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1. Borászati és élelmiszeripari pályázat – tervezet 
 
Megjelent a "Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban" c. pályázati felhívás 
tervezete. https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020 
 
Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése (1. célterület) 
Igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft.  
 

Támogatható tevékenységek: 
 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása; és/vagy 
 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. 

 
Borászati üzemek fejlesztése (2. célterület) 
Igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft. 
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Támogatható tevékenységek: 
 Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, 

bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez 
kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 
kialakítása; és/vagy 

 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. 
 
A támogatott projektek várható száma az 1. célterületen 200 db, a 2. célterületen 100 db. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 
 az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív 

beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft; 
 a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft. 

 
A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében: 
 a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a; 
 a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség max. 50%-a. 

 
A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2018. december 10. napjától lesz lehetőség. 
 
 

2. ÖKO pályázat újra 
 
2018. őszén újra megnyílik a Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodás pályázata, 
amelyen összesen várhatóan 12 milliárd forintos keretre pályázhatnak a gazdálkodók. 
A részletekről a Hírlevél következő számában írunk. 
 
 

3. Tejágazat szerkezetátalakítási pályázat – juh, kecske 
 
Társadalmi egyeztetésen volt és elérhető a felhívás tervezete itt: 
https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020   
 
A pályázat célja a tejhasznosítású juh- és kecsketartás támogatása.  
 A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejhasznosítású juhok és kecskék után 3 

éven keresztül gazdálkodási évente állategységenként, a támogatási kérelem kedvező 
elbírálását követően 2021-ig, meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe. 

 A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. 
 Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. 
 Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, 

azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező. 
 A támogatást igénylő köteles a vállalt, e Felhívásban meghatározott kötelezettségeket 

a teljes támogatási időszak alatt betartani. 
 A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható 

állategyed. 
 
Várhatóan 2018. október 1. és 31. között lehet benyújtani a támogatási igénylést. 
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4. 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: 2018. november 19. 
 
 

5. 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. 
A következő szakaszhatár: 2018. szeptember 14. 
További részletek: 
http://www.agrion.hu/hu/hirek/104-borszoloultetveny-telepites-tamogatasa.html  
 
 

6. VP elszámolási útmutatók 
 
Megjelent a VP beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási útmutatója  
A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye részletes tájékoztatást ad a 
Vidékfejlesztési Program (VP) keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez fűződő 
kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tudnivalókról.  
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Célja a pályázati felhívások alapján megvalósuló projektekhez nyújtandó 
támogatásigényléshez kapcsolódó szabályok rögzítése, ismertetése, továbbá a legfontosabb 
gyakorlati tudnivalók összefoglalása. 
 

A közlemény az alábbi linken olvasható: 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-
kincstar-kozlemeny 
 
 

7. Jogszerű földhasználat igazolása 
 
Szeptemberben várható a Magyar Államkincstártól azon felszólító végzések kiküldése, ahol 
nem ellenőrizhető vagy nem egyértelműsíthető a földhasználat. Azok az ügyfelek kapnak 
értesítést, ahol a Kincstár nem talál semmilyen dokumentumot, amellyel bizonyítható lenne a 
jogszerű földhasználat.  
A felszólító végzés alapján nyilatkozatot kell tenni a gazdának a földhasználat igazolására 
vonatkozóan. Ennek elvégzése továbbra is a Kincstár elektronikus kérelemkitöltő felületen 
tehető meg és nyújtható be.  
Újdonság, hogy az idei évtől a Kincstár benyújtó felületén az elektronikus 
kérelembenyújtás/egységes kérelem fül alatt található külön álló mappa, ahol végzésenként, a 
végzésben található kód megadása után fel lehet majd csatolni a földhasználatra vonatkozó 
dokumentumokat. Hasonlóképp lehet használni, mint az egységes kérelem felületen való 
dokumentum feltöltést és beküldést. 
 
 

8. HMKÁ előírások pontosítása 
 
Változtatások történtek a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásaiban. 
Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet a vetésváltás szabályaira vonatkozóan az alábbi 
pontosításokat fogalmazta meg. 
 

