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1. Egységes kérelem 2018 – módosítások május 31-ig! 
 
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. 
Az állatalapú közvetlen támogatások esetében azonban az 1 %-os kérelemszintű csökkentést 
már május 16-tól érvényesítik, ideértve a módosításokat is! 
 
A közvetlen támogatások igénylésével kapcsolatban technikai korrekciók, pontosítások 
történtek. A legfontosabb újdonságok: 
 A nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület szorzószáma 0,7-ről 1-re emelkedett. 
 A termeléshez kötött rizs és szemes fehérjenövények esetében a minimális hozam 

meglétének igazolása kötelező, de a kapcsolódó dokumentumokat nem kell 
megküldeni a Kincstár részére. 
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 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. 
 
2018. évi egységes kérelem benyújtási időszakban azok a gazdálkodók is szankciómentesen 
benyújthatják kifizetési kérelmüket, akik még nem kapták kézhez a Támogatói Okiratukat. 
Ezek elbírálására csak a Támogatói Okirat kiadását követően kerül sor. A kérelmeket a 
valóságnak megfelelő adatokkal és tartalommal kell benyújtani. A kérelemben a Támogatói 
Okirat száma helyett a támogatási kérelem számát kell feltüntetni.  
Érintett intézkedések:  
 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés VP4-10.1.1-15  
 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása VP4-11.1.-

11.2.-15  
 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés VP-4-10.1.1.2.-16  
 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás VP3-14.1.1-16  
 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 

in situ megőrzése VP4-10.2.1.1-15 
 Erdősítés támogatása VP5-8.1.1-16  
 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások VP4-4.4.1-16  
 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, 

fejlesztése VP4-4.4.2.2-16  
 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 

ex situ vagy in vitro megőrzése VP4-10.2.1.2-17  
 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése VP5-8.3.1-17  
 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházások. VP5-8.5.1-17  
 Erdő-környezetvédelmi kifizetések VP4-15.1.1-17  
 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása VP5-8.2.1-16  

 
További részletek a megjelent 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 
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17/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény  
a 2018. évi egységes kérelem benyújtásáról  
 
2018-ban is frissült a Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv. Elérhető itt, illetve 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! 

 
 
 

2. Fontos módosítási határidők az állatalapú támogatásoknál  
 
A Vidékfejlesztési Programban szereplő VP3-14.1.1.-16 kódszámú „A tejágazat 
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” esetében 
 a 2018. 05. 15-ig beadott kérelmek 2018.05.31-ig szankciómentesen módosíthatók, 

tehát növelhető az állatlétszám, illetve a megkezdett kérelemhez új egyed is felvihető. 
 2018. 06. 1-én, és azt követően már csak munkanaponként 1 százalékos, a teljes 

kérelmezett állományra vonatkozó szankció alkalmazása mellett növelhető az 
állatlétszám. 

 
Több gazdálkodó követte el azt a hibát, hogy a pályázati kiírást rosszul értelmezve, kizárólag 
a már egyszer ellett tehenekre adta be a kifizetési kérelmet, így gyakorlatilag egy hónap 
eltéréssel ugyanazokat az azonosítókat töltötte fel a jogcímhez, amelyeket a tejhasznú 
tehéntámogatás kérelmezésénél. A feltételekben lényeges eltérések vannak a két támogatási 
forma között. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési 
kérelemben a 2017. 05. 1. és 2018. 04. 30. között a tenyészetben legalább egy napot eltöltött 
minden nőivarú egyed szerepeltethető, amennyiben tejhasznú fajtakóddal rendelkezik, sőt a 
hathónapos kort az időszak kezdetekor még el nem ért hímivarú borjak is jogosultak 
támogatásra. Esetükben a 2016. 11. 1. napot megelőző születési dátummal rendelkezők már 
kizárásra kerülnek. 
Amennyiben tehát a kérelmező átvizsgálja a feltöltött egyedazonosítókat, és azt tapasztalja, 
hogy több állatra lenne jogosultsága, 2018. 05. 31. napig kiegészítheti a hiányzó egyedekkel 
kérelmét az elektronikus felületen. 
 
