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1. 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-afeldolgozsban-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.
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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 250 db, a 2. célterületen 150 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 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.

2. ÖKO pályázat
2018. év végén újra megnyílik a Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodás pályázata.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12
milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 900 db.
A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2018.
december 1. és 2018. december 15. között van lehetőség.
A pályázatra meghatározott keretek között a második körös AKG (VP 4-10.1.1-16)
támogatásban részesülők is válthatnak.

3. Tejágazat szerkezetátalakítása pályázat – juh, kecske
A Felhívás meghirdetésekor, a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, 0.68
milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 350 db.
A támogatást igénylő által tartott ENAR adatbázisban nyilvántartott 1 évet betöltött
tejhasznosítású anyajuhok és/vagy anyakecskék után 3 éven keresztül támogatási évente
állategységenként, a támogatási kérelem kedvező elbírálását követően 2021-ig, meghatározott
mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban meghatározott
kötelezettséget vállal és annak eleget tesz (állatsűrűség, gondozói felügyelet, fejési
technológia,..).
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani
2018. december 1. és 2018. december 21. között.
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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: 2019. február 19.

5. Kitöltési útmutatók VP
A Kincstár honlapján elérhetők a kertészethez, valamint az állattartó telepekhez kapcsolódó
beruházások kifizetésének igénylését megkönnyítő útmutatók.
• Kitöltési útmutató kifizetés igénylés benyújtásához_v2 - Ültetvénytelepítés támogatása
• Kitöltési útmutató kifizetés igénylés benyújtásához_v2 - Gombaházak - hűtőházak létrehozása
• Kitöltési útmutató kifizetés igénylés benyújtásához_v2 - Üveg- és fóliaházak létesítése
• Kitöltési útmutató kifizetés igénylés benyújtásához_v2 - Gyógy- és fűszernövény-termesztés
• Kitöltési útmutató kifizetés igénylés benyújtásához_v2 - Trágyatárolók építése
• Kitöltési útmutató kifizetés igénylés benyújtásához_v2 - Állattartó telepek korszerűsítése

6. 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
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7. 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:
Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest Pf. 407.
Az igényelhető támogatás nagyságát a jogszabályban meghatározott átalányösszegek alapján
lehet kiszámítani. A támogatás mértéke 50% abban az esetben, ha az egyéni terv megfelel
valamelyik szerkezetátalakítási tervnek, míg ennek hiányában 40%.
Minden egyéni kérelmet a rendeletben meghatározott szempontok szerint pontoznak. Az
elérhető 40 pontból a kérelemnek legalább a 21 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a benyújtott
terv elfogadható legyen. Az egyéni tervek elbírálásakor nem szempont azok beérkezésének
sorrendje. A jogszabály az intézkedésre 45 millió euró (mintegy 14 milliárd Ft) keretösszeget
határoz meg. Eddig a gazdálkodók - az első benyújtási időszak (február 15-28.) alatt mintegy 8 milliárd forint támogatást igényeltek a rendelkezésre álló keretből.

8. VP nyilvánvaló hibák javítása
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket,
hogy az Európai Unió Bizottságával történt egyeztetés alapján az alább megjelölt
intézkedésekben a támogatói okirat kézhezvétele nélkül a 2016., illetve 2017. évi egységes
kérelemben résztvevő azon kedvezményezettek tekintetében nyilvánvaló hiba állapítható meg,
akik a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 programozási időszakában – tekintettel arra, hogy
sem a 2004-2006 programozási időszakban, sem a 2007-2013. programozási időszakban
azonos támogatási konstrucióban nem vettek részt – első alkalommal találkoztak a kifizetési
kérelem benyújtásra vonatkozó specifikus elvárásokkal.
A hiba – kizárólag egyszeri – technikai megoldásának alapja, hogy a Magyar Államkincstár
az első évre vonatkozó támogatási összeget a nyilvánvaló hiba megállapítását követően a
rendelkezésre álló adatok alapján az egyértelműen meghatározható kifizetési igény
figyelembevételével állapítja meg. A megoldás keretében csak azon terület lehet a kifizetési
kérelem alapja, amit a kedvezményezett az egységes kérelemben az adott évben rendelkezésre
álló határidőig (2016-ban június 17-ig, 2017-ben június 9-ig) bejelentett.
Az állattartáshoz kapcsoló intézkedéseknél pedig vagy az egységes kérelemre vonatkozó
határidőre bejelentett állategységen alapul a kifizetési kérelem, így ez esetben a vállalásokat
elsődlegesen az egységes kérelemben bejelentett egyed figyelembe vételével kell vizsgálni,
vagy az ENAR/TIR adatok képezik a kérelemadatokat.
Az Irányító Hatóság jelen iránymutatása alapján a Magyar Államkincstár hozza létre a
támogatói okirat hiányában be nem nyújtott kifizetési kérelmeket. Az így létrehozott kifizetési
kérelmekről dönteni azonban csak a támogatói okirat hatályba lépését követően lehet.
Fentiek szerinti tartalommal a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívásai az érintettek:
 VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 VP-4-10.1.1.2.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése
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9. Első üzembe helyezésű gépek elszámolása a VP-ben
IH Közlemény a nem első forgalomba helyezésű, de első üzembe helyezésű járművek
támogathatósága tárgyában:
Jelen közlemény kiterjed a Vidékfejlesztési Program valamennyi felhívására, – a helyi
felhívásokat is ideértve - mely lehetőséget biztosít forgalmi engedélyhez kötött
mezőgazdasági jellegű közúti járművek (elsősorban erő- és munkagép) beszerzésére.
Valamennyi fent nevesített felhívás előírja, hogy „Gépberuházás esetén kizárólag olyan első
üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve
gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a
támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.”.
Az EMVA Irányító Hatóság ezúton kívánja felhívni a támogatást igénylők és a
kedvezményezettek figyelmét arra, hogy annak igazolására, hogy ha egy külföldön vagy
Magyarországon forgalomba helyezett jármű rendeltetésszerű használata csak a
kedvezményezett tulajdonszerzését követően kezdődik meg, a Közlekedési Hatóságtól kérni
kell a jármű műszaki adatlapján az üzemóra állásra vonatkozó adat rögzítését a megjegyzés
rovatban. Támogatás kizárólag abban az esetben folyósítható, amennyiben az üzemóra
számláló igazolt állása azt támasztja alá, hogy a jármű rendeltetésszerű használatbavétele a
kedvezményezett általi tulajdonszerzést megelőzően még nem történt meg.