Másodvetés hiányában nem megengedett: 
 a tökre oltott dinnye két évig történő termesztését követően dinnye termesztése vagy a 

dinnye termesztését követően tökre oltott dinnye termesztése, 
 a kukorica három évig történő termesztését követően vetőmagcélú hibridkukorica 

termesztése vagy a vetőmagcélú hibridkukorica négy évig történő termesztését 
követően kukorica termesztése. 

 

A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó követelmények pontosításra kerültek az 
alábbi szövegezéssel.  
 Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, 

napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek 
termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett; 

 egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint 
a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem 
megengedett; 

 egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes 
kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett; 

 egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából 
hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett. 
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9. Minimális talajborítás fenntartása  
 
A minimális talajborításra vonatkozó előírások szerint fenn kell tartani a minimális 
talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után. Ennek több lehetséges 
módját határozza meg a vonatkozó 50/2008 (IV.24.) FVM rendelet. 
A rendelet szerint a talaj takarása, fedése adott időszakban lehetséges: őszi kultúra vetésével, 
másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy a tarló szeptember 30-ig történő 
megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély 
talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a 
nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal 
párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett.  
 
 

10. Parlagfű miatti támogatás-elvonás megelőzése 
 

Az uniós jogszabályoknak megfelelően a hazai jogba, azaz a 10/2015 (III.13.) FM rendeletbe 
is átültetésbe került azon jogosultsági feltétel – minimumkövetelmény –, mely alapja az adott 
terület támogathatóságának. 
Ha a támogatásra bejelentett területről a lágyszárú gyomnövény bármely szomszédos 
földterületre átterjed, vagy ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom van jelen – a 
parlagfű, az aranka és a selyemmályva veszélyes gyomnövény –, vagy a földterület 50 
százalékát meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található a területen, nem teljesül a 
mezőgazdasági tevékenység folytatásának kritériuma, és a terület a vizsgált évben nem 
támogatható területté válik.   
Tehát nagy körültekintést igényel a mezőgazdasági területek gyommentesen való tartása, a 
parlagfű terjedésének megakadályozása. Fontos ez tovább a tarló, a már betakarított 
területeken is!  A hivatkozott rendelet itt, további részletek itt olvashatók! 
 
 

11. Gyomosodás kezelése az ökológiai másodvetésekben 
 

Az utóbbi időszakban országos szinten több probléma jelentkezett az ökológiai 
másodvetésekben. Felmerülő gond a nagymértékű gyomosodás: leggyakrabban a parlagfű 
jelent meg EFA-területként elszámolt területeken. 
2018-tól növényvédőszer-használati tilalmat vezettek be a zöldítésben a táblaszintű ökológiai 
jelentőségű területeken, így az eddig megszokott gyakorlattól eltérő megoldások alkalmazása 
vált szükségessé. A védekezéseket olyan módon kell végrehajtani, hogy bizonyítható 
maradjon az EFA-elem kialakítása és annak fenntartása.   
Így ha a gyomosodás a fenntartási időszak alatt olyan mértékű, hogy az beavatkozást igényel, 
illetve veszélyes gyomnövény jelenik meg a területen, akkor a mechanikai 
gyomszabályozást – kaszálást vagy szárzúzást – úgy kell elvégezni, hogy a 
másodvetésként termesztett növény még felismerhető állapotban maradjon. Ezáltal válik 
biztosítottá, hogy a helyszíni ellenőrzés során a növényállományt elfogadják, mint EFA 
ökológiai jelentőségű másodvetést. 
 