Természetesen a támogatási összeg számításánál a Magyar Államkincstár az adott egyed 
korcsoportját is figyelembe véve (borjú 0,4-es, üsző 0,6-os, tehén 1-es szorzóval) a 
tenyészetben töltött napok száma alapján állapítja meg a kifizetés pontos értékét. 
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Ki kell hangsúlyozni, hogy a VP-n kívüli állatalapú támogatások (tejhasznú tehén, hízott bika, 
termeléshez kötött anyatehéntartás, átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás) 
állatlétszámának növelése 2018. 05. 15-ét követően már munkanaponként 1 százalékos 
szankciót eredményez a teljes benyújtott egyedszám tekintetében. Csökkentés esetén a 
közigazgatási döntés meghozataláig, vagy a helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés kézhez 
vételéig semmilyen szankció alkalmazására nem kerül sor. 
 
A VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás igénylésénél az 
egyedazonosítók EK felületre történő feltöltésekor az egyedekre vonatkozóan a dupla 
egyedazonosítók ellenőrzésén túl más előzetes ellenőrzés nem fut le (fajta, ivar+kor, 
tenyészet), de a MÁK tájékoztatása szerint az előzetes adategyeztetés keretében az EK 
beadási határidejének lejártát követően az érintettek értesítést kapnak ezekről a hibákról. Az 
esetleges problémás egyedek ezt követően is visszavonhatók a kérelemből. 
Jogosulatlan állat benyújtása a VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
kifizetési kérelmében ugyanazokat a szankciókat vonja maga után, mint az egyéb állatalapú 
támogatásoknál. 
 
A Vidékfejlesztési Programban pályázható védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 
állatfajták genetikai állományának megőrzése esetén a vis maior kérelmekhez a kiesés 
(elhullás, kényszervágás) tényét bizonyító kamarai állatorvosi igazolás is elegendő, de ennek 
hiányában a járási főállatorvoshoz fordulnak a hatóságok az igazolás kiállítása érdekében. A 
gazdálkodók jelenleg azt a gyakorlatot folytatják, hogy az ellátó állatorvos igazolását a 
hatósági állatorvossal, vagy a járási főállatorvossal is ellenjegyeztetik. 
Anyatehén-tartás támogatásnál az ellés arány javítása érdekében beadott vis maior kérelem 
tekintetében a holtellés, vetélés, borjú elhullás tényét szintén igazolhatja kamarai állatorvos, 
de az előző gyakorlati megoldás ez esetben is követendő. 
 
A MÁK tájékoztatása szerint hízottbika-támogatás nem nyújtható arra az egyedre, amelynek a 
szarvasmarha ENAR-ba a vágóhíd, vagy az exportőr az egységes kérelem benyújtására nyitva 
álló határidő lejártát követően, tehát késve jelenti be a vágását, vagy külföldre szállítását. 
(NAK) 
 
 

3. Másodvetések tervezése és bejelentése 
 
A jelenleg hatályos jogszabály szerint csak az egységes kérelembe betervezett és bejelentett 
másodvetést fogadják el a vonatkozó támogatások, intézkedések esetében. 
 
Az egységes kérelem beadásakor már szükséges betervezni minden esetben a másodvetési 
szándékot. Szükséges lehet a másodvetés a diverzifikáció, valamint az ökológiai 
fókuszterületek elvárt mértékű teljesítéséhez. Ezentúl azon gazdálkodóknak is szükséges a 
másodvetés-tervezés, a tervezett vetés és hely megjelölése, akik a VP agrár-
környezetgazdálkodás intézkedésben másodvetéssel valósítják meg a kötelező vagy vállalt 
zöldtrágyázást. 
Az egységes kérelemben megjelölt tervezett vetés csak akkor realizálódik, amint a tényleges 
vetést – majd a betakarítást/beforgatást is – 15 napon belül elektronikus úton bejelentik. 
(NAK) 
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4. Minimumkövetelmények betartása 
 
A jogszabályok alapján a területhez kötődő közvetlen és egyes vidékfejlesztési 
támogatásoknál is jogosultsági feltétel – azaz a támogatás nyújtásának alapja – a területeken 
az ún. minimumkövetelmények betartása, melyeket hazai viszonylatban a 10/2015 (III.13.) 
FM rendelet 2. §-a foglalja magába. 
 

A gazdálkodóktól az érintett támogatásokért cserébe az alábbi minimumkövetelmények 
teljesítése elvárt. 
A szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a 
gyomok – beleértve a veszélyes gyomnövényeket, valamint a nádat - és a hasznosítás 
szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben lehetnek jelen, 
hogy nem áll fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett 
terület nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó 
fás szárú gyomosodása. 
 

Nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás akkor áll fenn, ha a vizsgált parcellán virágzó 
veszélyes gyom vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény 
található. (veszélyes gyom: pl.parlagfű, aranka, vaddohány) 
 

Nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodásról akkor beszélhetünk, ha a vizsgált parcella 
esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fás szárú 
növény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a fás 
szárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a 
terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető. 
 

Gyepek esetében nem fordulhat elő túllegeltetés, amelynek során a gyep foltokban kiritkul, 
és a talajfelszín legalább 50%-ban fedetlenné válik. Továbbá gyepek esetében a gyepalkotó 
fűfajok - nem beleértve a nádat - és takarmánynövények túlsúlyban legyenek, és ne legyen a 
területen az előző évről olyan növedék, amelynek szaporító képletei is elnyíltak. 
 

Amennyiben a gazdálkodó fenti jogosultsági feltételeket nem tudja betartani, úgy pl. a 
SAPS, a zöldítés, a termeléshez kötött támogatásokra adott területen nem lesz jogosult. 
Ugyanez vonatkozik az agrár-környezetgazdálkodás/ökológiai gazdálkodás VP-s 
intézkedések esetében is. Amennyiben valamely vis maior ok következik be, s az 
bejelentésre és elfogadásra is kerül, úgy a gazdálkodó a vis maior ok fennállásáig mentesül a 
kötelezettség alól.   
Ha azonban a vis maior kérelemben a minimumkövetelmények be nem tartása is jelölésre 
kerül, de a vis maior nem kerül elfogadásra, úgy sajnos a minimumkövetelmény meglétének 
hiánya miatt meg nem felelés állapítható meg, azaz a táblára jutó kifizetés elutasításra 
kerülhet. Vis maior ok hiányában az előzőekben leírtak szerint, a táblára adható támogatás 
adott évben lenullázódik, s még a túligénylés szankcióját is magával hozhatja! (NAK) 
 

5. Saját névre szóló vetőmagszámla szükséges 
 
Az egységes kérelem keretében igényelhető termeléshez kötött támogatások és a zöldítés 
esetében a nitrogénmegkötő növényeknél elvárt a minősített/fémzárolt vetőmag/szaporítóanyag 
megléte. A termeléshez kötött támogatásoknál szükséges igazolni a 9/2015 (III.13) FM rendelet 
szerint elvárt szaporítóanyag mennyiségi meglétét is, míg a zöldítés vonatkozásában kötelezően 
alkalmazandó fajlagos mennyiségi kritérium nem rögzített. 
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Fontos azonban, hogy mindkét esetben a fémzárolt vetőmag használatát többek között 
számlával is lehet igazolni, azonban saját beszerzés esetén a számlán a támogatást adott évben 
igénylő gazdálkodó nevének kell szerepelnie. Tehát más nevére szóló számla saját beszerzés 
esetén a jelenlegi jogszabályok szerint nem elfogadható, még akkor sem, ha időközben a 
földterület használójának személye változott. 
 

6. Élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallás – május 31-ig! 
 
Új helyen, az Ügyfélprofil menüpontban érhető el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih) honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 
2018. évi díjbevallások benyújtására április 25-től van lehetőségük az élelmiszerlánc 
szereplőinek. A kötelezettség teljesítésének határideje 2018. május 31. 
A díjbevallási folyamattal kapcsolatos segédlet, továbbá a témát érintő hasznos információk 
elérhetőek a Nébih honlapján. 
 

7. Őstermelői adatatváltozások bejelentése 
 
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet 
rendezi, hogy az őstermelő személyes és az őstermelői tevékenységére vonatkozó adatokban 
bekövetkezett változásokat milyen határidőkkel kell bejelenteni. 
Egyes, a jogszabály 7. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban bekövetkezett 
változásokat elegendő évente egyszer, június 15-ig bejelenteni a falugazdásznál.  
 

Ezek röviden és jellemzően a termelési adatokra vonatkoznak: 
 a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a használt 

földterület nagysága, művelési ága; 
 az állattartásra alkalmas épület használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, 

az épületben tartott állatfaj megnevezése; 
 a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a 

kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés volumenére; és az értékesíteni kívánt 
termék mennyiségére vonatkozó adat; 

 az állatfaj megnevezése, az értékesíteni kívánt termék mennyisége; 
 a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte. 

