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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-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. 
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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. 
 
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. 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. 
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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 következő szakaszhatár: 2019. február 19. 
További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-
zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3  
 
 

3. 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 következő szakaszhatár: 2019. március 18. 
További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1  
 
 

4. Gazdálkodási Napló beküldés – január 31-ig 
 

A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a meghatározott 
adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan 
aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 
benyújtani a NÉBIH-hez. A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában 
hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú. 
Érintett fontosabb jogcímek: VP AKG, VP ÖKO, THÉT, NATURA 2000 
 
 

5. AKG kötelezettség átadások és visszavonások 
 

Terület visszavonások 
2018. december 31-ig még visszavonhatják a támogatásba vitt területeiket, vagy azok egy 
részét az érintett gazdálkodók 2019. évre vonatkozóan. A december 31-ig tartó visszavonásra 
rendelkezésre álló határidő a normál visszavonásra vonatkozik.  
 

Kötelezettség átadások 
Kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő 
földhasználónak lehet, újrapontozásra nem kerül sor. Az átadás során ügyelni kell arra, hogy a 
kötelezettségátadás csak a kötelezettségvállalással/célterülettel érintett egybefüggő terület 
egészére vonatkozhat, ennél kisebb területet átadni nem lehet Fontos ügyelni arra, hogy az 
átvevő a kötelezettségátvállalási időszak első napján már rendelkezzen a jogszerű 
földhasználatra vonatkozó valamely dokumentummal, ugyanis ez esetben is a jogszerű 
földhasználatnak is folytonosnak kell lennie.  
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A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának 
aktuális határideje a VPAKG2015; a VPAKG2016 és a VPÖKO intézkedések esetében: 2018. 
december 31. 
 
 

6. Közbeszerezés – változások 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi 
LXXXIII. törvény 2018. november 29-én hatályba lépett módosítása mentesíti a 
közbeszerzési eljárása lefolytatási kötelezettségük alól azon támogatást igénylőket, akinek 
beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy 
a korábbi negyvenmillió forint összegű limithez képest  
- szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó 
uniós közbeszerzési értékhatárt1,  
- építési beruházás esetén háromszázmillió forintot  
meg nem haladó mértékben határoz meg támogatni.  
 

A módosítás a fennálló támogatási jogviszony esetében is alkalmazható a még fel nem 
használt támogatás tekintetében, ha az elindított közbeszerzésnél az ajánlattételi határidő még 
nem telt le. Ez tehát azt jelenti, hogy a támogatási összeg függvényében azon 
kedvezményezettek is mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, akik már hatályos 
támogatói okirattal rendelkeznek, amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását még nem 
kezdték meg, vagy a Kbt. lehetővé teszi számukra a visszalépést a közbeszerzéstől (lásd. Kbt. 
53.§). 
 
 

7. Módosult a VP Öntözési felhívás  
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Részletek itt 
A módosítással többek között lehetővé válik, hogy bizonyos gyümölcsfajták esetén a 12 évnél 
fiatalabb ültetvényekhez is ebből a jogcímből lehet támogatást igényelni. 
 
 

8. Módosult a VP ültetvénytelepítés felhívás  
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés 
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-
ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs--1  
 
 

9. Módosult a VP Nagydiverz felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek 
beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16 
kódszámú) felhívás dokumentációja. Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-
nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs  
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10. Módosult a VP Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” 
című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
Kötelező képzésen való részvétel a második kifizetési kérelem benyújtásáig, mely a 
kedvezményezett számára térítésmentes. A kötelező képzésen való részvételt a pályázó az 
utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor köteles igazolni. 
 
