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1. Egységes Kérelem 2018 
 
2018. április 3-án megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete. 
2018-ban 44 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget 
teljesíteni az egységes kérelem keretében. 
Az ügyfelek számára 2018. április 3. és 2018. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre, 
hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be kérelmüket. 
A 2018. május 16. és június 11. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg 
kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar 
Államkincstárnak. A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja a Kincstár. 
A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. 
május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani. 
 
A gazdálkodók érdekében a Kincstár  2018-ban is alkalmazza az előzetes ellenőrzés 
jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i, 
szankciómentes beadási határideje után a Kincstár ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a 
gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak. A 
termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt követő 
35 napon belül még szankciómentesen módosíthatják kérelmeiket. 
 



AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 

2 
 

A közvetlen támogatások igénylésével kapcsolatban technikai korrekciók, pontosítások 
történtek. A legfontosabb újdonságok: 
 A termeléshez kötött rizs és szemes fehérjenövények esetében a minimális hozam 

meglétének igazolása kötelező, de a kapcsolódó dokumentumokat nem kell 
megküldeni a Kincstár részére. 

 A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehén és termeléshez kötött 
tejhasznú tehén tartása esetén igényelhető támogatáskor a kérelemhez nem kell 
csatolni a tenyészet vonatkozásában kiállított, hármasmentességre vonatkozó 
állatorvosi igazolást, azokat a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivataltól bekéri a Kincstár. 

 Uniós jogszabályváltozásból adódóan 2018. január 1-jétől az úgynevezett tábla szintű 
ökológiai fókuszterületeken (EFA elemeken - EFA parlag, ökológiai jelentőségű 
másodvetés, nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület, valamint az erdőszélek 
menti támogatható hektársávok) tilos növényvédő szert használni az adott 
területtípusra meghatározott időszakban. A rendelkezés betartásának ellenőrizhetősége 
érdekében az egységes kérelem felületébe beépítettek egy nyilatkozattételi rovatot. 

 Az ún. tájképi elemek vagy tájelemek igénylését MePAR fedvény is segíti. 
 A zöldítés miatt vezetett Gazdálkodási Napló (GN) betétlapokat nem kell beküldeni; 

azokat csak akkor vizsgálja a Kincstár, ha az ügyfelet kijelölték helyszíni ellenőrzésre. 
 
További részletek a megjelent új jogszabályokban: 
 

9/2018. (IV. 3.) FM rendelet 
az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó 
miniszteri rendeletek módosításáról 
 

8/2018. (III. 29.) FM rendelet 
az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek 
módosításáról 
 

8/2018. (III. 29.) MvM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. 
évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 
 
Mint minden évben, 2018-ban is frissül a Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv. Hamarosan 
elérhető lesz itt, illetve már letölthetők rövid, összefoglaló tájékoztatók: 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok  
 
A MÁK oldalán megjelent EK tájékoztatók: 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes  
 
 

Figyelem! 
 
Az útépítésekből (pl. térségünkben az M85) adódó terület-kisajátítások miatt fontos, 

hogy minden érintett gazdálkodó ellenőrizze le a keletkező új helyrajzi számokat, és 

szükség szerint ezekre vonatkozó földhasználatát jelentse be! 
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2. Téli fagykár bejelentése 
 
A 2018. évi kárenyhítési évre, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a téli fagykár 
bejelentése 2018. április 15-ig tehető meg.  
Főszabály szerint a mezőgazdasági káreseményt, így például a téli fagykárt, és az általa 
okozott várható hozamcsökkenés mértékét a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől 
számított tizenöt napon belül kell bejelenteni. 
Jogszabályi előírások alapján téli fagy esetén azonban a káresemény bekövetkezésének nem a 
kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a téli időszakban mért mínusz 15 °C vagy annál 
alacsonyabb hőmérséklet (téli fagy) bekövetkezésének napja számít, hanem a téli fagy által 
okozott károsodás (téli fagykár) termelő általi észlelésének a napja. Így fordulhat elő, hogy 
például egy március eleji téli fagy által okozott termelői kár akár április 15-ig is bejelenthető, 
ha és amennyiben a termelő a károsodást a növényen először csak március végén, április 
elején észleli. 
Ettől eltérően viszont a tavaszi fagynál már a kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a tavaszi 
időszakban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet (tavaszi fagy) 
bekövetkezésének napja határozza meg a mezőgazdasági káresemény (tavaszi fagykár) 
bekövetkezésének napját, amelyhez mérten áll a termelők rendelkezésére tizenöt nap a 
kárbejelentés megtételére. 
A részletszabályokat, így a kárbejelentésre vonatkozó feltételeket a 2011. évi CLXVIII. 
törvény mellett a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet tartalmazza. 
Erre a célra szolgáló elektronikus felület ide kattintva érhető el. 
 