10. Létszámbővítés előírásainak változása – 26 VP jogcímnél
VP jogcímek esetében: amennyiben a Kedvezményezett létszámbővítés tekintetében vállalást
tett, úgy annak nem a záró kifizetési kérelem benyújtásakor, hanem először a fenntartási
időszak kezdetétől számított 12 hónap átlagában vagy - bizonyos felhívások esetében - annak
letelte után kell igazoltan megvalósulnia.
Az agrár-beruházási felhívások kapcsán törlésre került a kritérium, miszerint az újonnan
felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást
igénylő kapcsolt vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy természetes személy közeli
hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti
megyében működő telephelye.
Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy a foglalkoztatotti létszámbővítésre tett
vállalást projektenként kell teljesítenie a kedvezményezettnek, azaz a több támogatott projekt
kapcsán tett vállalások összeadódnak.

11. Közbeszerezés – várható változások
November végén szavaz az Országgyűlés a Közbeszerzési törvény módosításáról.
Jelenleg – az összeszámítási szabályok figyelembe vételével – 40 millió forint vissza nem
térítendő támogatási összeg elérése esetén közbeszerzési kötelezettsége van a pályázónak. A
törvényjavaslat elfogadása esetén ez a projekt tárgyának függvényében árubeszerzésre és
szolgáltatás nyújtása esetén 68 655 860 Ft (kivéve a Kbt. 3 melléklet szerinti szolgáltatások),
építési beruházás esetén legalább 300.000.000 Ft támogatás elérésekor kell közbeszerzési
kötelezettséggel számolni a kedvezményezetteknek.
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12. Cégkapu létrehozása
2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus
kapcsolattartás és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés és
fogadás, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu
szolgáltatást biztosít.
Fontos, hogy a gazdálkodó szervezetek, illetve képviselőik vizsgálják meg, rendelkeznek-e
érvényes Cégkapu regisztrációval, mert a Magyar Államkincstár a jogszabályi előírásoknak
eleget téve - írásban vagy elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén - a jövőben
kizárólag ezen a felületen érintkezik a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) szereplő gazdálkodó
szervezetekkel.
Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Cégkapu regisztrációval,
haladéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek és
weboldalon,
kezdeményezzék
regisztrációjukat
a
https://cegkapu.gov.hu/
Ügyfélkapu/Telefonos azonosítást követően.
A regisztráció menetéről részletesebb tájékoztatás és útmutató található az alábbi weboldalon:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html

13. Földterület 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!
AKG programban résztvevőknél: új területmérés (shape) is szükséges és vis maior miatti
részleges visszavonás.

14. Aszálykár
Felhívjuk a 2018. kárenyhítési évben aszálykárt szenvedett termelők figyelmét, hogy
megjelent az agrárminiszter aszályközleménye. Az agrárkár-enyhítési rendszer keretében, az
egyéb támogatási feltételek fennállását feltételezve, csak abban esetben fizethető kárenyhítő
juttatás aszálykár után, ha legkésőbb tárgyév október 31-ig az aszályhelyzetről a miniszter
közleményt ad ki. Az aszályközlemény az ország azon térségeit sorolja fel, ahol a
meteorológiai adatok alapján a vegetációs időszakban elszenvedett csapadékhiány
mezőgazdasági kárt okozhatott.
A közlemény értelmében Magyarországon a 2018. kárenyhítési év során – Érd, Nagyatád,
Szigetszentmiklós és Várpalota járások kivételével – az ország egész területén aszályhelyzet
volt, így csak az érintett területeken elszenvedett aszálykárok után lehet kárenyhítő juttatást
igényelni.
Fontos, hogy az aszályközlemény mostani megjelenése önmagában még nem jogosítja fel a
károsult termelőt a kárenyhítő juttatás igénybevételére. (A kompenzációra való jogosultság
további feltételeiről a 15. hírnél írunk.)
A 2017. november 1-től 2018. október 31-ig terjedő kárenyhítési év tekintetében a miniszteri
aszályközlemény az Országos Meteorológiai Szolgálat által üzemeltetett honlap információin
alapul, amely az aszály vegetációs időszakban történő bekövetkezéséről is részletes
tájékoztatást nyújt a termelők és a hatóságok számára.
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15. 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,
 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 agrárkármegállapító 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.

