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1. Egységes kérelem – adategyeztetések 
 
2018. október 13-án megkezdődött a területalapú egységes kérelmeket érintő egyes hibákat 
tartalmazó adategyeztető végzések kiküldése az ügyfeleknek, vagy azok képviselőinek. 
Fontos változás, hogy 2018-ban az adategyeztetésre felszólító végzéseket kizárólag 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül küldik ki. Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus 
benyújtástól eltekintve – ebben az évben nem az érintett gazdák, hanem a képviselőik 
(meghatalmazott, elsődleges képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg a végzéseket. 
A korábbi évekhez hasonlóan: 
 a fizikai blokkok területével összefüggő idei keresztellenőrzés (túligénylés-, ráfedés-, 

átfedés vizsgálat) és adategyeztetés egy körben valósul meg 
 az ügyfelek a Magyar Államkincstár honlapján, az egységes kérelem benyújtása 

kapcsán már megismert menüpont alatt, az adategyeztetésre felszólító végzés átvételét 
követő első napon, jelszó nélkül érhetik el az adategyeztetés célját szolgáló 
elektronikus rögzítő felületet („W0189 adategyeztetés I. kérelem”) 

 az előzetes adategyeztetésnél megismert módon kell benyújtani ügyfélkapun keresztül 
a felülvizsgált területadatokat és parcellarajzokat tartalmazó mentett adatokat 

 a W0189 kérelmet a végzés letöltésétől (kézhezvételétől) számított 10 napon belül 
kötelező kitölteni és benyújtani 

Amennyiben a gazdálkodó az adategyeztetésre felszólító végzésben foglaltak teljesítésének a 
végzésben megjelölt határidőben nem tesz eleget vagy nem elektronikus úton tesz eleget, 
abban az esetben a bejelentését a Kincstár a döntés meghozatalánál nem veszi figyelembe, és 
az ügyfél érintett területeire vonatkozó jogszerű földhasználatát ellenőrzi. 
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2. Támogatás visszatérítések 
 
Megkezdődött a 2017. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések utalása. A 
pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a tagállamoknak minden évben csökkentést kell 
végrehajtaniuk a 2.000 eurót meghaladó közvetlen támogatások esetében. 
A visszatérítés összege a 2018. szeptember 21-ig jogerőre emelkedett közvetlen támogatás 
odaítélése tárgyában hozott döntések alapján, az ezen döntésekben alkalmazott pénzügyi 
fegyelemből adódó csökkentések összegei alapján kerül meghatározásra.  
A csökkentési együtthatót, amelyet a 2.000 eurót meghaladó részre kell alkalmazni, egy adott 
kérelmezési évre vonatkozóan a Bizottság határozza meg. A levont összegekből keletkező 
tagállami befizetésekből hozza létre évente az Európai Unió azt a krízistartalékot, amelynek 
célja a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelése. 
Amennyiben a pénzügyi év végéig a tartalék nem kerül felhasználásra, a Bizottság visszatéríti 
azt a tagállamoknak. A tagállam feladata, hogy a termelőknek a levont összegeket kifizesse. 
A folyósítást a Magyar Államkincstár hivatalból indult eljárás keretében 2018. október 15-ig 
megvalósítja. 
A 2018. október 15-ig történő, pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszafizetések 
nem keverendőek össze a 2018. évi egységes kérelem keretében benyújtott kérelmekhez 
kapcsolódó előleg kifizetésekkel. 
 
 

3. Előlegfizetések 
 
Október 16-ával elindult a 2018. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó, közvetlen támogatási 
jogcímeket érintő előlegek kifizetése.  
2018-ban 172 ezret meghaladó számú egységes kérelem érkezett be közel 5 millió hektár 
mezőgazdasági területre. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a közvetlen támogatásokat 
érintően idén is sor kerül előlegfizetésre. Az Európai Központi Bank által közreadott, 2018. 
szeptember 28-i hivatalos árfolyam 324,37 forint/euró, ennek alapján kerültek meghatározásra 
a 2018. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó hazai támogatási összegek és kezdődhet meg az 
előlegfizetés. 
A 2018. évi kérelmek után fizethető alaptámogatás (SAPS) – zöldítés nélküli - számított 
előzetes összege 47 862,44 forint/hektár, a jogosult és hibátlanul igénylő gazdálkodók ennek 
50%-a körüli támogatási előleggel számolhatnak.  
Az egyes ágazati támogatások közül a termeléshez kötött anyajuh és tejhasznú 
tehéntámogatás mellett a fiatal mezőgazdasági termelőket és a kistermelőket érintő célzott 
jogcím esetében is megindul a kifizetés 2018-ban.  
Az előlegfizetésre legkésőbb november végéig van lehetőség, utána a részfizetések kezdődnek 
meg. Ezen túl – fő szabály szerint – a 2018. évi egységes kérelmek után járó támogatásokat 
2019. első félévének végéig kell a Magyar Államkincstárnak megítélnie és kifizetnie. 
 
Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM 
rendelet szerint: 
 
Egységes területalapú támogatás 
A kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 32 536 Ft. 
 
Zöldítés 
A kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 18 397 Ft. 
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Termeléshez kötött közvetlen támogatások 
A kifizethető előleg mértéke legfeljebb: 
 

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális értéke (Ft)
anyajuhtartás támogatása 5 621 
anyatehéntartás támogatása 32 145 
hízottbika-tartás támogatása 11 660 
tejhasznú tehéntartás támogatása 73 576 
rizstermesztés támogatása 159 874 
cukorrépa termesztés támogatása 120 179 
zöldségnövény termesztés támogatása 66 223 
ipari zöldségnövény termesztés támogatása 44 794 
ipari olajnövény termesztés támogatása 53 935 
extenzív gyümölcstermesztés támogatása 52 185 
intenzív gyümölcstermesztés támogatása 92 633 
szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 45 612 
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 16 989 

 
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 
A hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 15 417 Ft. 
 
A nettó pénzügyi felső határ betartása 
A csökkentési együttható előleg-, illetve részfizetés esetén alkalmazandó mértéke 0,95. 
 
Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása 
Történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe. 
 
Átmeneti nemzeti tejtámogatás 
Történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,69 Ft támogatás vehető igénybe. 
 
Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása 
Egyedenként legfeljebb 23 110 Ft vehető igénybe. 
 
Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása 
Történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe. 
 
Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása 
Egyedenként legfeljebb 19,46 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő 
juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuhegyedenként 
legfeljebb 12,97 Ft. 
 
Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása 
Történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2837 Ft támogatás vehető igénybe. 
 
Dohány termeléstől elválasztott támogatása 
Történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 293 290 Ft támogatás vehető igénybe. 
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4. Hozamigazolások beküldése – nem szükséges 
 
2018-től már nem kell hozamigazolást benyújtani a Kincstár részére a szemes 
fehérjetakarmány-növényt termelőknek. 
Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági 
termelő jogosult, aki a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerint szója, lóbab, édes csillagfürt 
termesztése esetén 1 t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó 
termesztése esetén 2 t/ha minimális hozamot igazoltan elér. Ugyancsak többlet támogatásra 
jogosult az a rizstermelő , aki a rendelet szerint támogatást igényelt és hozama eléri a 2,5 t/ha 
értéket. Fenti támogatás igénylésekor 2018-től már nem kell hozamigazolást benyújtani a 
Kincstár részére, viszont helyszíni ellenőrzéskor be kell tudni mutatni azokat a 
dokumentumokat, amelyekkel a hozam igazolható. 
 

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.  
 

Ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévben nem vis maior ok miatt nem teljesíti a minimális 
hozam mennyiséget, akkor erről legkésőbb tárgyév november 30-ig köteles a Kincstár 
részére elektronikusan nyilatkozatot tenni, amelyben – ha részére még nem került kézbesítésre 
a Kincstár helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítése –  visszavonhatja a termeléshez 
kötött szemes fehérjetakarmány-növénytermesztés támogatásra vonatkozó kérelmét. 
 
 

5. 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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6. Másodvetések – vis maior  
 
Az Európai Bizottság rendeletének módosítása értelmében 2018-tól a termelő ökológiai 
jelentőségű területeken tilos a növényvédő szerek használata, így az ökológiai jelentőségű 
másodvetéseken is. Azonban ha egyes károsítók olyan mértékben felszaporodnak, hogy az 
már a szomszédos termelők növényvédelmi biztonságát veszélyeztetik, és védekezni 
szükséges ellenük, egy uniós iránymutatás szerint a tagállamok ezeket vis maior eseményként 
ismerhetik el. 
A hazai zöldítési szabályokat leíró FM-rendelet megteremti a lehetőségét annak, hogy 
valamely meghatározott esemény bekövetkezésekor a növényvédőszer-használati tilalom 
vagy fenntartási kötelezettség alól mentesüljenek a mezőgazdasági termelők. Ilyen esetben, ha 
a mezőgazdasági termelő vis maior körülmény miatt nem képes eleget tenni a jogszabályban 
előírt kötelezettségeinek, akkor a támogatásra való jogosultsága az érintett területek 
tekintetében megmarad. A követelmények nem teljesítése miatt sem büntetéssel, sem 
szankcióval nem sújtható, és úgy kell tekinteni, hogy a bejelentett ökológiai jelentőségű 
területre előírt kötelezettsége teljesült. A károsítók vis maior esetként értékelhető 
felszaporodásakor a hatósági bejelentést az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani, amely határozatban rendeli el a kötelező 
növényvédelmi beavatkozást. Ez lehet növényvédő szeres kezelés (permetezés) vagy azonnali 
leforgatás, megsemmisítés. 
Ezt követően a mezőgazdasági támogatásokat érintő vis maior eseményre vonatkozó 
bejelentést és az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat kizárólag elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Kincstár honlapján elérhető, a vis maior 
esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületen. A bejelentést az esemény 
bekövetkezésétől számított 21 napon belül meg kell tenni. A bejelentésben fel kell tüntetni az 
ügyfélazonosítási adatokat, az eseményre vonatkozó adatokat, bekövetkezésének helyét, 
időpontját, leírását és következményeinek megjelölését, az érintett terület adatait. Továbbá 
minden esetben meg kell adni, hogy a mezőgazdasági termelő mely támogatási feltételnek 
való megfelelést nem tudja teljesíteni és nyilatkoznia kell, hogy az esemény mely intézkedés 
vagy intézkedések vonatkozásában merült fel. 
 
