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ÉRTELMEZŐ MAGYARÁZATOK  

a Kormány valamint a gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek képviselői között,  

az agrártermelők helyzetének javítása érdekében 2005. március 13-án kötött  

„MEGÁLLAPODÁS”-hoz 

 

 

1.  TERÜLETALAPÚ EU-S (SAPS), KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI (TOP-UP) VALAMINT 
NOTIFIKÁLT NEMZETI TÁMOGATÁSOK 

„Megállapodás” 1., 2., 3. és 31. pontjai 

1.1. A 2004-es elmaradt kifizetések rendezése  

A „Megállapodás” 1. pontja 

A tárcát a „Megállapodás” az alábbiakra kötelezi. 

• Azon kérelmek esetében, amelyek hibátlanok voltak, illetve az eltérés március 1-jéig 

tisztázódott, az MVH március 20-ig kifizetést teljesít. Ennek mértéke: 

- SAPS: 14 395 Ft/ha, 

- top-up: 7 000 Ft/ha (plussz a tavalyi 8 000 Ft/ha előleg, összesen 15 000 Ft/ha). 

Ez a teljes kifizetési összeg 80 %-a. A tárca továbbá azt vállalta, hogy e hibátlan kérelmek ese-

tén a fennmaradó 20 %-ot április 30-ig, az EU által előírt végső határidőig szintén kifizeti. 

• Azon kérelmek esetében, amelyek a fizikai blokk túligénylése miatt változatlanul hibásak, 

legkésőbb április 30-ig kifizetést teljesít azokra a parcellákra, amelyek hibátlan fizikai 

blokkban vannak. A kifizetés mértékét úgy határozzák meg, hogy a hibátlan fizikai 

blokkokban lévő parcellák összterületéből levonják a hibás fizikai blokk(ok)ban lévő 

parcella(k) területének kétszeresét, és az így fennmaradó területre jutó kifizetést teljesítik. 

Ha pl. valakinek több fizikai blokkban is vannak parcellái, amelyek közül 1 fizikai blokk 

hibás, a hibátlan fizikai blokkokban lévő parcellákra akkor is kifizetést teljesít az MVH, ha a 

hibás blokkban a területi eltérés változatlanul fennáll. Ez azért nagyon fontos, mert a hibás 

igénylések többségénél ez okozza a problémát, és ez a konstrukció addig is megoldást 

hozhat, amíg a hiba tisztázódik, így ezek az igénylők is hozzájuthatnak legalább a hibátlan 

blokkokban lévő parcelláikra járó kifizetések többségéhez. 

1.2. A 2005-ös kifizetések rendezése 

A „Megállapodás” 2., 3. és 31. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” az alábbiakra kötelezi. 

• A 2005-ös EU-s (SAPS), kiegészítő nemzeti (top-up) valamint notifikált (az EU Bizottság 

által engedélyezett) nemzeti támogatásokra vonatkozó rendeleteket a tárca 2005. március 

31-ig kihirdeti. 

• A SAPS és top-up támogatási kérelmek benyújtási határidejét követő 30 napon belül az 

MVH igazolást ad ki a kérelem befogadásáról. 

• A hibás támogatási kérelmet benyújtókat az MVH szeptember 1-je és november 30-a között 

adategyeztetésre folyamatosan felhívja. 

• A hibátlan vagy időközben javított kérelmek regisztrációs számát az MVH november 

30-áig a honlapján megjeleníti. Ha tehát valaki ekkor sem találja meg a regisztrációs számát 

ezen a listán, és eddig nem hívták fel adategyeztetésre sem, akkor célszerű reklamálnia az 

MVH-nál, hiszen feltehetőleg adminisztratív hiba történt. 

• A hibátlan vagy november 30-áig javított SAPS támogatási kérelmekre a támogatási 

összeg 80 %-át az MVH 2005. december 31-éig, a fennmaradó 20 %-ot pedig legkésőbb 

2006. április 30-áig kifizeti. 
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• A hibátlan vagy november 30-áig javított top-up támogatási kérelmekre a támogatási 

összeg 80 %-át az MVH 2006. február 15-éig, a fennmaradó 20 %-ot pedig legkésőbb 

2006. április 30-áig kifizeti. 

• A hibás SAPS és az ezzel együtt folyósítható top-up támogatási kérelmek esetén 2006. 

április 30-áig a hibátlan blokkokban lévő parcellákra az MVH kifizetést teljesít akkor is, ha 

a kérelmezőnek hibás fizikai blokkokban is vannak parcellái. A kifizetés mértékét ebben az 

esetben úgy határozzák meg, hogy a kérelmező összes jogosult területéből levonják a hibás 

blokk(ok)ban lévő parcellái területének kétszeresét, és az így fennmaradó területre kapja 

meg a kifizetést. 