 

11. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) pályázati felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak 
megfelelően a 2018. támogatási évre rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével a 
támogatás intenzitása az alábbiak szerint alakul:  
„A” típusú szerződések: 65% 
„B” típusú szerződések: 40% 
„C” típusú szerződések: 40% 
 
 

12. Módosult a 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 
 

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési 
igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 3. 
számú melléklete (Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével) az alábbi ponttal 
egészült ki: 
Nyilatkozat  a támogatással érintett projekt megvalósításáról 
mely során a kedvezményezett, a műszaki ellenőr ellenjegyzésével nyilatkozik arról, hogy a 
nyilatkozat alapján elszámolni kívánt projekt(rész) a támogatási kérelemben feltüntetett és a 
támogatói okirattal jóváhagyott építési és/vagy árajánlatos tételek szerint kerül(t) 
megvalósításra. 
A kedvezményezettnek a 3. számú mellékletben szereplő „Nyilatkozat az építési műszaki 
ellenőr ellenjegyzésével” elnevezésű nyilatkozatot minden építéshez kapcsolódó változás 
bejelentés vagy építéssel érintett kifizetési igénylés benyújtásakor csatolnia kell a változás 
bejelentés iránti kérelemhez, illetve a kifizetési igényléshez. 
 
 

13. VP kifizetési igénylés elutasítása utáni lehetőségek 
 

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázati felhívások kapcsán támogatói 
okirattal rendelkező kedvezményezettek által benyújtott időközi (vagyis nem utolsó/záró) 
kifizetési igénylések feldolgozása során számos esetben előfordul, hogy a hiánypótlást 
követően is marad a kifizetési igénylésben olyan hiányosság és/vagy hiba és/vagy 
ellentmondás, amelynek megoldása, illetve feloldása tekintetében a jogszabály által biztosított 
korlátozott további egyeztetési lehetőség – amellett, hogy akár jelentősen meghosszabbíthatja 
a kifizetési igénylés elbírálásának időtartamát, – nem vezet eredményre, ezért elutasításra kell, 
hogy kerüljön a kifizetési igénylés. 
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A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet /a 
továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)  Korm. rendelet/ 132. § (2) bekezdése értelmében „Időközi 
kifizetési igénylésnél vagy szakmai beszámolónál legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor 
hiánypótlásra.” 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy ilyen esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet I. mellékletének 143.3. bekezdése alapján az elutasított elszámoló bizonylatok 
támogatástartalmát a kedvezményezett egy következő időközi kifizetési igénylés összeállítása 
során újból igényelheti, ha a korábban nem teljesített hiánypótlási, illetve elutasítási indok ezt 
lehetővé teszi. 
Jellemző példa a fentiekre, hogy a kedvezményezett nem tudta a hiánypótlást időben, 
megfelelően teljesíteni, és ha emiatt valamely számla, és/vagy más elszámoló bizonylat 
elutasításra kerül (ezáltal pedig az arra jutó támogatás nem kerül kifizetésre), a 
kedvezményezettnek lehetősége van a soron következő kifizetési igénylések bármelyikében, 
de legkésőbb a záró kifizetési igénylésben az érintett számlát és a kapcsolódó 
dokumentumokat ismételten benyújtani. 
Ezzel ellentétben azonban, ha például a kifizetési igénylésben benyújtott kiadási tétel 
tekintetében a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett a 
kifizetési igénylésben a támogatói okiratban jóváhagyottól eltérő olyan tétel elszámolását 
kezdeményezte, amely nem támogatható, akkor nincs lehetősége az érintett számla újabb 
kifizetési igénylésben való benyújtására. 
A fentiek alapján tehát a kifizetési igénylés elutasítása nem eredményezi automatikusan a 
fejlesztés, a projekt ellehetetlenülését. 
Erre tekintettel kérjük továbbá a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy ha azt észlelik, hogy a 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak akár csak részben nem tudnak (határidőben) eleget 
tenni, vegyék fontolóra a hiányos kérelem visszavonása mellett a kifizetési igénylés megfelelő 
adattartalommal történő ismételt benyújtását.  Mindez az ügyintézés és a kifizetés 
felgyorsítását eredményezi. 
 