 

7. Kárenyhítő juttatás igénylése – nov. 30-ig 
 
2018. november 1-től november 30-ig van lehetőség az MKR elektronikus kérelembenyújtó 
felületén a 2018. évi kárenyhítő juttatás igénylésére. 
 

A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező 
növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezekkel a kultúrákkal számol a 
rendszer. 
A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben:  
 a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény 

bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a 
használatában volt, 

 a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az 
agrárkár-megállapító szervhez bejelentette, 

 az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, 
valamint a növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés 
következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki, 
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 a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul 
megfizette az agrárkár-enyhítési szerv által megadott számlaszámra, 

 a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-
megállapító szervhez benyújtotta. 

A kárenyhítő juttatás összege a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. Azok a 
jogosult igénylők, akik az egységes kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű 
referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára 
jellemző kár ellen biztosítást, az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak 
csak az 50%-ára lesznek jogosultak. 
 
 

8. Méhészeti támogatások 
 
A 2018/2019. végrehajtási időszakban (2018. augusztus 1. - 2019. július 31.) az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesületben (OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész-
gazdálkodók, valamint az OMME és tagszervezetei 2018. október 16-ától nyújthatják be 
kifizetési kérelmeiket a Magyar Államkincstárhoz.  
A támogatás igénybevételéhez szükséges kérelemnyomtatványok nem változtak, továbbra is a 
8/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény, a 11/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény, 
illetve a 12/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény szerinti nyomtatványokon kell a 
kifizetési kérelmeket benyújtani, amelyek elérhetőek a Kincstár honlapján (elérési útvonal: 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Közlemények). 
 

A 2018/2019. végrehajtási időszakban a méhész-gazdálkodók esetében a támogatási 
jogosultság alapja – a 2018. évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során 
megállapított és azt követően legkésőbb 2018. november 15-éig az illetékes állategészségügyi 
hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) 
nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásának napján 
is – a méhész-gazdálkodó tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A TIR nyilvántartásba 
2018. november 15-ét követően bejelentett méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe. 
A Kincstár felhívja a méhész-gazdálkodók figyelmét, hogy a TIR nyilvántartásba való 
bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy a 
határidőn túli teljesítéséért a méhész-gazdálkodó felel, annak minden jogkövetkezményével 
együtt. 
 
 