• A notifikált nemzeti támogatások közül a sertés valamint a baromfi állatjóléti támogatási 

rendeleteket a tárca 2005. március 31-éig, 2005. január 1-jéig visszamenőlegesen kihirdeti 

az alábbi fajlagos értékekkel és keretösszegekkel: 

- sertés:  1800 Ft/egyed – 6 milliárd Ft; 

- baromfi:  9,5 Ft/kg – 4 milliárd Ft. 

Ennek forrásait a tárca a 2005-ös költségvetés maradványaiból fedezi, s mint a „Folyó ki-

adás és jövedelemtámogatás” költségvetési előirányzat 2006. évi növekményét szerepelteti. 

Kifizetést ennek terhére a tárca költségvetése 2006. január 15-e és február 15-e között telje-

sít. A 2005-ös kifizetésre olyan költségvetésen kívüli finanszírozási konstrukció kerül kidol-

gozásra, amelynek révén a gazdák 2005 közepétől e forrásokhoz hozzájutnak. Ezen elő-

finanszírozási konstrukciót a MAGOSZ koordinálja. A kifizetéseket megelőlegező 

szerv, bank vagy konzorcium számára a költségvetés 2006. január 15-e és február 15-e kö-

zött téríti a gazdáknak kifizetett összeget. 

• A notifikált nemzeti támogatások közül a prevenciós gyógyszerek, hatósági állatorvosi 

díjak, húsvizsgálati díjak, valamint az agrármarketing támogatásának forrásait az NVT 2004. 

évi forrásátcsoportosítása révén esetlegesen felszabaduló, legfeljebb 10 milliárd Ft összeg 

fedezi (lásd „Megállapodás” 4. pontja). E támogatási rendeletek akkor kerülhetnek 

kihirdetésre, ha a forrásátcsoportosításhoz az EU Bizottság hozzájárul. 

• A megállapodás alapján a miniszter az EU Bizottságnál kezdeményezi új nemzeti 

támogatási jogcímek engedélyezését az állati eredetű hulladékártalmatlanítás valamint a 

szalmonellamentesítés teljes baromfi ágazatra történő kiterjesztése tekintetében. Az ezekre 

vonatkozó támogatási rendeletek az EU Bizottság jóváhagyását követően kerülhetnek 

kihirdetésre, s ezek forrása ugyancsak az NVT átcsoportosítása révén felszabaduló 

legfeljebb 10 milliárd Ft lehet (lásd „Megállapodás” 4. pontja).  

2.  VIDÉKFEJLESZTÉS 

A „Megállapodás” 4.-16. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” a vidékfejlesztési tervekkel és programokkal (NVT, AVOP, SAPARD) 

kapcsolatban az alábbiakra kötelezi. 

2.1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

A „Megállapodás” 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” az NVT forrásait, belső szerkezetét, előírásrendszerét, fejlesztését illető-

en az alábbiakra kötelezi. 

• A „Megállapodás 4. és 31. pontjai:   

Mivel a notifikált (EU Bizottság által engedélyezett) nemzeti támogatásokra a 2005-ös 

nemzeti költségvetés egyetlen fillért sem tartalmaz, ezért a tárgyalások és a megállapodás 

egyik fontos témája az volt, hogy hogyan lehet e – főleg állattenyésztési – támogatások 

forrásait megteremteni. Ha ugyanis egy jogcímen forrás nincs, úgy az államháztartási 

törvény szerint az arra vonatkozó támogatási rendeletet sem lehet kiadni. E probléma 

feloldására, vagyis az állattartás nemzeti támogatási keretének megteremtése érdekében a 

megállapodás az NVT forrásátcsoportosítási kezdeményezésével kapcsolatban az alábbi 
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kompromisszumos megoldásra kötelezi a tárcát illetve az alábbi megkötéseket írja 

számára elő: 

- az NVT 2004. évi forrásainak átcsoportosítására az EU Bizottsághoz benyújtott 

kormányelőterjesztést az eljárásrendnek megfelelő legrövidebb időn (mintegy 3 hé-

ten) belül a kormány módosítja; 

- az átcsoportosítás mértéke a korábbi 14,2 milliárd Ft helyett legfeljebb 10 milliárd 

Ft lehet; 

- a 10 milliárd Ft-on belül az agrár-környezetgazdálkodási jogcím 2004-es forrása-

iból a korábbi 8 milliárd Ft helyett legfeljebb 2 milliárd Ft-ot csoportosíthat át; 

- az átcsoportosított – legfeljebb 10 milliárd Ft-os – forráskeret a kiegészítő nemzeti 

támogatások (top-up) forráskeretébe kerülhet; 

- a kiegészítő nemzeti támogatások (top-up) forráskeretéből így felszabaduló legfel-

jebb 10 milliárd Ft kizárólag a notifikált nemzeti támogatásokra, azaz a „Megál-

lapodás 31. pontjában rögzített – zömében állattenyésztési – támogatási jogcímek-

re kerülhet; 