További probléma lehet a földi bolha okozta kártétel is. Az aszályos időszak beköszöntével több 
területen az okozott kár jelentős mértékűvé vált. A földibolha elleni védekezés legfőbb alapja a 
vetésváltás betartása. Fontos, hogy olyan vetőmagkeveréket alkalmazzanak, amely a vetésforgóba 
leginkább illik. Különösen igaz ez a leginkább alkalmazott olajretek és fehér mustár keverék 
esetében, azaz kerülendő a keresztesvirágú főnövény (őszi káposztarepce) utáni elvetése.  
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12. Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája  
 
Közzétették a 2018. évi egységes kérelemben bejelentett, a táblákkal szomszédosan 
elhelyezkedő, úgynevezett rendelkezésre álló EFA elemek (fás sáv, táblaszegély, vízvédelmi 
sáv folyóvíz mellett, vízvédelmi sáv állóvíz mellett) helyrajzi számait, melyeket a tulajdonos 
vagy vagyonkezelő nem tiltott le. A lista itt érhető el:  
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/okologiai-fokuszteruletek-efa-elemek-lista-3  
 
 

13. Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése – szept. 15-ig 
 
A Magyar Államkincstár (Kincstár) felhívja a kárenyhítési kockázatközösségben tag 
mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy 2018. szeptember 15-ig van lehetőség a 2018. évi 
kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének jogszerű teljesítésére. 
A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő 
juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének. A fizetési kötelezettség 
részleteiről a Magyar Államkincstár július 31-éig határozatban tájékoztatja az érintetteket.  
 

A vonatkozó jogszabályok az érintettek számára a 2017. kárenyhítési évtől kedvezően 
változtak. Míg korábban üzemi szinten (tehát a károsodott és a kármentes területeken egybe 
számítva) kellett 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést elszenvedni a 
kárenyhítő juttatás igénybe vételéhez, a 2017. kárenyhítési évtől ennek a feltételnek már elég 
csak a károsodott növénykultúrák vonatkozásában teljesülnie. 
 
 

14. Kárbejelentés és vis maior  
 
A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 15 napos határidőt szab meg a kárbejelentés megtételére. 
Aszály, belvíz, téli fagy vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény 
bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen 
termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik (ettől a naptól 
számítódik a +15 nap). Felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy vagy vihar esetén a 
mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az 
időjárási jelenség és természeti esemény a károsodással érintett területen bekövetkezik. Itt a 
káresemény jól beazonosítható, egy adott naphoz kötődik. 
A 15 napos határidőt módosíthatja a betakarítás ténye/terve. Erre vonatkozóan a rendelet 4. § 
(4) bekezdése az irányadó: „4. § (4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti 
kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más 
növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell 
megtenni." 
A sürgős betakarítás vagy a terület kármentése esetén javasolt az illetékes kormányhivatalt 
értesíteni és kérni a szemle lefolytatását. 
 

Fel kell hívni a figyelmet az agrárkár-enyhítési rendszerben tett termelői 
kárbejelentésekkel, valamint az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódóan tett vis 
maior bejelentésekkel kapcsolatos eljárások közötti különbségre. Az előbbinél ugyanis a 
kárbejelentések célja a növények hozamcsökkenéséből fakadó károk kompenzálása 
kárenyhítő juttatás formájában. Míg utóbbinál a vis maior eljárás során az a cél, hogy a 
termelő a vis maior helyzetre tekintettel mentesüljön egy adott támogatási jogcím tekintetében 
meghatározott bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól.  
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A kárbejelentésnél kizárólag a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatti károkat jelenthetik a 
termelők, míg a vis maior bejelentés nem csak a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatt 
történhet, hanem egyéb okokból, mint például a növény- vagy állatállományt érintő fertőző 
megbetegedések, az ügyfél munkaképtelensége, földterületnek közcélra vagy közérdekből 
történő igénybevétele. 
 

A Kincstár vis maior eseményként ismer el olyan eseményt, amely előre nem látható, és 
amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása 
esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani. A vis 
maior események körét a vonatkozó szabályozás csupán példálózva sorolja fel. Így például 
aszály esetén a termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény támogatási jogcímre 
kérelmet benyújtó termelő mentesíthető a minimális hozamra vonatkozó követelmény 
(például a takarmány- vagy mezei borsó esetében legalább 2t/ha) teljesítése alól. 
Szükséges megjegyezni, hogy ha a termelő él a kárbejelentés lehetőségével, de vis maior 
bejelentést nem tesz, akkor az esetében a minimális hozamra vonatkozó követelmények 
teljesítése alól nem lehet felmenteni, vagyis az önálló vis maior bejelentést is meg kell tenni! 
 