 

14. Tájékoztató VP kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítéséről  
 

A Vidékfejlesztési Program beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási 
útmutatójához kapcsolódóan ezúton is felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét a 
kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítésének fontosságára. 
A kifizetési igénylésben támogatás csak olyan kiadásokra igényelhető, amelyek ténylegesen 
megvalósultak, és a hozzájuk kapcsolódó költségek igazoltan felmerültek, azaz valós 
költségek. A kifizetési igénylésnek és az ahhoz csatoltan benyújtott számláknak, kapcsolódó 
számlarészletezőknek, az építési/felmérési naplónak, a szállítóleveleknek, a tevékenység 
megvalósulását, illetve a költség felmerülését alátámasztó további dokumentumoknak 
egymással is megfeleltethetően, a valóságnak megfelelő adatokat kell tartalmazniuk és a 
megvalósult tevékenységre, kiadási tételre, költségtételre kell vonatkozniuk. 
A kedvezményezettnek a kifizetési igénylésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott 
kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható 
költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a támogatás a 
támogatói okirat szerint vállalt, mérföldkövekhez rendelt ütemezésnek megfelelően került 
felhasználásra. 
Ezzel összefüggésben az igénylés benyújtását megelőzően meg kell győződni arról, hogy a 
támogatói okirattal jóváhagyott projekt műszaki, szakmai tartalmában, költségvetésében, 
ütemezésében, vagy a projekthez kapcsolódó más adatokban időközben bekövetkezett 
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változások az Irányító Hatóság felé a Magyar Államkincstáron (a továbbiakban: Kincstár) 
keresztül szabályszerűen bejelentésre kerülnek/kerültek. 
Például, építés esetén 
a kifizetési igénylés keretében jelzésre kerül (csatolásra kerül a Módosított tételek indoklása, 
NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL, új vagy 
módosított árajánlatos tétel esetén 3 új árajánlat), ha az igénylésben elszámolni kívánt, egyes 
beépítésre került elemek (ajtó, ablak, tetőcserép, térburkolat, stb.) mérete/minősége/típusa 
megváltozott a tervezetthez képest, vagy 
önálló változás bejelentés keretében bejelentésre került a kifizetési igényléssel érintett 
projektelem műszaki, szakmai tartalmának esetleges csökkenése (a Módosított tételek 
indoklása, NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL, 
új vagy módosított árajánlatos tétel esetén 3 új árajánlat csatolásával). 
Ezekben az esetekben különösen figyelni kell arra, hogy a kifizetési igénylésben a 
ténylegesen megvalósult költségtételre vonatkozó igazoló, alátámasztó dokumentumok 
kerüljenek benyújtásra és ne automatikusan a támogatási kérelemben tervezett tételek 
szerepeljenek a dokumentumokban. 
Amennyiben a Kincstár, mint kifizető ügynökség által végzett helyszíni vizsgálat korábban 
már lezárt, a támogatás kifizetésével zárult kifizetési igénylésnél  eltérést tár fel a helyszínen 
ellenőrzött beruházás és a dokumentumokban foglalt adatok között a támogatói okiratban 
jóváhagyott projekthez és/vagy a kifizetési igénylésben a támogatáshoz kapcsolódóan 
benyújtott dokumentumokhoz képest, akkor a Kincstárnak vizsgálnia kell, hogy az 
eltérésekkel összefüggésben megvalósult-e a támogatás jogosulatlan igénybevétele, ami 
szabálytalanság megállapítását vonhatja maga után. 
Kérjük, hogy a fentiek szerint kellő körültekintéssel és gondossággal járjanak el a kifizetési 
igénylések benyújtásakor. 
 