- a kormány ezt a 10 milliárd Ft-ot a 2005-ös költségvetés maradványaiból további 

10 milliárd Ft-tal kell, hogy kiegészítse, amely ugyancsak kizárólag a „Megállapo-

dás” 31. pontjában rögzített notifikált nemzeti – ezen belül a sertés és baromfi állat-

jóléti – támogatásokra használható fel; 

A csökkentett mértékű és megváltozott belső szerkezetű NVT forrásátcsoportosítás révén 

tehát sikerült elérni, hogy a kormány 10 milliárd Ft-ot a notifikált nemzeti támogatások-

ra, azaz az állattartás nemzeti támogatására csoportosítson át, így a korábban forrás 

nélküli 2005-ös notifikált nemzeti támogatási keretben összesen legfeljebb 20 milliárd 

Ft áll rendelkezésre a „Megállapodás” 31. pontjában részletezett jogcímek támogatására. 

• A „Megállapodás 5. és 6. pontjai:   

Az NVT agrár-környezetgazdálkodási célprogramjának 2004-es forráskeretére 32 300 db 

támogatási kérelem, több mint 100 milliárd Ft forrásigénnyel érkezett be. E kérelmek 30 

nappal meghosszabbított (60+30 napos) elbírálási határideje 2005. február 26-án lejárt, a 

tárca tehát megsértette az elbírálásra vonatkozó előírásokat. A megállapodásban most az 

alábbiakra vállalt kötelezettséget:  

- a 2004. évi támogatási kérelmek (32 300 db) elbírálása legkésőbb 2005 május 31-

éig megtörténik; 

- a kérelmek elbírálása során az MVH megteremti a célprogramonkénti, megbontott 

értékelés feltételeit, és időben előre veszi azokat a (elsősorban szántóföldi illetve ül-

tetvényekre vonatkozó) célprogramokat, amelyeknél már most tudni kellene, hogy a 

kérelem benyújtója bekerült-e a rendszerbe vagy sem, hiszen ettől függően kell a ta-

vaszi munkákat szerveznie; 

- az MVH ígérete szerint törekszik arra, hogy ezek a kérelmezők legkésőbb április 2. 

dekádjában megkapják a kiértesítéseket; 

- a 2004. évben beadott támogatási kérelmek torlódásának elkerülése érdekében 

azok elbírálása oly módon történik, hogy azokat a 2004. évi forráskeretek mértéké-

ig 2004-es, az a fölöttieket a 2005-ös forráskeretek mértékéig 2005-ös támogatá-

si kérelemként kezelik, vagyis a 2004-es kérelmeket a 2004-es és 2005-ös forráske-

retekre fogadják be, két csoportra osztva úgy, hogy a kezdő támogatási év az első 

csoportnál 2004. szeptember 1. - 2005. augusztus 31., a második csoportnál pedig 

2005. szeptember 1. - 2006. augusztus 31. lesz; 

- az elmondottaknak megfelelően legközelebb csak 2006. tavaszán kerül sor pályá-

zati kiírásra az NVT agrár-környezetgazdálkodási jogcímeire, 2006. szeptember 

1. - 2007. augusztus 31. közötti kezdő támogatási évre és az NVT 2006-os agrár-

környezetgazdálkodási forráskeretére. 
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• A „Megállapodás 7. és 12. pontjai:   

A megállapodás jelzett pontjai új jogcímek („Korai nyugdíjazás”, „Technikai 

segítségnyújtás”) megnyitását írják elő a tárca számára. 

- A „Korai nyugdíjazás” NVT támogatási jogcím megnyitása azért fontos, mert 

anélkül biztosít életjáradékszerű ellátást az 55 éves életkort elért gazda számá-

ra, hogy a család elveszítené a földjét. Az e jogcímet igénybe vevő gazdának 

ugyanis elég egy olyan adásvételi vagy ajándékozási szerződést felmutatnia, amely-

ben a 40 évnél fiatalabb vevő vagy megajándékozott személy (általában közvetlen 

leszármazott, rokon, családtag) vállalja, hogy legalább 5 évig folytatja a mezőgazda-

sági tevékenységet, továbbviszi a gazdálkodást, s legalább 10 évig nem adja el a bir-

tokot. Ez tehát a generációk közötti kapcsolatot, a folytonosságot, a családi gazdasá-

gok megerősítését szolgálja, s így sokkal jobb kínálatot jelent, mint a „Földért életjá-

radékot” program, amely a föld elvételével éppen ezt a folytonosságot szakítja meg. 

Ezért nagyon fontos az a „Megállapodás” 7. pontjában rögzített kötelezettség, hogy 

az NVT korai nyugdíjazás jogcím működéséhez szükséges törvénymódosítási 

javaslatot a miniszter a törvényalkotási program keretében előterjeszti és a 

vonatkozó rendeletet 2005. június 30-ig úgy hirdeti ki, hogy annak végrehajtása 

2006. január 1. napjával megkezdődhessen. Fontos továbbá az a vállalás is, hogy a 

miniszter a szükséges nemzeti társfinanszírozási forrásokat biztosítja. 