 

A legtöbb adatban, így az őstermelő személyes adataiban (pl. név, lakcím, adószám) vagy az 
értékesíteni kívánt terméknél történt változásokat viszont a változás bekövetkezésétől 
számított tizenöt napon belül kell bejelenteni a falugazdásznál. Tizenöt napon belül kell 
jelezni azt is, ha a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás 
következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak vagy azt már nem őstermelőként 
kívánják folytatni. A jogszabály teljes tartalma itt elérhető. 
 

Amennyiben nem csak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem 
az őstermelői tevékenységből megtermelt, előállított őstermelői terméket értékesíteni is 
szeretné, akkor viszont nem a fenti határidők az irányadóak. Az értékesítési tevékenység előtt 
aktualizálni, módosítani kell az adatokat a falugazdásznál, ugyanis az ellenőrző hatóság az 
értékesítés helyszínén tapasztaltakat az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokkal 
összeveti, és ha eltérést tapasztal, akkor két hónaptól két évig terjedő időszakra is eltilthatja az 
őstermelőt, közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványon szereplő őstermelőket is az 
őstermelői tevékenység végzésétől. (NAK) 
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8. Fűszerpaprika-termelők támogatása 
 
A 37/2014 (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű 
támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából a 
fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. 
A támogatás igénybevételéhez a 22/2018. (IV. 12.) számú Kincstár Közleményben 
rendszeresített nyomtatványt 2018. május 1. és augusztus 5. közötti időszakban kell 
benyújtani a Magyar Államkincstárhoz az előírt mellékletek csatolásával együtt. 
Figyelemmel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti nap, a támogatási 
kérelmet legkésőbb 2018. augusztus 6. napján még postára lehet adni. 
 

9. Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés  
 
A korábbi évektől eltérően idén előbb kezdődött az amerikai szőlőkabóca lárvakelése. A 
Nébih felhívja a szőlőtermesztők figyelmét, hogy már most el kell kezdeni a védekezést! 
A kártevő a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus Phytoplasma vitis (más néven 
Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma vektora. Az amerikai szőlőkabóca elleni 
eredményes védekezéssel megakadályozható az FD terjedése. 
A védekezéssel kapcsolatos további fontos információk az alábbi cikkben 
olvashatóak: http://portal.nebih.gov.hu/-/felhivas-az-amerikai-szolokaboca-elleni-vedekezes-2 
 

10. Szőlő szerkezetátalakítás  
 
A MÁK felhívja az érintett gazdálkodók figyelmét arra, hogy a 2018. február 2. napján hatályba 
lépett, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 
borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet számos, az 
intézkedés feltételeit meghatározó előírása a korábbi időszakokban, a szőlőültetvények 
szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás 
feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet előírásaitól eltérő módon került 
szabályozásra, amelyek betartása elengedhetetlen a támogatási jogosultság megszerzéséhez.  
 

1) Benyújtási időszak, nyomtatványok használata  
Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet szerint a 2018. február 15. és február 28. között benyújtott, 
majd jóváhagyott egyéni tervek alapján a 2017/2018 borpiaci évben 2018. június 15-ig lehet 
benyújtani a 15/2018. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény 2. számú melléklete szerinti 
B4044 jelű Kifizetési kérelem nyomtatványt kizárólag postai úton az előírt mellékletek 
csatolásával együtt. A kérelmeket az egyéni tervnek helyt adó / részben helyt adó határozat 
mellékletében szereplő Területazonosítónként külön-külön kell benyújtani, azaz egy 
kérelmező több kérelmet is benyújthat. 
Figyelem! A 15/2018. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény 1. számú melléklete szerinti B3094 
jelű Támogatási kérelem nyomtatvány a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a korábbi 
borpiaci évek során jóváhagyott egyéni tervekhez kapcsolódó Támogatási kérelem 
nyomtatványa!  
A Magyar Államkincstár a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben a 
kérelem nem a jogszabályban meghatározott módon, illetve nem az arra rendszeresített, 
hatályos nyomtatványon került benyújtásra!  
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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, azaz a 2017/2018 borpiaci évben – az egyéni terv benyújtását követően – megvalósított 
telepítésre, illetve támberendezés létesítésére vonatkozó kifizetési kérelmeket legkésőbb 
2019. április 1. és 2019. június 17. közötti időszakban lehet benyújtani.  
 