9. Tejágazat állatjóléti támogatás helyszíni és adminisztratív ellenőrzése 
 
A Vidékfejlesztési Program keretében – a VP3-14.1.1-16 kódszámon – meghirdetett, „A 
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” a részt vevő gazdálkodók számára 
jelentős adminisztratív és gyakorlati teendőket ír elő. 
Az ellenőrzések a korábbi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött és nemzeti 
anyatehéntartás-támogatás, tejhasznútehéntartás-támogatás és hízottbikatartás-támogatás 
ellenőrzéseket követően zajlanak csak le. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdálkodók ellenőrizzék nyilvántartásaikat és állatállományuk 
egyedi jelölését, hogy időben pótolni tudják az esetleges hiányosságokat, javítani a hibákat. 
A 2018. május hónapban benyújtott kifizetési kérelmek 2017.05.01. és 2018.04.30. közötti 
időtartamra vonatkoznak, így a helyszínen elsősorban azokat a dokumentumokat kell 
bemutatni, amelyek igazolják a vállalások teljesítését a 12 hónapos gazdálkodási év során.  
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Amennyiben nem állnak rendelkezésre hiánytalanul a telepi munkanaplóban rögzített 
gondozói felügyeletre, csülökápolásra, fejési technológia oktatására, takarmányozásra, vagy a 
legeltetés nyilvántartására alkalmas adatok, az ellenőrök megállapításai alapján a kiírásban 
szereplő szankciók alkalmazására kerül sor.  
Az ellenőrzés kiterjed az adott időpontban a tenyészetben megtalálható állatállomány, vagy 
annak egy részét érintő fizikai vizsgálatra is, ezért az egyedek hiányzó füljelzőinek 
megrendelése és a kézhezvételt követő behelyezése nem halogatható. Amennyiben a 
megrendelés, igazolhatóan megtörtént, szankció alkalmazására nem kerül sor. 
A nagyobb férőhely igény biztosításával kapcsolatos vizsgálatokat a Magyar Államkincstár a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vezetett Tenyészet Információs Rendszerben 
nyilvántartott kapacitás adatok alapján végzi. Az elmúlt két év eseményei azt erősítik meg, 
hogy az érintett állattartók, vagy a velük azonos tartási helyen gazdálkodók nem kellő 
gondossággal jelentenek be adatváltozást, így a hibásan kitöltött űrlapok miatt előfordulhat 
férőhely csökkenés, mely a kifizetési kérelem elutasításához vezet. A korábbi problémákat 
megoldotta az irányító hatóság augusztusi közleménye, amellyel rugalmas hozzáállást 
tanúsítva, a hibás adatok javítását 2018. 08. 31-ig bejelentő gazdálkodók szankcionálásától 
eltekintett. A jövőre nézve minden gazdasági szereplőnek, állattartónak a jogszabályok és a 
kitöltési útmutatók, valamint egyéb közlemények ismeretében javasolható csak az 
adatmódosítás. (Forrás: Microagro Consulting Kft./NAK-Németh Csaba) 
 
 

10. Borászati és élelmiszeripari VP pályázat 
 
Megjelent a "Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban" c. pályázati felhívás:  
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-
feldolgozsban-1  
 
1.) Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése (1. célterület) 
Igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft.  
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó 
beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében. 
 

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

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

 
 

2.) Borászati üzemek fejlesztése (2. célterület) 
Igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft. 
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások. 
 

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 250 db, a 2. célterületen 150 db. 
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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 egyéni beruházás esetén maximum 200 millió Ft, kollektív 

beruházás esetén maximum 500 millió Ft. 
 
A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási 
kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével): 
 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 2019. január 2. napjától lesz lehetőség. 
Első szakaszhatár: 2019. január 16.  
 
 

11. ÖKO pályázat újra 
 
2018. év végén újra megnyílik a Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodás pályázata, 
amelyen összesen várhatóan 12 milliárd forintos keretre pályázhatnak a gazdálkodók. 
A felhívás tervezete itt elérhető:  
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-
gazdlkods-fenntartsa-cm-felhvs-tervezete  
 
 

12. 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. 



AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 

9 
 

13. 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. december 14. 
További részletek: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1  
 
 

14. Szőlő szerkezetátalakítás 
 

Megjelent a 47/2018. (X. 24.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények 
szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci években 
igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2018/2019 borpiaci 
évben benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről. 
Az egyéni tervet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2018/2019 borpiaci évben 
2018. november 2. és 2018. november 30. között kizárólag postai úton lehet benyújtani.  
A benyújtás helye: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 
Budapest Pf. 407. 
 
 

15. Elektronikus iratok címzésének módosulása  
 

A Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős 
szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő 
gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben.  
A természetes személyeknek, illetve meghatalmazottaknak továbbra is az Ügyfélkapus 
tárhelyre küldik az iratokat. 
 
 

16. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 

30/2018. (X. 11.) AM rendelet 
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 

29/2018. (X. 11.) AM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és 
működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM 
rendelet módosításáról 
 

186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet 
egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
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28/2018. (X. 5.) AM rendelet 
az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
 

27/2018. (X. 5.) AM rendelet 
az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges 
ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról 
 

26/2018. (X. 1.) AM rendelet 
a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes 
mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről 
 

25/2018. (X. 1.) AM rendelet 
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról 
 
 

17. Kincstár Közlemények 
 

46/2018. (X. 8.) számú Kincstár Közlemény  
az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges 
ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatás igénybevételéhez szükséges 
nyomtatvány rendszeresítéséről  
 

45/2018. (X. 4.) 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 2018. 
pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről  
 

44/2018. (IX. 21.) számú Kincstár Közlemény  
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM 
rendelet szerinti, a 2018/2019. tanévre vonatkozó intézményi változások bejelentése és 
kifizetési kérelem benyújtásáról  
 

43/2018. (IX. 10.) számú Kincstár Közlemény  
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 – 
2022/2023 borpiaci években alkalmazandó szerkezetátalakítási tervekről  
 
 
 
 
 

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 