- Az NVT „Technikai segítségnyújtás” kerete eddig nem került nyilvánosan meghir-

detésre. Annak forrásai a program lebonyolításának belső költségeit fedezték. A 

megállapodással sikerült elérni, hogy a 12. pontban rögzítettek szerint a miniszter 

2005. április 30-ig az NVT „Technikai segítségnyújtás” jogcímének terhére, 

tájékoztatási programok szervezésére pályázatot ír ki, melyre a pályázati 

feltételeknek megfelelő jogosultságokkal és felkészültséggel rendelkező szakmai és 

érdekképviseleti szervezetek is pályázhatnak. Ennek segítségével tehát a 

gazdaszervezetek is olyan forrásokhoz juthanak, amelyekkel segíthetik tagjaik, a 

gazdák felkészülését, tájékozódását, pályázataik előkészítését, a forrásokhoz való 

hozzájutásuk feltételének megteremtését. 

• A „Megállapodás 9., 10, 11.  és 13. pontjai:   

A megállapodás jelzett pontjai belső változtatásokat, szakmai módosításokat írnak elő az 

NVT egyes támogatási jogcímeinél.  

- Az agrár-környezetgazdálkodási területen (10. és 11. pont) ezek a változtatások 

az alábbiak: 

➢ Az NVT agrár-környezetgazdálkodási jogcíménél művelési ágak szerint 

differenciált sávos degresszivitás – azaz a birtokméret illetve a gazdasági 

teljesítmény növekedésével arányosan csökkenő mértékű fajlagos, 

területegységre jutó támogatási összeg – kerül érvényesítésre. Ennek 

kidolgozására a felek a megállapodás aláírását követő öt munkanapon belül, 

azaz a március 21-ével kezdődő héten a reprezentatív érdekképviseletek 

bevonásával szakmai egyeztetést kezdeményeznek. Annak eredményei a 

2005. évi NVT módosítási csomagba – melynek brüsszeli benyújtási 

határideje március 31-e – kerülnek, így amennyiben az EU Bizottság a 

degresszivitás érvényesítéséhez hozzájárul, úgy az a 2006. évi támogatási 

rendelet kiírása során már érvényesítésre kerül. 

➢ A tárca 2005. április 30-ig koncepcionális javaslatot dolgoz ki az agrár-

környezetgazdálkodás jogcíménél a gazdálkodási rendszerek támogatási 

összegeinek arányosítására (pl. az ökológiai, gazdálkodás integrált 

gazdálkodáshoz képest aránytalanul alacsony kifizetéseinek rendezése) és a 

támogatott kör (pl. a támogatási körbe bevont növény és állatfajok) 

bővítésére. E tárgyban valamennyi reprezentatív szakmai szervezettel és 

érdekképviselettel egyeztet. Az egyeztetések a demonstráció befejezését 
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követően, egy héten belül – azaz március 21-ével – megkezdődnek. Ennek 

eredményei a következő NVT módosítási csomagba kerülnek. 

- A félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott tá-

mogatás jogcím (9. pont) vonatkozásában a megállapodás az un. életképességi ha-

tárérték 2 EUME-ről 1 EUME-re való csökkentését írja elő. Ez azért nagyon fon-

tos eredmény, mert így a korábbinak fele gazdasági teljesítmény is elegendő ahhoz, 

hogy a gazda támogatási kérelmet adhasson be e jogcímre, vagyis e jogcímhez így a 

kisebbek is hozzáférnek, arra négyszer annyi gazdaság pályázhat, mint korábban.  

- A termelői csoportok létrehozásával kapcsolatban (13. pont) a tárca kötelezettsé-

get vállalt arra, hogy a Termelői Csoportok (a továbbiakban TCS-k) elismerésére 

vonatkozó árbevételi korlátot módosítja, azt a kis volumenű termékek esetében 100 

millió Ft-ban, ezeken kívül egységesen 300 millió forintban állapítja meg. Ez azért 

fontos, mert így a kisebb termelői csoportok is forráshoz juthatnak a termelői 

csoportok támogatási keretéből. Korábban ez a minimális árbevétel 500, illetve 700 

millió Ft volt. A tárca arra is kötelezettséget vállalt, hogy a 81/2004. FVM rendelet 

esetleges további módosítása tárgyában szakmai egyeztetést tart a következő 

pontokban: 

➢ a természetes személyektől származó árbevételi hányad legkisebb mértéke; 

➢ a termelői csoportok társfinanszírozásban megvalósítható beruházási támo-

gatása, 

➢ a valós önszerveződés érvényesülése érdekében a gazdasági összeférhetet-

lenség követelményeinek érvényesítése,  

➢ a TCS-k társulásának támogathatósága.  