Az elfogadott kárbejelentés bár hozzájárulhat a vis maior bejelentés elfogadásához, 
ugyanakkor az nem helyettesíti a vis maior bejelentést. A vis maior bejelentés a vis maior 
esemény, így például aszály bekövetkezésétől számított 21 napon belül, azonban ha  a 
bejelentés termesztett növénykultúrát érint, akkor – a betakarítás tervezett időpontjára 
figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény 
bekövetkezésétől számított hat hónapon belül tehető meg.  
 

A zöldítés során bevezetésre került növényvédőszer-használati tilalom esetén vis maior csak a 
következő ok miatt lehet: növényállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés, illetve 
zárlati, vagy még nem honos károsító ellen hozott hatósági intézkedés. 
 
 

15. Ökológiai másodvetések és leforgatások 
 
Az egységes kérelem beadásakor már szükséges volt betervezni minden esetben a 
másodvetési szándékot. Szükséges lehet a másodvetés a diverzifikáció, valamint az ökológiai 
fókuszterületek elvárt mértékű teljesítéséhez. Ezen túl azon gazdálkodóknak is szükséges volt 
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.  
 

 Az EFA másodvetést legkésőbb október 1-ig el kell vetni! 
 Minimum 60 napig jelen kell lennie a földterületen. (Akár a bejelentett tényleges vetés 

időpontja után az 59. napon is kimehetnek ellenőrizni!)  
 A vetéstől a leforgatásig tilos a növényvédőszer használata ezeken a parcellákon, 

beleértve a csávázószert is. 
 A tényleges vetés az eredeti tervezettől eltérő helyen is megvalósulhat, de figyelemmel 

kell lenni arra, hogy annak nagysága csökkenhet (az 5% EFA határig), azonban nem 
növekedhet.  
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16. Szója hozamigazolások 
 
A szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatásához a minimális hozam (szója 
esetén min. 1 t/ha) igazolására szolgáló dokumentumok:  
 Gazdálkodási napló másolata és  
 Betárolás esetén: tárolási napló vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb 

dokumentum másolata vagy  
 Betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számla vagy felvásárlási jegy 

másolata.  
 

Minimális hozam meglétének igazolása kötelező, de a kapcsolódó dokumentumokat nem kell 
beküldeni a Kincstár részére.  
 
 

17. Gyümölcs ültetvény telepítés eljárása 
 
2018. január 2-től a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény gyümölcs 
termőhelyi kataszterbe sorolással és a gyümölcs ültetvények telepítésének bejelentésével 
foglalkozó részei jelentősen módosultak. 
 

A gyümölcs ültetvények telepítése a továbbiakban nem engedély köteles. Engedélyeztetés 
helyett a telepítési szándék bejelentését írja elő a jogszabály a 2500 m2-nél nagyobb területek 
esetén. Az ültetvény telepítési szándék bejelentését a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál 
kell megtenni. A bejelentésnek nem feltétele, hogy a terület szerepeljen a gyümölcs 
termőhelyi kataszterben. 
 

A gyümölcs termőhelyi kataszterbe vételi eljárásban is változás történt. A terület 
gyümölcstermesztésre való alkalmasságáról készített ökológiai szakvéleményt csatolni kell a 
kérelemhez (korábban ezt a NÉBIH-en keresztül is meg lehetett kérni). A szakvélemény 
beszerezhető a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézetétől. A szakvéleményt a telepítést megalapozó talajvédelmi tervben előírt 
vizsgálati adatok birtokában, helyszíni szemlét követően állítják ki. A szakvélemény 
megrendelését a NAIK honlapjáról letölthető űrlapon lehet kezdeményezni. Ennek 
elérhetősége:  
http://resinfru.hu/termohely-minosites vagy http://fruitresearch.naik.hu/dokumentumok 
 

Termőhelyi kataszterbe vonásra irányuló kérelmét a NÉBIH-hez az innen letölthető 
nyomtatványon adhatja be. 
 