16. Őstermelői igazolványok érvényesítése
Az érvényes őstermelői igazolványhoz szükséges következő évi értékesítési betétlap bármikor
kérelmezhető, nem szükséges várni 2019. március 20-ig.
A gazdálkodó kizárólag érvényes őstermelői igazolvány birtokában minősül őstermelőnek. Az
igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap
egyidejűleg hatályos. Azaz a gazdálkodó, akkor minősül őstermelőnek, ha az igazolványhoz
rendelkezik az adott évre szóló értékesítési betétlappal is.
Az értékesítési betétlap nem csak az adott évre, de a soron követkő két adóévre is
kérelmezhető az igazolvány 5 éves hatályossági ideje alatt. Ezért ha még nem rendelkezik a
2019. évre szóló értékesítési betétlappal, úgy a NAK javasolja, hogy még idén, az ünnepek
előtt érvényesítse őstermelői igazolványát a következő évre a folyamatos őstermelői
jogviszony és a szabályos januári őstermelői értékesítés miatt. Az idei ügyintézéssel
elkerülheti a 2019. január 1. és a március 20. közötti sorban állást is, ami az őstermelői
igazolványok visszamenőleges érvényesítése miatt alakulhat ki.
Az értékesítési betétlapot az érvényes lakcímkártyán szereplő bejelentett lakóhely vagy
tartózkodási hely szerinti megyében kérelmezheti a falugazdásztól. Az ügyintézéshez
szükséges a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes igazolvány és az őstermelői
igazolvány is.
Az őstermelői igazolvány érvényesítését, az értékesítési betétlap kiadását a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.
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17. Cukorrépa igazolások beküldése
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerint cukorrépa termesztés támogatásban részt vevő
mezőgazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-ig a Kincstár részére
ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie
a) a cukorrépa feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha
közvetlenül termelt cukorrépát, vagy
b) az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorrépa feldolgozónak történő
továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát.

18. Gyümölcsültetvények bejelentése – dec. 31-ig
Az év végéig lehet szankciómentesen bejelenteni az engedély nélkül telepített
gyümölcsültetvényeket. A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak
adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás.
A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, valamint a meglévő ültetvények
nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tftv.) szabályozza.
2018. január 1-jétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére
valamint a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások.
A Tftv. előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018.
január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni. A kataszter közhiteles
nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó
gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a
2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél nagyobb
gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehessen bejelenteni
nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz.
A bejelentési kötelezettség az ültetvény használójára vonatkozik. Az ültetvénnyel kapcsolatos
adatokat a telepítési hatóság által rendszeresített 2. számú adatlap kitöltésével (amely itt
érhető el) lehet benyújtani a területileg illetékes telepítési hatósághoz (a megyeszékhely
szerinti járási hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége). A 2. számú adatlap kitöltésén
kívül más dokumentum benyújtására nincs szükség. A bejelentés illetékmentes.
A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság (a megyeszékhely szerinti Járási
Hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége) a helyszínen ellenőrizheti. A bejelentési
kötelezettség elmulasztása 20 000 - 50 000 forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után.
A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak adategyeztetés céljából
szükséges az adatszolgáltatás.
A gyümölcsültetvények nyilvántartásba vételét fogadó megyeszékhely szerinti járási
hivatalok címe és elérhetősége itt található.
Az adatlapokat az alábbi módon lehet benyújtani:
 természetes személyek a bejelentéseket papír alapon, postai úton a megyeszékhely
szerinti járási hivatalokhoz vagy e-papíron elektronikus úton;
 gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus
úton kötelezettek a bejelentés benyújtására.
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Az elektronikus benyújtásra szolgáló felület a https://epapir.gov.hu/ címen érhető el. Az epapír felületen a megyei kormányhivatal, megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint címzett
megjelölése után, a kormányhivatali ügyek, majd a földművelésügyi- és mezőgazdasági
igazgatási feladatok kiválasztásával, és az adatlap becsatolásával lehet a bejelentést
elektronikusan megküldeni. E-mailben küldött beadványt a telepítési hatóság nem tud
befogadni. (Forrás: NAK)

19. 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 agrárkörnyezetgazdálkodás 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 kellett 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.

20. 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.
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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.

21. Jogszabályok, jogszabályváltozások
2018. évi LXXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

22. Kincstár Közlemények
50/2018. (XI. 10.) számú Kincstár Közlemény
a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás”
minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről
49/2018. (X. 31.) számú Kincstár Közlemény
a közönséges búza 2018/2019. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós
felvásárlásáról
48/2018. (X. 31.) számú Kincstár Közlemény
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti
támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról

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
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