Megállapodás született arra vonatkozóan is, hogy a TCS-k elismerése tárgyában 

működő 9 főből álló szakmai bizottság tagjai közül 5 fő a minisztérium képviselője, 

1-1 főt pedig a MAGOSZ, a HANGYA, a MOSZ és a Magyar Agrárkamara delegál. 

2.2. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

A „Megállapodás” 5., 8., 9. és 16. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontjai az alábbiakra kötelezik. 

• A „Megállapodás” 5. pontja szerint a miniszter vállalta, hogy az AVOP előcsatlakozási 

programja, a SAPARD támogatásainak kifizetését az eljárási szabályok életszerű 

alkalmazásával felgyorsítja. 

• A tárca kötelezettséget vállalt arra, hogy 2005. április 15-ig az AVOP valamennyi 

intézkedésére vonatkozóan a pályázatok áttekintését követően, a valószínűsíthetően 

rendelkezésre álló – a tárca saját becslése szerint mintegy 1,5-2 milliárd Ft – forrás 

ismeretében, a mezőgazdasági beruházási intézkedés részeként, gabonatárolók építésére, 

illetve korszerűsítésére újabb pályázati lehetőséget nyit. 

• A tárca kötelezettséget vállalt arra is, hogy az AVOP életképességi határokkal szabályozott 

jogcímeinél az életképességi határérték a korábbi 5 EUME helyett 4 EUME-ben kerül 

megállapításra. Ez azért fontos eredmény, mert így nem csak a legnagyobb cégek jutnak 

hozzá pl. beruházási támogatáshoz, hanem a középkategóriás üzemek is, s ezzel a 

potenciális pályázók köre a korábbiakhoz képest a duplájára nő. 

• Megállapodás született arra vonatkozóan is, hogy a felek együttműködnek az AVOP-ban - a 

korszerűtlen ültetvények pótlására, a fajtaváltásra és új telepítésre – nyújtott 45%-os 

mértékű támogatási lehetőség kihasználásában.  
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2.3. Az érdekegyeztetés és a jövőre vonatkozó tervek 

A „Megállapodás” 14. és 15. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontjai az alábbiakra kötelezik. 

• Tekintettel arra, hogy a demonstráló szervezetek évi 15 ezer ha első kivitelű erdőtelepítést 

reálisan elérhető célnak tartanak, a miniszter vállalta, hogy az éves első kivitelű 

erdőtelepítés mértékének vonatkozásában valamennyi szakmai szervezettel és 

érdekképviselettel egyeztet. Az egyeztetések a demonstráció befejezését követően, egy héten 

belül megkezdődnek. 

• Az NVT forráskereteinek felhasználása során valamely jogcímnél keletkező maradványok 

felhasználásánál a „Mezőgazdasági területek erdősítése”, az „Agrár-környezetgazdálkodás” 

és a „Kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása” intézkedési területek 

azonos arányú prioritásként veendők figyelembe.  

• A minisztérium a 2007-2013. EU tervidőszakra vonatkozó vidékfejlesztési tervezési 

folyamatban e források lehető legnagyobb mértékének elérését célozza meg, és a 

tervkészítés folyamatában biztosítja az érdekképviseleti szervezetek számára az érdemi 

közreműködés lehetőségét.  

• A társadalmi érdekegyeztetés és monitoring intézményrendszerének áttekintése az 

érdekképviseletek bevonásával legkésőbb 2005. április 1-ig megkezdődik, és legkésőbb 

2005. június 1-ig közösen kidolgozásra kerül az érdekegyeztetés új rendszere, különös 

tekintettel a FÖVÉT valamint az NVT és AVOP Monitoring Bizottságok összetételére. 

3.  GABONAINTERVENCIÓ ÉS RAKTÁROZÁS 

A „Megállapodás” 17. és 18. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontjai az alábbiakra kötelezik. 

• A miniszter vállalta, hogy a gabona intervencióra vonatkozó Európai Uniós 

jogszabályok szerint jár el. Ez azt jelenti, hogy a tárgyév június 30-áig az állam köteles 

valamennyi – a minőségi követelményeknek megfelelő – intervencióra felajánlott gabonát 

felvásárolni, függetlenül attól, hogy annak tárolását hogyan tudja megoldani. Ha ezt a 

kötelezettségét nem teljesíti, akkor az állam perelhető és kártérítésre kötelezhető. 

• Vállalta továbbá, hogy a megfelelő minőségű raktárral nem rendelkező termelők részére 500 

ezer tonna gabona intervenciós átvételét és elhelyezését biztosítja 2005. június 30-ig az 

alábbi ütemezéssel: 

- 1. 2005. április 15-ig 100 ezer tonna. 

- 2. 2005. április 30-ig további 100 ezer tonna. 

- 3. 2005. június 30-ig további 300 ezer tonna. 