Egyes támogatások előírhatják követelményként azt, hogy a támogatás igénybevételével 
érintett ültetvény (vagy telepítési támogatás esetén annak tervezett helye) a gyümölcs 
termőhelyi kataszterben adott minősítéssel szerepeljen. Abban az esetben, ha csak saját 
anyagi forrásait használja fel egy ültetvény létesítéséhez / fenntartásához, nem kötelező a 
terület termőhelyi kataszterbe sorolása. Ennek ellenére minden esetben javasolt meggyőződni 
arról, hogy a jelentős beruházást igénylő ültetvénye az adott gyümölcsfaj ökológiai 
igényeinek alkalmas területre fog-e kerülni! 
 

Kapcsolódó anyagok és letölthető nyomtatványok: 
Kérelem gyümölcs termőhelyi kataszterbe vételre 
A telepítési engedélyhez talajvédelmi terv csatolása is szükséges. A talajvédelmi terv tervről 
és a készítésére felhatalmazott szakértőkről további információt itt talál. 
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18. Szőlőültetvény szerkezetátalakítási támogatások kifizetése 
 
A Magyar Államkincstár 2018. augusztus első hetében elindította a jogos támogatási igények 
kifizetését, így 123 kérelem alapján, 81 szőlész-borász gazdálkodó részére mintegy 230 millió 
forint összegű támogatás kifizetéséről gondoskodott. 
A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján utoljára 2016. novemberében lehetett egyéni 
tervet benyújtani a 2017/2018 borpiaci évben tervezett szerkezetátalakítási tevékenységekre. 
A rendelet szerint jóváhagyott egyéni tervek alapján – a szerkezetátalakítás megvalósítását 
követően – utolsó alkalommal 2018. április 1. és július 16. között igényelhettek támogatást a 
gazdálkodók. 
Az említett rendeletet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet váltotta fel, amely alapján – részbeni 
átfedéssel a korábbi rendelet szerinti benyújtási időszakkal – 2018. április 1. és június 15. 
között lehetett kifizetési kérelmeket benyújtani a jóváhagyott egyéni tervek szerint elvégzett 
műveletek után. 
A két végrehajtási rendelet alapján összesen 1405 kifizetésre irányuló kérelmet nyújtottak be 
a gazdálkodók, a kérelmek feldolgozása és bírálata folyamatos ütemű. Az adminisztratív és 
helyszíni ellenőrzések eredményei alapján a Kincstár augusztus elejétől fizeti ki a jogos 
támogatási igények után járó összegeket. 
 
 

19. Anyatehéntartás támogatása: kiesés-pótlás jelentése 
 
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy anyatehéntartás támogatása esetén pótlási és 
bejelentési kötelezettségük van a tenyészetből kikerült egyedekre vonatkozóan. 
A birtokontartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 
hónapig áll fenn. Kiesésnek minősül az állat kényszervágása, termeléshez kötött támogatás 
esetén annak leölése, továbbá az állat elhullása, mely esetekben a kiesett állat a kiesés 
időpontjától számított 60 napon belül pótolható. 
Elektronikusan szükséges megadni mind a kieső, mind a pótló egyed azonosító számát. A 
bejelentéshez minden esetben csatolni kell a kieső egyedre vonatkozó állatorvosi igazolást, 
mely nélkül a kérelem nem nyújtható be. 
A fentiek tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, a vonatkozó kincstári közlemény, 
valamint az útmutató itt elérhető, a 39/2018. (VII. 27.) számú Kincstár Közleményben. 
 
 

20. AKG teendők  
 
Levélanalízis 
A VP AKG horizontális ültetvénycsoportban vállalható előírás a levélanalízis elvégzése. A 
pályázati felhívás szerint a levélminták megfelelő fenofázisban történő begyűjtését bárki 
elvégezheti minden év augusztus 31-ig. Ezt figyelembe kell venni a szeptember 30-ig 
elkészítendő tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésekor is. 
 
Útépítések miatti kisajátítások 
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! Az AKG-ból kieső területekre részleges 
visszavonási és vis maior kérelmet is szükséges beadni!  
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Vetőmag 
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. 
 