 

15. Natura 2000 módosítások 
 
Ha a mezőgazdasági termelő nem teljesíti a Natura földhasználati rendeletben előírt szabályok 
valamelyikét, abban az esetben  
a) a földhasználati rendelet 3. § (1) bekezdésében előírt szabályok esetében az adott 
jogsértéssel érintett mezőgazdasági földterületre eső támogatás 500%-kal,  
b) a földhasználati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdéseiben előírt szabályok esetében az adott 
jogsértéssel érintett mezőgazdasági táblára eső támogatás 60%-kal,  
c) a földhasználati rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt szabály esetében az adott jogsértéssel 
érintett mezőgazdasági táblára eső támogatás 60%-kal,  
d) a földhasználati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdéseiben előírt szabályok esetében az adott 
jogsértéssel érintett mezőgazdasági táblára eső támogatás 40%-kal,  
e) a földhasználati rendelet 4. § (5) bekezdésében előírt szabályok esetében az adott 
jogsértéssel érintett mezőgazdasági táblára eső támogatás 10%-kal,  
f) a földhasználati rendelet 5. §-ában előírt szabályok esetében az adott jogsértéssel érintett 
mezőgazdasági táblára eső támogatás 20%-kal  
csökkentve kerül kifizetésre azzal, hogy a szankció összege nem haladhatja meg a kérelmezett 
terület alapján kiszámított támogatási összeg 100%-át. 
 
A 640/2014/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdése alapján a kedvezményezettet a meg nem 
felelés megállapításának naptári évére és az azt követő naptári évre ki kell zárni az adott 
intézkedésből, amennyiben súlyos meg nem felelés kerül megállapításra. 
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A Natura 2000 gyepterületek földhasználati előírásai (269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet) 
 

3. § (1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. 
(2) Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. 
(3) A gyepterület túllegeltetése tilos. 
(4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. 
(5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya 
kiszórása tilos. 
4. § (1) A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a természetvédelmi érdekből 
hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként 
változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. 
(2) A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. 
(3) Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. 
(4) A Natura 2000 gyepterületeken területi természetvédelmi hatóságnak, helyi jelentőségű 
védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési 
önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet 
természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki: 
a) a nád irtásához, valamint 
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez. 
(5) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság 
engedélye szükséges. 
5. § (1) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott 
élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc 
használata kötelező. 
(2) Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell 
akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy 
speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. 
(3) A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak 
legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park 
igazgatóságnak. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó nem 
tudja betartani a 4. § (1) bekezdésében előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás 
időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti 
nemzeti park igazgatóságnak. 
(4) Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
 
 

16. 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. 
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17. Mák termesztők bejelentési kötelezettsége 
 

A termesztő az étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése, 
valamint területnagyságtól függetlenül az étkezési mák kereskedelmi céllal történő 
termesztése esetén köteles a megyeszékhely szerinti járási hivatal részére a termesztés 
megkezdése előtt, de legkésőbb tavaszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben április 30-
ig, őszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben november 30-ig bejelentést tenni a NÉBIH 
által rendszeresített, és a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon: 
Az étkezési mák termesztője köteles tárgyév szeptember 30-ig a megyeszékhely szerinti járási 
hivatalnak bejelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét, megjelölve, hogy 
a tisztított vagy tisztítatlan állapotú mákmag mennyiségét adta-e meg, valamint a mákszalma 
megsemmisítésének tervezett módját. A bejelentés és a mákszalma megsemmisítése között 
legalább hét napnak kell eltelnie. http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/49/FOLDM00001  
 
 

18. Kutak engedélyezésére  
 

Az Országgyűlés szerdán elfogadta az illegálisan kialakított kutak bírságmentes 
fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020 végéig történő 
meghosszabbítását. A moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítása alapján mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a 
mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi.   
 
 

19. Sertés állatjóléti támogatás 
 

Felhívjuk az érintett ügyfelek figyelmét, hogy jogszabályváltozás (39/2018. (XII. 13.) AM 
rendelet) miatt megváltozott a sertés állatjóléti támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
nyomtatvány. 
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges új, N0811 számú nyomtatványt tartalmazó 
55/2018. (XII. 12.) számú Kincstár Közlemény a Magyar Államkincstár honlapján elérhető. 
A támogatási kérelmeket 2018. december 15. – 2019. január 2. között lehet benyújtani az 
ügyfél lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. 
A támogatási kérelem nyomtatványhoz csatolandó mellékletek: 
1. Az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolása az ENAR nyilvántartásba 
bejelentett sertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható sertés 
létszámról darabszámban kifejezve; 
2. Nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén a járási hivatal igazolása arról, hogy részvétele 
a támogatási programban indokolt. 
 