2) Az intézkedés megvalósítása, egyéni terv módosítása, helyszíni ellenőrzés  
Támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a Kincstár helyszíni ellenőrzése során megállapítja, 
hogy a kifizetési kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték. 
A Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha a kérelemben megjelölt 
tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek!  
Amennyiben az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek helyszíni 
ellenőrzése során az ültetvény tényleges sor- és tőtávolságának a jóváhagyott egyéni tervben 
szereplő értéktől való eltérés kerül megállapításra, a kérelem csak abban az esetben hagyható 
jóvá, ha az eltérés mértéke nem haladja meg a mérőműszer technikai toleranciáját, amely 
mérőszalag esetén méterenként 2 cm.  
 

Az ültetvény sor- és tőtávolsága tekintetében a technikai tolerancia mértékét meghaladó 
eltérés esetén a Kincstár a kifizetési kérelmet köteles elutasítani.  
Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a telepítést követően ellenőrizzék, hogy a megvalósított 
tevékenység a 2018. évben jóváhagyott egyéni tervnek megfelelően került-e kivitelezésre. 
Amennyiben bármilyen eltérést tapasztalnak a jóváhagyott egyéni tervtől, szükséges az 
egyéni terv módosításának bejelentése a Kincstár részére. 
 

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a jóváhagyott egyéni terv 
bármely elemének a módosítását be kell jelenteni a Kincstárnak. Fontos megjegyezni, hogy 
egy összefüggő terület tekintetében kizárólag egy alkalommal módosítható a jóváhagyott 
egyéni terv.  
Figyelem! Az ügyfél a helyszíni ellenőrzésről való tudomásszerzést követően az ellenőrzés alá 
vont intézkedésre – a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára – vonatkozóan kérelmét már 
nem módosíthatja vagy vonhatja vissza!  
 
3) Szankció kötelező alkalmazása, amennyiben jelentősen kisebb a mért terület  
Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján 2018. április 1. és június 15. közötti időszakban 
benyújtott kifizetési kérelmek esetében a jogos támogatási igények 2018. október 16-át 
követően kerülnek kifizetésre a 2019. pénzügyi évi keret terhére.  
 

A támogatási összeget az egyéni tervben jóváhagyott terület és a helyszíni ellenőrzésen mért 
terület nagysága közül a kisebbik figyelembe vételével kell megállapítani, és a támogatható 
területnagyságnak el kell érnie a minimális 0,2 hektár területnagyságot. 
 

Ha az egyéni tervben jóváhagyott terület és a helyszíni ellenőrzésen mért terület nagysága 
közötti eltérés mértéke nem haladja meg a 20 %-ot, a támogatás a fentiek figyelembe 
vételével kifizetésre kerülhet.  
Azonban, ha az egyéni tervben jóváhagyott terület és a helyszíni ellenőrzésen mért terület 
nagysága közötti eltérés mértéke meghaladja a 20 %-ot, de nem haladja meg az 50 %-ot, a 
támogatást úgy kell kiszámítani, hogy a helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságával 
számított támogatási összeget a megállapított eltérés kétszeresével kell csökkenteni (a 
továbbiakban: szankció).  
Ha az eltérés mértéke meghaladja az 50 %-ot, akkor nem nyújtható támogatás az érintett 
területre. 
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4) Összefoglaló a két rendelet végrehajtási szabályairól  
A könnyebb áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban szerepel az intézkedésre 
vonatkozó két hatályos jogszabály egy-egy kiemelt eleme: 

 
 

11. Fiatal gazda (ÚMVP) 10% kifizetési kérelmek 
 

2012-es nyertesek: 
Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján nyertes ügyfelek a megítélt támogatási összeg 
fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 
2017. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek.  
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente 
május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló 
kifizetési időszak végéig van lehetőség.  
Részletek a 24/2018. (IV. 19.) számú Kincstár Közleményben. 
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2014-es nyertesek: 
A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyertes ügyfelek a megítélt támogatási összeg 
fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben 
már a 2017. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, 
valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek. 
 A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente 
június 1. és 30. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló 
kifizetési időszak végéig van lehetőség. 
Részletek a 30/2018. (V. 15.) számú Kincstár Közleményben. 
 
 

12. AKG aktuális teendők 
 
1.) Feromoncsapdák 
AKG programban érintett szőlő-, gyümölcs-termelőknek (akik vállalták), kötelező a 
feromoncsapdák kihelyezése. 
A szexferomon csapdákat legalább 1 db / 2 ha sűrűségben kell kihelyezni. 
Ha a parcella kisebb, mint 2 ha, akkor 1 db elég, ha pl. 2,5 ha-os, akkor már 2 db kell. 
 