• A részhatáridők lejártát követően a felek megvizsgálják a vállalás teljesítését. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy az Európai Bizottság Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főbiztosánál a 2004. évi terméssel kapcsolatban kialakult magyar 

gabonahelyzet megoldására intézkedések megtételét és Magyarország vonatkozásában az 

intervenciós időszak kezdő időpontjának minden év augusztus 1. napjára történő 

előrehozatalát kezdeményezi. A felek együttes erőfeszítéseket tesznek a kezdeményezések 

érvényesítésére.  

• A miniszter a 40 milliárd forintos Agrárfejlesztési Hitelprogramban az alábbi prioritás 

érvényesítésére vállalt kötelezettséget a gabonatárolók építésénél:  

- 1. termelők, BÉSZ-ek; 

- 2. termelői csoportok; 

- 3. integrátorok. 

Megállapodás született arról, hogy a felek folyamatosan figyelemmel kísérik és 2005. májusának 

első hetében közösen értékelik az Agrárfejlesztési Hitelprogram előrehaladását.  
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4.  CSALÁDI GAZDASÁGOK 

A „Megállapodás” 27. pontja 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontja arra kötelezi, hogy kormány-előterjesztést készítsen a 

családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 

támogatásáról szóló 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 

módosítására az alábbi tartalommal. 

• A rendelet 1. §-a (2) bekezdéssel egészül ki, amely az élethivatásszerű tevékenység végzés 

fogalmát a nettó árbevétel/bevétel illetve kereset 50 %-ot elérő mértékével határozza 

meg. A számítás módját a Kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

• A 7.§ b) pontjának új szövege: „a családi gazdálkodó a családi gazdaság törlését követő 5 

éven belül”. A korábbi szöveg szerint “7. § Nem hozhat létre újabb családi gazdaságot [...] 

b) a családi gazdálkodó a családi gazdaság törlését követő 3 éven belül, ha a törlésre az 5. § 

(2) bekezdése alapján került sor.” Az 5.§ (2) bek. szerint a családi gazdálkodó a 

nyilvántartásból törlésre kerül, ha az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás 

nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat, vagy 

nem teljesítette 2005. január 1-ig azt a feltételt, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, 

illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet folytat, más más kereső tevékenységet 

főfoglalkozásban nem végezhet. 

• A Megállapodás szövege szerinti rendeletmódosítás hatására tehát a családi gazdálkodó, ha 

bármilyen okból törlésre kerül a nyilvántartásból, akkor az eddigi 3 év helyett 5 évig nem 

hozhat létre újabb családi gazdaságot.  

• A megalkotandó kormányrendelet záró rendelkezéseiben kerülnek elhelyezésre azok a 

rendelkezések, melyek a tevékenység folytatását rendezik családi gazdálkodóként, illetve 

egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként. Az utóbbi két esetben a szabályozás kiterjed a 

mentesítésre a jogosulatlan támogatás jogkövetkezményei alól. 

• A 2. számú melléklet nyilatkozatának 2. mondata törlésre kerül („Tudomásul veszem, hogy 

2005. január 1. napját követően más kereső tevékenységet főfoglalkozásban nem 

végezhetek.”). A családi gazdálkodó definíciója tehát a rendeletben szabályozásra kerül és 

megszűnik a tiltás, amely nem engedte, hogy más tevékenységet végezzen főfoglalkozásban.  

• Megalkotásra kerül a 3. számú melléklet, a nettó árbevétel/bevétel arányának számítására 

vonatkozóan. 

5.  GAZDASEGÍTŐ, TANÁCSADÓ, LEBONYOLÍTÓ, ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK 
ÉS HÁLÓZATOK 

A „Megállapodás” 22., 23. és 24. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontjai az alábbiakra kötelezik. 

• A falugazdász hálózatban legkevesebb 650 falugazdász foglalkoztatását biztosítja. 

• Tiszta- és átlátható munkamegosztást kell kialakítania a megyei FM hivatalok (beleértve 

a falugazdász hálózatot), az MVH (különös tekintettel a területi részlegeire), a megyei 

agrárkamarák és az egyéb szakhatósági intézmények között.  

• A munkamegosztás ismeretében a helyi gazdaszervezetek és érdekképviseletek 

bevonásával valamennyi megyében soron kívül át kell tekintenie a falugazdász körzetek 

helyzetét és a megye területén a szükséges létszámot, amelyet a résztvevők rögzítenek. 

• El kell készítenie mindezek országos összegzését, melynek ismertetése a reprezentatív 

érdekképviseletekkel történő egyeztetésen legkésőbb 2005. április 30-ig megtörténik. 

• A REVIK által ellátott feladatok vonatkozásában az általános jogutódok az FM hivatalok, 

ahol a vidékfejlesztési feladatokra önálló szervezeti egységeket kell a tárcának 

létrehoznia.  