 

20. Baromfi állatjóléti támogatás 
 

Az Agrárminisztérium a baromfiágazat szakmai szervezeteivel egyeztetve már 2018 
áprilisában kezdeményezte Brüsszelben a jelenlegi program helyébe lépő új, 2025-ig tartó 
támogatási programot az eddigihez hasonló szakmai tartalommal, de emelt támogatási 
kerettel.  
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A 2007 óta működő, nemzeti forrásból finanszírozott, baromfi állatjóléti támogatási program 
jóváhagyása ez év végén jár le, ezért szükségessé vált egy új támogatási program 
jóváhagyatása, egyben a 2018 év végéig hatályos program lezárása. A 2019-2025 közötti 
időszakra szóló új támogatási program jóváhagyási eljárásában az Európai Bizottság és 
Magyarország közötti szakmai egyeztetések még folyamatban vannak, annak érdekében, hogy 
a beváltan alkalmazott állatjóléti intézkedések a jövőben is folytathatók legyenek. 
Tekintettel a folyamatban lévő eljárásra, az új program nem január 1-től indul, hanem a 
hivatalos jóváhagyást követően, kellő időt hagyva a támogatási kérelmek beadására is. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a támogatási kérelmek beadási időszaka is áttevődik 2019 elejére. 
A 2019. évre szóló támogatási kérelmek beadására 2019. év elején, új formanyomtatványon 
kerül sor, melyről a Magyar Államkincstár kellő időben, a szokásos módon fog tájékoztatást 
adni. A baromfi állatjóléti támogatások folyósítására a 2019. évi költségvetésben több mint 12 
milliárd forintos forrás áll rendelkezésre, amely meghaladja a korábbi évek keretét. (AM) 
 
 

21. Kamat- és költségmentes hitel 
 

Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció keretében adott hitellehetőség a két ágazatot 
különösen kedvezőtlenül érintő piaci folyamatok ellensúlyozását szolgálja.  
Az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár 
Széchenyi Kártya konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásról szóló 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet alapján, fás szárú növénykultúrák (alma, 
kajszibarack, meggy, őszibarack, borszőlő, csemegeszőlő stb.) termesztésével foglalkozó 
gazdálkodók, illetve a sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók részesülnek, a 2019. január 
1. és 2019. december 31. között hatályba lépett Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez 
kapcsolódóan kiemelt támogatásban. 
A támogatás formája 100%-os mértékű kamat-, kezességi díj és kezelési költség támogatás a 
hitel teljes futamidejére, valamint a hitel felvételével, fenntartásával kapcsolatos 
(meghatározott) költségekre vonatkozó 100%-os költségtámogatás. 
A kamat-, kezességi díj és kezelési költség támogatás fás szárú gyümölcsök esetében 
hektáronként legfeljebb 1 millió forint összegű, sertéstartók esetében állategységenként 
legfeljebb 500 000 forint összegű hitelkerethez vehető igénybe. 
A kamat-, kezességi díj és kezelési költség támogatás a hiteligény benyújtásával 
automatikusan igénylésre kerül, míg az egyéb költségekre vonatkozó támogatás igényléséhez 
a vállalkozásnak minden év januárjában vagy júliusában támogatási kérelmet kell benyújtania 
a Kincstárhoz. A hitel futamideje 1-3 év, összege pedig 500 000-100 000 000 Ft között lehet. 
A támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül. 
 