 

3. Belvízkárok bejelentése 
 
Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt a talajok vízzel való telítettsége az ország több 
pontján olyan mértékű, amely a mezőgazdasági területeken belvizek kialakulásának kedvez, és 
a termelők növénykultúráit jelentősen károsítja. A gazdák a károkat a Magyar Államkincstár 
(MÁK) honlapján elérhető elektronikus felületen jelenthetik be a káresemény bekövetkezésétől 
számított 15 napon belül. Belvíz szempontjából a káresemény bekövetkezése időpontjának azt 
kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik.  
A kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei a következők: 
 a termelő a használatában levő termőföldön bekövetkezett káreseményt, valamint a 

várható hozamcsökkenés mértékét a bekövetkezésétől számított 15 napon belül az 
agrárkár-megállapító szerv részére bejelentette, 

 a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény 
bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a 
mezőgazdasági termelő használatában volt, 

 a termelő az adott kárenyhítési évben üzemi szinten 15 százalékot meghaladó mértékű 
hozamérték-csökkenést (bevételkiesést) szenved el, amelyet az agrárkár-megállapító 
szerv igazol, 

 a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig maradéktalanul megfizette; 
 a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon 

kívüli okból nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
 

A belvízkárok után kárenyhítő juttatás öt egymást követő éven belül legfeljebb három 
alkalommal vehető igénybe. Bővebb információ itt olvasható. 
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4. Mezőgazdasági biztosítások díjtámogatása 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint vehető igénybe a 
támogatás, amelynek az alább felsorolt dokumentumokban foglalt különös szerződések 
feltételei felelnek meg. 
 
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-
szerzdsek-elzetes-jvhagysrl  
 
 

5. AKG: növényvédőszer korlátozások – módosultak 
 
Módosult a VP EMVA Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 
2018. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat felsoroló 
növényvédő szerek körét tartalmazó listája. 
 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2018-vben-
nem-alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-felsorol-nvnyvd-szerek-krt-
tartalmaz-lista-1  
 
 

6. AKG: változás a baktériumtrágyázási bejelentésben  
 
A VP AKG szántó tematikus előíráscsoportok esetében a talaj kondíciójának javítása, 
valamint a növényi produktum pozitív irányú változtatása érdekében kötelezettség az 
istállótrágyázás, a zöldtrágyázás vagy a baktériumtrágyázás alkalmazása. Ezen agrotechnikai 
műveletek általánosságban közvetlenül a talajra, talajba juttatva fejtik ki többszöri 
alkalmazással pozitív hatásukat (pl. talaj lazítása; szerkezetességének, szervesanyag-
készletének javítása hosszútávon, mely tényezők a talaj vízmegtartó-, tápanyagszolgáltató-
képességét is kedvezően befolyásolják), tehát alkalmazásuk a gazdálkodók hosszú távú érdeke 
is. 
 
A talajra és talajba történő kijuttatás elve okán az egységes kérelemben bejelentett – még be 
nem takarított – kultúrákra a baktériumtrágyázást követően előírt bejelentési kötelezettség 
nem volt megvalósítható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelezte a Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatósága felé, hogy vannak olyan baktériumtrágyák, melyek 
engedélyokiratában az állókultúrára történő kijuttatás is szerepel, így ennek – az 
engedélynek megfelelő – bejelentését, a vállalások teljesíthetősége érdekében, szükségesnek 
tartjuk. Az egyeztetések eredményeként a 2018. évi egységes kérelemben leírtak szerint 
lehetőségük lesz a gazdálkodóknak az elvégzett trágyázást bejelenteniük. 
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7. Szőlő szerkezetátalakítás 
 
Megjelent a 15/2018. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények 
szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás 
feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben 
benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány és  
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci 
években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2017/2018 
borpiaci évben benyújtandó „Kifizetési kérlelem” nyomtatvány közzétételéről 
 
A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet szerinti „Támogatási kérelem” benyújtása 
 

 A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (3) bekezdése értelmében támogatási 
kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik.  

 A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében támogatási 
kérelem az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb 
a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét 
követő borpiaci évben nyújtható be.  

 A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (7) bekezdése alapján: „ A támogatási 
kérelmeket a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci 
évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.”. 

 
A közlemény 1. számú melléklete szerinti B3094 jelű nyomtatványon a Támogatási kérelmet 
az előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. július 16-a között kell 
benyújtani postai úton a következő címre:  

Magyar Államkincstár 
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 

1476 Budapest Pf. 407. 
 
Figyelembe véve, hogy a 142/2012. (XII.27.) VM rendeletben megadott benyújtási határidő 
utolsó napján, július 15-én (vasárnap) a Kincstárnál a munka szünetel, a határidő az azt 
követő első munkanap, 2018. július 16. 
 
Területazonosítónként külön-külön kell benyújtani. Egy kérelmező több támogatási kérelmet 
is benyújthat.  
 