• A miniszter garanciát vállalt  
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- a MEPAR 2005. évi felújítására, 

- a pályázatok és kérelmek befogadása, elbírálása és ellenőrzése személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítására, 

- 2005. április 15-től kezdődően a falugazdászoknak ismét kiosztott felhasználói 

jogosultságokon felül a MEPAR-böngésző hozzáférhetőségére legalább további 

800 felhasználó számára. 

6.  ADÓ, HITEL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÉRDÉSEK 

A „Megállapodás” 28., 29., 30., 32. és 33. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontjai az alábbiakra kötelezik. 

• A miniszter a soron következő adótörvény-módosítás előkészítéséhez igazodva a 

demonstráló szervezetekkel egyeztetett javaslatot terjeszt elő az ÁFA-kulcsokhoz igazodó 

kompenzációs felárak tárgyban. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy a Hernád völgyében és Miskolc környékén 

2004-ben bekövetkezett természeti károk enyhítése tárgyában előterjesztést készít 1,2 

milliárd Ft forrásigénnyel, és azt a megállapodás aláírását követő két héten belül 

elfogadásra beterjeszti a Kormányhoz. 

• A demonstráló szervezetek vállalták, hogy a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó hitel- 

és kamatpolitikára, a finanszírozás intézményrendszerének létesítésére vonatkozó 

szakmai koncepciójukat 2005. április 30-ig a minisztérium részére megküldik. Ennek 

alapján a felek 2005. június 30-ig közös javaslatot dolgoznak ki. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2003. évben súlyos fagykárt és aszálykárt 

szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelének futamidejét öt évvel 

meghosszabbítja úgy, hogy az átütemezésre kerülő összegekhez az állami kezességvállalás 

és kamattámogatás változatlan feltételek mellett igénybe vehetők legyenek. A miniszter a 

tárgyban 2005. május 31-ig kormányelőterjesztést készít, valamint módosítja a 84/2003 

(VII.22.) FVM rendeletet, melynek végrehajtása az Európai Bizottság jóváhagyása után 

történik meg. Ez az intézkedés csökkenti a gazdák adóságterheit. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy 107/2004. (VI.8.) FVM rendelet alapján 

nyújtott, 15 millió Ft-ot meg nem haladó kedvezményes kölcsön vonatkozásában a 2005. 

évi törlesztő-részlet átvállalására rendeletet alkot, melynek végrehajtása az Európai 

Bizottság jóváhagyása után történik meg.  

7.  TÁJÉKOZTATÁS  

A „Megállapodás” 25. és 26. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontjai az alábbiakra kötelezik. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy az ágazat területén a beérkezett pályázatokról, 

kérelmekről, intervenciós felajánlásokról, a feldolgozottság mértékéről, a teljesített 

kifizetésekről havonta a minisztérium és az MVH honlapján, valamint a Magyar 

Mezőgazdaság és a Kistermelők Lapja c. folyóiratokban a nyilvánosságot tájékoztatja. 

• A miniszter garanciát vállalt arra, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a helyi 

birtokhasznosítási bizottságoknak rendszeres tájékoztatást ad a működéséről és a nemzeti 

földalapba tartozó vagyon hasznosításáról. 

8.  MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS, PIACVÉDELEM 

A „Megállapodás” 19. pontja 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontja az alábbiakra kötelezi. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy az áruk szabad áramlása követelményének 

megtartásával, a magyar termelők által előállított termékek védelme érdekében a jelenleg 

hatályos jogszabályok szigorúbb alkalmazását biztosítja. Ezen intézkedés magába foglalja 
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az országban forgalmazott élelmiszerek és élelmiszeripari alapanyagok fokozott – akár 

„élelmiszerkommandók” felállításával történő – minőségellenőrzését és az erre irányuló 

laboratóriumi vizsgálatok számának növelését.  

• A miniszter kötelezettséget vállalt annak fokozott ellenőrzésére, hogy a vásárlók 

megtévesztésére irányuló imitátumok jelölése megfeleljen az előírásoknak, csak az uniós 

előírásoknak megfelelő áruk kerülhessenek/maradhassanak forgalomban, s ennek érdekében 

az ellenőrzések során fokozottan alkalmazzák a termékek nyomon követését.  

• Úgy szervezi meg a hatósági ellenőrzési intézményrendszert, hogy annak tevékenysége a 

köz számára átlátható és figyelemmel kísérhető legyen. 

9.  EGYÉB KÉRDÉSEK 

A „Megállapodás” 20., 21., 34., 35., 36. és 37. pontjai 

A tárcát a „Megállapodás” jelzett pontjai az alábbiakra kötelezik. 

• Mivel a borhamisítás elleni fellépéshez fontos érdek fűződik, ezért e tevékenység 

megakadályozására a tárca saját eszközeivel mindent megtesz. A probláma megoldására 

vonatkozó széleskörű egyeztetés keretei az Országgyűlésben adottak, és e folyamat e 

keretek között megkezdődött.  