 

22. Földforgalmi törvény módosításai  
 

A parlament elfogadta a mező- és erdőgazdasági földek forgalmát szabályozó, illetve az 
agrárium szereplőinek versenyképességét javító törvénymódosításokat. 
Törvényben rögzítették az eddigi gyakorlatot, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a 
föld fekvése szerinti területi szervezete foglal állást a szerződésről. A kontraktus 
megítélésekor figyelembe kell venni többek között a föld jövedelemtermelő képességét is. 
Erdőnek nem minősülő föld esetén a föld – indexálással meghatározott – 20 éves termelési 
időszakra számított jövedelemtermelő képességét kell nézni, ezt alapos indok nélkül nem 
haladhatja meg az eladási ár. Erdőnek minősülő föld esetén a föld 50 éves termelési ciklusra 
számított jövedelemtermelő képessége számít úgy, hogy az erdőtalaj és a faállomány értékét 
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együttesen kell megállapítani, amelynek során az erdőtalaj értékét az erdő örökös járadékából, 
míg a faállomány értékét a potenciális véghasználatból levezetett jelenérték szerint kell 
kiszámítani. Az adásvétellel kapcsolatos döntés miatt a kormányhivatalhoz, majd a bírósághoz 
lehet fordulni, de a bíróság a döntést nem változtathatja meg, csak új eljárásra utasíthat. 
Változás az is, hogy földcsere esetén is szükség lesz a helyi földbizottság jóváhagyására. 
Módosulnak az állattartók jogosultságai elővásárláskor és előhaszonbérletkor, így a földek 
művelési ágának és méretének igazodni kell a tartott állatok takarmányszükségletéhez. 
Kibővült az elővásárlásra és előhaszonbérletre jogosultak köre a szaporítóanyag-előállítókkal, 
akiknek kötelezettséget kell vállalniuk, hogy a szóban forgó területen bizonyos ideig ezt a 
tevékenységet folytatják. Szigorúbban ítélik meg, ha valaki nem tartja be az elővásárláskor 
előnyt adó, vállalt kötelezettségeit, ilyenkor azok a gazdák, akik az elővásárlási sorban 
hátrébb szorultak, eredeti áron megvásárolhatják a termőföldet. Ha egyikük sem él vételi 
jogával, akkor az állam veszi meg a birtokot. A jogszabály hatályba lépése után új feles 
bérleti és részesművelési szerződés nem köthető, a meglévők 2028. december 31-vel 
hatályukat vesztik. A törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
 
 

23. GIRO kódlista – kincstári utalások beazonosításához 
 

Amennyiben a Magyar Államkincstár már teljesítette a kifizetést, de az erről szóló értesítés 
még nem érkezett meg az ügyfél részére, a kapott összeg beazonosításában segítséget nyújt a 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu-n található folyamatosan frissített GIRO-kódlista.  
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-
/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok 
 
 

24. Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról  
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) kötelezővé teszi a gazdálkodó 
szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára a 
jogszabály által előírt esetekben az állammal - ideértve a Magyar Államkincstárral (Kincstár) 
- való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő 
dokumentumküldést és fogadást.  
Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára cégkapu, az 
együttműködő szervek, így az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára hivatali 
tárhely szolgáltatást biztosít. A részletes tájékoztató elérhető itt:  
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/tajekoztato-az-elektronikus-kapcsolattartasrol  
 
 

25. Változások az ügyfél-nyilvántartási adatok módosításában  
 

A Magyar Államkincstár elektronikus kérelembenyújtó felületének „Ügyfél-nyilvántartási 
ügyek/Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása” elnevezésű menüpontjában 
megváltozott a nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem új elektronikus benyújtó 
felülete. A Kincstár által összeállított segédletet itt elérhető: 
http://www.nak.hu/kiadvanyok/tisz/2634-segedlet-az-ugyfel-nyilvantartasi-adatok-
modositasa-iranti-kerelem-elektronikus-benyujtasahoz  
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26. Tanyafejlesztési program 
 
Megjelent a 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében 
nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről.  
A rendelkezésre álló 1,23 milliárd forint három célterület között oszlik meg. 
Az 1. célterületen tanyagondnoki szolgálatot, valamint tanyasi közösségi tér kialakítását 
támogatják.  
A 2. célterületen belül az induló, valamint a maximum 5999 STÉ üzemmérettel rendelkező 
gazdaságok pályázhatnak.  
A 3. célterületen tanyai lakóépület felújítása, valamint tanyai lakó- és vagyonbiztonsági 
eszközök, rendszerek beszerzése támogatható. 
 