2.) Madárodúk 
Az AKG programban vállalt előírás szerint: Madárodú kihelyezése: 3 db/ha sűrűségben, 
kihelyezési útmutató alapján. Minden megkezdett hektár után az 1 ha-ra előírt madárodú 
darabszámot kell biztosítani. 
 
3.) Levélanalízis 
Részletek az AKG felhívás mellékletei között elérhető útmutatóban. Szőlő esetében teljes 
virágzásban (termőhajtásról) a fürttel szembeni, ép leveleket kell gyűjteni. 
 
4.) Tiltott hatóanyagok 
A 2018-ban tiltott növényvédőszer hatóanyagok listája: 
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523  
 
5.) Ültetvények kivágása, újratelepítése 
A kivágást és az újratelepítést 15 napon belül be kell jelenteni. 
 
6.) Munkavégzést követő 15 napon belül bejelentendő tevékenységek: (szántó) 
 zöldtrágyázás 
 istállótrágya kijuttatása 
 baktériumtrágya kijuttatása 
 középmély lazítás 

 
7.) Zöldugar kaszálás 
A kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, június 
1-től. 
 
8.) Változás a baktériumtrágyázási bejelentésben 
Olyan baktériumtrágyák, melyek engedélyokiratában az állókultúrára történő kijuttatás is 
szerepel, az Egységes kérelemben bejelenthetők vetés utáni időszakban is, AKG 
agrotechnikai vállalásként. 
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13. 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 szakaszhatár: augusztus 19. 
 

14. Minisztérium: új név és új feladatok 
 
Agrárminisztériumra lett a Földművelésügyi Minisztérium új neve. A tárca visszakapta a 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat, így a Vidékfejlesztési Programot koordináló 
Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságot. 
 

15. Módosult a vidékfejlesztési projektek megvalósítását segítő tájékoztató 
 
A most megjelent módosítás a már beérkezett kifizetési kérelmek gyakorlati tapasztalataihoz 
igazodva került kialakításra. Ennek megfelelően elsősorban a mérföldkövek módosítása, a 
változás bejelentés, illetve az építési költségek elszámolásának szabályai kapcsán változott, 
illetve egészült ki a korábban megjelent iránymutatás.   
Az építési költségek elszámolásának szabályai tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy az 
Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) az egyes építési tételek tekintetében maximális 
elszámolható árat – ún. referenciaárat – tartalmaz. Amennyiben – például a közbeszerzési 
kötelezettség miatt – kötöttek a tényleges árak, a kedvezményezett a támogatási kérelem 
benyújtásakor érvényes ÉNGY kódokkal beazonosított tételek szerint számolhat el, de a 
kifizetési igénylés benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárak mértékéig. 
A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával 
kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről megjelent tájékoztató a www.szechenyi2020.hu 
oldalon mindenki számára elérhető. (AM) 
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16. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 

10/2018. (IV. 9.) FM rendelet 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 
31.) FM rendelet módosításáról 
 

17. Kincstár Közlemények 
 

29/2018. (V. 10.) számú Kincstár Közlemény  
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet szerinti, a 
2018/2019. tanévi megállapodás, illetve megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem, valamint azok 
átruházásának és a termékek módosításának jóváhagyása iránti kérelmek benyújtásáról  
 

28/2018. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény  
az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 
kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről  
 

27/2018. (IV. 27.) számú Kincstár Közlemény  
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatás iránti 
kifizetési kérelmek benyújtásáról  
 

26/2018. (IV. 23.) számú Kincstár Közlemény  
a 2018/2019. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók 
közzétételéről  
 

25/2018. (IV. 19.) számú Kincstár Közlemény  
a sovány tejpor pályázati eljárás keretében történő intervenciós felvásárlásának megnyitásáról  
 

23/2018. (IV. 16.) számú Kincstár Közlemény  
az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről  
 

21/2018. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény  
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet 
szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványokról  
 

20/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény  
a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjakhoz 
kapcsolódó csekély összegű támogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről  
 

19/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény  
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 
szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet szerinti támogatások lehívásáról  
 

18/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény  
a vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentés benyújtását szolgáló elektronikus felületről  
 
 
 
 

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: AM, 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 