A támogatási kérelemhez csatolni kell:  
 az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot (a támrendszerről készített vázrajzban 

fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és 
talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját);  

 ültetvényleltárt, amelynek nyomtatványa megtalálható a közlemény 3. számú 
mellékletében;  

 szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a 
kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát, nem Magyarországról 
származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált 
szaporítóanyag származását igazoló dokumentum (adás-vételt igazoló számla, 
szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címke másolatát;  

 amennyiben az egyéni tervhez mellékelt, a tevékenység végrehajtására vonatkozó 
engedély módosult, úgy annak másolatát.  
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Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet szerinti „Kifizetési kérelem” benyújtása 
 

 Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (3) bekezdése értelmében kifizetési kérelmet 
kizárólag az nyújthat be, aki jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik.  

 Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében kifizetési kérelem az 
egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a 
jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét 
követő borpiaci évben nyújtható be.  

 Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (7) bekezdése alapján: „A kifizetési kérelmet a 
Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó 
közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.”.  

 
A közlemény 2. számú melléklete szerinti B4044 jelű nyomtatványon a Kifizetési kérelmet az 
előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. június 15-e között kell 
benyújtani postai úton erre a címre: 

Magyar Államkincstár 
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 

1476 Budapest Pf. 407. 
 
A kifizetési kérelemhez csatolni kell:  
 az ültetvény támberendezéséről készített vázrajzot (a támberendezésről készített 

vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, egymástól mért távolságát, a 
huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját);  

 ültetvényleltárt, amelynek nyomtatványa megtalálható a közlemény 3. számú 
mellékletében; 

 szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó 
származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén 
a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló 
dokumentum (adás-vételt igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a 
certifikációs címke másolatát;  

 amennyiben az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott 
telepítési engedély módosult, úgy annak másolatát;  

 régi szőlőtőkék eltávolításának, támberendezés bontásának és azok elszállításának 
támogatása esetében a hegybíró által az egyéni terv benyújtásának időpontját követően 
elvégzett kivágás előtti és kivágás utáni helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek 
másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint 
a kivágás tényleges megtörténtét.  

 
 

A 16/2018. (IV. 4.) számú Kincstár Közlemény szerint a 2017/2018 borpiaci évben 
benyújtott egyéni tervek jóváhagyásánál alkalmazandó minimális pontszám: 21. 
 
 

8. Borszőlő telepítés engedélyezése 
 

A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM 
rendelet szerint az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. 
között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. 
2018-ban 652 hektáron lehet majd új ültetvényeket telepíteni. A tájékoztatás a március 8-i 
Földművelésügyi Értesítőben jelent meg. 
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9. Borszőlő telepítés támogatása – VP pályázat 
 
A Vidékfejlesztési program felhívása alapján támogatható: Új borszőlőültetvény telepítése. 
A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható 
táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.  
A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő 
támrendszer kialakítását is. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.  
A támogatás maximális mértéke: 40-70%. 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától van lehetőség. 
További részletek: 
http://www.agrion.hu/hu/hirek/104-borszoloultetveny-telepites-tamogatasa.html  
 
 

10. Energiahatékonyság javítása – VP pályázat 
 
Cél: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti 
üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben. 
Támogatható tevékenységek (például): 

- meglévő fóliaházak, növényházak, hűtőházak,… utólagos külső hőszigetelése, külső 
nyílászáró-csere/ korszerűsítése, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 
korszerűsítése, világítási rendszereinek korszerűsítése, Megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása, stb… 

- állattartó gazdaságok épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása.  

- élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság 
javítását célzó projektek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  
 egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, 
 kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.  

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 
elszámolható költség 50%-a.  
 

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától van lehetőség. 
A következő szakaszhatárok: április 19., május 19. 

 

11. Leader felhívások 
 

A VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati 
felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső 
alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati 
lehetőségekről az alábbi linken: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 
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12. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 
 
A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk 
megelőzésére irányul. A rendelkezésre álló keretösszeg 4,72 milliárd forint. 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: jégesőkár megelőzését 
szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott 
technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése). 

 Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: esőkár 
megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott 
technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése). 

 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: tavaszi fagykár 
megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése 
(különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek 
beszerzése, telepítése.) 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. 
A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a 
kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a; 
 

A következő értékelési határnap: 2018. július 9. 
 
 

13. VP döntések 
 
A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba 
kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni.  
A nyertes kérelmek száma és a támogatási összeg a még folyamatban lévő értékelések 
lezárásával, a közeljövőben tovább fog emelkedni. 
 