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy kezdeményezi az Európai Bizottságnál a 

2005/2006. borászati évre a kötelező törkölylepárlás helyetti komposztálás lehetőségének 

további fenntartását. 

• A miniszter a 2007-2013. évre vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Tervben az alma termőtájakon 

az igényekhez igazodóan logisztikai központok létesítését EU által társfinanszírozott 

forrásokból történő támogatását kezdeményezi.  

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy az EU jogszabályok adta keretek között, 2005. 

május 31-ig kezdeményezi, hogy az EU írjon ki pályázatot 10 ezer hektár korszerűtlen 

(alma- és egyéb) ültetvény felszámolására, és az ehhez szükséges társfinanszírozást 

biztosítja. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy előkészíti a földkiadó és földrendező 

bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-a alapján az osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályairól szóló 

Kormányrendelet tervezetét, és azt 2005. március 31-ig benyújtja a Kormányhoz. A 

Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a feladat 

végrehajtására 1,2 milliárd Ft előirányzatot biztosít. Az osztatlan közös tulajdon területe 

mintegy 1,5 millió ha, tehát a probléma igen súlyos. Az 1,2 milliárd Ft költségvetési keret 

csupán 300 ezer ha rendezését teszi lehetővé, így a földkiadás 5 évig is elhúzódhat, és 

addig a tulajdonosok pályázati és egyéb lehetőségei rendkívül korlátozottak. Éppen ezért, a 

folyamat felgyorsítása érdekében a miniszter kötelezettséget vállalt arra is, hogy ha a 

társtulajdonos a költségek megelőlegezését vállalja, akkor a megosztást a földhivatal 

kapacitásai függvényében gyorsabb ütemben végrehajtja. 

• A miniszter kötelezettséget vállalt arra, hogy az önjáró betakarító-, rakodógép és a nem 

szállításra használt erőgép, továbbá a nem szállításra használt vontatmányok forgalmi 

rendszámozására vonatkozó rendelkezések újraszabályozása 2005. május 31. napjáig 

megtörténik. Vállalta továbbá, hogy a rendeletalkotó olyan szabályozást vezet be, hogy ezek 

a járművek és vontatmányok úgy kapjanak azonosítási számot (pl. zöld rendszámot), 

forgalmi igazoló lapot, hogy a KRESZ általános szabályai szerint közlekedhessenek 

használati idővel arányos biztosítással. 

• A miniszter vállalta az Iskolatej program folytatását, melyre a 2005. évi költségvetési 

törvényben 1,9 milliárd Ft-ot irányoz elő. 
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10.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A „Megállapodás” 38. és 39. pontjai 

A „Megállapodás” jelzett pontjai a felekre az alábbi kötelezettségeket rótták, illetve az alábbi ga-

ranciális elemeket rögzítették. 

• A demonstráló szervezetek képviselői vállalták, hogy a megállapodás aláírását követően 36 

órán belül hazatérnek, és a megállapodás hatálya alatt a megállapodásban foglalt célokért 

demonstrációt nem szerveznek. 

• A felek rögzítették, hogy a megállapodásban foglaltak teljesülését negyedévente közösen 

megvizsgálják.  

• Kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben valamelyikük a megállapodásban foglalt 

kötelezettségét megszegi, akkor a másik fél jogosult a megállapodás azonnali hatályú 

felmondására.  

• Rögzítették, hogy a megállapodásra egyebekben a hatályos magyar jogszabályok és az 

Európai Unió rendelkezései az irányadók. 

• Mindkét fél vállalta, hogy a nyilvánosságot a jelen megállapodás szövegének és szellemének 

megfelelően tájékoztatja. Ez különösen fontos kikötés, hiszen a kormány a közvéleményt a 

gazdademonstrációval kapcsolatban folyamatosan féretájékoztatta, és ezt a gyakorlatát a 

miniszterelnökkel az élen változatlanul folytatja. 

• A megállapodó felek rögzítették, hogy a fentiek elfogadásával a gazdademonstrációt 

befejezettnek tekintik. 

• A megállapodást egyrészt a demonstráló 11 szervezet képviselői, másrészt Németh Imre 

agrárminiszter mellett Gyurcsány Ferenc miniszterelök is aláírta. 

• A megállapodást a március 17-ei kormányülés megtárgyalta és jóváhagyta. 

• A miniszter tehát vállalta, hogy a Megállapodásban foglaltakat végrehajtja, a demonstrálók 

pedig a meghatározott szakmai munkában és koordinációban a szöveg alapján segítségére 

lesznek. Amennyiben a felek valamelyike megszegi kötelezettségét, a megállapodás 

megszűnik. A miniszter hibájából akkor szűnik meg a megállapodás, ha a vállalt 

kötelezettségeket nem teljesíti. Ebben és csak ebben az esetben van joga a demonstrálóknak 

a Megállapodásban foglalt követelések teljesítése érdekében újabb demonstrációt szervezni. 

 

Budapest, 2005. március 18. 
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