Fontos, 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. 
 

AKG esetében: 
A hibrid kukorica, a repce, a búza, a napraforgó kivételével minden növényfaj esetén két 
évnél nem régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges a növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. mellékletében szereplő integrált növényvédelem 
általános elvei között szereplő rezisztens vagy toleráns növényfajták, fémzárolt vetőmagok és 
ellenőrzött szaporítóanyagok használata előírás, mint referenciaelem teljesítéséhez. A hibrid 
kukorica, a repce, a búza, a napraforgó esetén évente szükséges a számla vagy bizonylat 
megléte a hivatkozott referencia elem teljesítéséhez. 
 
 

21. Közös Agrárpolitika 2020 után 
 
A 2018. június 1-jén megjelent jogalkotási javaslatok tartalmazzák az új, 2020 utáni KAP 
alapvető politikai paramétereit, mint a KAP célkitűzéseit, intézkedések körét és az 
alapkövetelményeket. A NAK kiadványban a gazdálkodók számára legfontosabb várható 
változások áttekinthetők, az összefoglaló innen letölthető: 
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2309-tajekoztato-a-2020-utani-kozos-
agrarpolitika-varhato-kereteirol  
 
 

22. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 
 

24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról 
 

23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról 
 

22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
 

21/2018. (VIII. 7.) AM rendelet 
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról 
 

20/2018. (VII. 27.) AM rendelet 
az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, 
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. 
(XII. 21.) FM rendelet módosításáról 
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19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 
az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 

18/2018. (VII. 23.) AM rendelet 
az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes 
rendelet módosításáról 
 

17/2018. (VII. 16.) AM rendelet 
az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. 
(XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű 
védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról 
 

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet 
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás feltételeiről 
 

15/2018. (VII. 9.) AM rendelet 
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról 
 

14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 
az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
 

13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 
a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
 

12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 
az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
 

11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 
a Duna–Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
 

10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 
a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
 

9/2018. (VII. 2.) AM rendelet 
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek 
módosításáról 
 

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 
 

7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 
az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról 
 

6/2018. (VI. 22.) AM rendelet 
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM 
rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról 
 

5/2018. (VI. 22.) AM rendelet 
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 
26.) FM rendelet módosításáról 
 

4/2018. (VI. 22.) AM rendelet 
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM 
rendelet módosításáról 
 

3/2018. (VI. 22.) AM rendelet 
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról 
 

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet 
a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről 
 

1/2018. (VI. 21.) AM rendelet 
az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 



AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 

12 
 

23. Kincstár Közlemények 
 

42/2018. (VIII. 24.) 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 szóló 21/2018. (IV. 11.) számú Magyar 
Államkincstár Közlemény módosításáról  
 

41/2018. (VIII. 1.) számú Kincstár Közlemény  
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2019. pénzügyi évben kifizethető támogatási 
keretösszegről  
 

40/2018. (VII. 30.) számú Kincstár Közlemény  
a 2018/2019 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási 
költségtérítési összegekről  
 

38/2018. (VII. 18.) számú Kincstár Közlemény  
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről  
 

37/2018. (VII. 16.) számú Kincstár Közlemény  
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás igénybevételéről  
 

36/2018. (VII. 16.) számú Kincstár Közlemény  
a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély 
összegű támogatás 2018. évi igénybevételéről  
 

35/2018. (VII. 6.) számú Kincstár Közlemény  
a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM 
rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2018. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről  
 

34/2018. (VII. 2.) számú Kincstár Közlemény  
a cukorgyártók és az izoglükóz-gyártók adatszolgáltatási kötelezettségéről  
 

33/2018. (VI. 21.) számú Kincstár Közlemény  
a 2018. évi operatív programok részleges kifizetése iránti, valamint az operatív programok keretében 
megvalósított piacról történő árukivonás, be nem takarítás műveletek támogatása iránti kérelmek benyújtásáról  
 

32/2018. (VI. 13.) számú Kincstár Közlemény  
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási 
összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről  
 
 
 
 

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 
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Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 

Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A. 
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