Erdészeti géptámogatás és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló 
beruházások támogatása 
 

A Miniszterelnökség első körben mintegy 4 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött, 
amelyet összesen 142 darab nyertes pályázó fordíthat erdészeti gépbeszerzésre. 
Emellett további mintegy 1,8 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá a kedvezőtlen éghajlati 
események és katasztrófaesemények következményeinek mérsékléséhez. A jelenleg 167 darab 
támogatott a rendelkezésre álló összeget többek között jégesőkár, mezőgazdasági esőkár, 
illetve tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások megvalósítására fordíthatja. 
 
Diverzifikáció 
 

A falusi turizmus fejlesztését célzó vidékfejlesztési pályázaton született döntésnek 
köszönhetően, első körben összesen 550 vállalkozás részesülhet támogatásban. A nyertes 
vállalkozások csaknem 23 milliárd forintot fordíthatnak többek között falusi szálláshely 
létesítésére, fejlesztésére, illetve egyéb nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és 
technológiafejlesztésre.  
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Öntözés, élelmiszer-feldolgozás, fiatal gazdák 
 

A Miniszterelnökség első körben mintegy 13 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött, 
amelyet közel 1100 fiatal mezőgazdasági termelő fordíthat új agrárvállalkozására. Az egyes 
fiatal gazdák a pályázat keretében mintegy 12 millió forint támogatásban részesülnek.  
További 5 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá az öntözött területek növeléséhez. A most 
támogatásban részesült 179 gazdálkodó többek között a vízvisszatartásra, valamint takarékos 
öntözési technológiák elterjesztésének megvalósítására fordíthatja a forrásokat.  
További 700 millió forinttal támogatja a tárca az élelmiszer-feldolgozást érintő beruházások 
megvalósulását. 
 
Termelői csoportok 
 

A Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 5,5 milliárd forint odaítéléséről döntött a 
Miniszterelnökség, mely támogatásból 38 termelői csoport részesülhet.  
A Miniszterelnökség, a Vidékfejlesztési Program keretében a 2014. január 1. után alakult, és 
elismerésben részesített termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó 
költségek részbeni átvállalására biztosít támogatást. Az értékesítés alapján számított 
átalányösszegű támogatásra a nyertes termelői csoport legfeljebb 5 éven keresztül jogosult. A 
maximálisan kapható összeg mintegy 31 millió forint évente. 
 
 

14. Méhészeti gépjárművek után igényelhető támogatás 
 

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet 
mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek 
üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van.  
A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá 
a 2017. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer költségei után lehet igényelni. 
A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti 
időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf. 407. 
címre) a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti, N0800 számú 
nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt. 
 
 

15. Őstermelői értékesítés szabályai 
 

„Mezőgazdasági őstermelőknek az értékesítés szabályairól” címmel jelent meg a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara új, kisméretű tájékoztató füzete. 
A füzet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglalt legfontosabb szabályok összefoglalásával az őstermelőknek szeretne 
segítséget nyújtani az értékesítési szabályok megismerésében, az őstermelői igazolvány 
használatával kapcsolatos tudnivalók megértésében ugyanis a szabályok be nem tartása miatt 
az ellenőrző hatóságok két hónaptól két évig terjedően el is tilthatják az őstermelői 
igazolványon szereplőket az őstermelői tevékenység végzésétől.  
A helyes őstermelői értékesítést ábrák, magyarázó szövegek is segítik a falugazdászoknál 
ingyenesen elérhető polcbelógóra is emlékeztető kiadványban. A tájékoztató füzet ide 
kattintva letölthető. 
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Az őstermelőkre vonatkozó értékesítési szabályokról a korábbiakban megjelent, alábbi 
cikkben is olvashatnak:  
Fontos információk őstermelőknek a hatályos szabályokról. 
 
 

16. Lótartással kapcsolatos adategyeztetés 
 

A Kincstár felhívja a lótartó ügyfelek figyelmét, hogy elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc 
Biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján az a részletes tájékoztató anyag, amely a tartói 
adatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokról, az adategyeztetés lépéseiről, gyakorlati 
tudnivalóiról ad információt. 
A tájékoztatás az alábbi linken érhető el: 
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tudnivalok-a-lotartassal-kapcsolatos-adategyeztetesrol 
Kérjük, hogy a tájékoztatóban leírtak alapján szíveskedjenek az érintett tartók az adatokat 
egyeztetni. 
 
 

17. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 

7/2018. (III. 28.) FM rendelet 
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának 
szabályairól 
 

6/2018. (III. 14.) FM rendelet 
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 
módosításáról 
 

18. Kincstár Közlemények 
 

14/2018. (III. 14.) számú Kincstár Közlemény  
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2018. tárgyévi kötelezettség-
megosztásról  
 

 
 
 
 
 

A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről 
elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! 

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő – általunk jelentősnek ítélt – támogatási jogcímekről 
összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! 

Felhasznált források: FM, ME, MÁK, NAK, HOI, NÉBIH 
 

 

Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 

Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A. 
30/394-83-83  agrion@agrion.hu 