Az idén nyolcadik alkalommal meghirdetett programban mintegy 200 millió forint jut a 
települési és térségi fejlesztések támogatására, 637 millió forintot különítettek el a tanyák, és a 
tanyás térség megőrzésére, fejlesztésére, valamint a tanyagazdaságok indítására és 
fejlesztésére. Emellett 300 millió forintot biztosítanak a tanyai lakó- és vagyonbiztonságot 
szolgáló egyéni fejlesztésekre. 
A felhívások decemberben jelennek meg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján, a 
kérelmeket 2019. január második felétől lehet majd benyújtani, a projekteket pedig 2019. 
december 31-ig kell megvalósítani.  
 
A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. A jövőben megjelenő pályázati 
felhívás, valamint a Zártkerti és Tanyafejlesztési program pályázati rendszere elérhető itt. 
 
 

27. Ökológiai másodvetések és leforgatások 
 

Az egységes kérelemben megjelölt tervezett vetés csak akkor realizálódik, amint a tényleges 
vetést – majd a betakarítást/beforgatást is – 15 napon belül elektronikus úton bejelentik.  
 
 

28. 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.  
 

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. 
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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. 
 

Az elektronikus benyújtásra szolgáló felület a https://epapir.gov.hu/ címen érhető el. Az e-
papír 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) 
 
 

29. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 
2018. évi CXI. törvény 
egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról 
 

40/2018. (XII. 15.) AM rendelet 
a tartási helyek, a tenyészetek nyilvántartásáról szóló és egyes állatazonosítási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról 
 

38/2018. (XII. 12.) AM rendelet 
az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról 
 

36/2018. (XII. 10.) AM rendelet 
a Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület létesítéséről 
 

35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 
az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
 

34/2018. (XII. 3.) AM rendelet 
az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről 
 

32/2018. (XI. 29.) AM rendelet 
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről 
szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
 
 

30. Kincstár Közlemények 

 
58/2018. (XII. 20.) számú Kincstár Közlemény  
az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi 
Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2018. 
(XII. 10.) AM rendelet szerinti egyéb költségtámogatás igényléséről és a támogatás igénybevételéhez 
szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről  
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57/2018. (XII. 20.) számú Kincstár Közlemény  
egyes szakágazatokhoz kapcsolódó Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében igényelhető 
kamat, kezelési költség, kezességi díj mezőgazdasági csekély összegű támogatásának lehívásához 
szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről  
 
56/2018. (XII. 15.) számú Kincstár Közlemény  
az operatív programok éves és részleges kifizetése iránti kérelmek, valamint az operatív programok 
keretében megvalósított piacról történő árukivonás, be nem takarítás műveletek támogatása iránti 
kérelmek benyújtásáról  
 
54/2018. (XII. 10.) számú Kincstár Közlemény  
egyes belpiaci intézkedésekhez kapcsolódó közlemények hatályon kívül helyezéséről  
 
53/2018. (XII. 6.) számú Kincstár Közlemény  
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet szerinti támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 
55/2017. (IV. 25.) számú Közlemény módosításáról  
 
52/2018. (XII. 6.) számú Kincstár Közlemény  
a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM 
rendelet szerinti támogatás igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok 
rendszeresítéséről szóló 54/2017. (IV. 25.) számú Közlemény módosításáról  
 
51/2018. (XI. 30.) számú Kincstár Közlemény  
egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez 
rendszeresített nyomtatványokról szóló 76/2017. (V. 23.) számú Magyar Államkincstár Közlemény 
hatályon kívül helyezéséről  
 
 
 
 
 

Valamennyi Partnerünknek 
Boldog Karácsonyt és Eredményes Új Esztendőt kívánunk! 

 
 
 
 
 
 

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 


