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1. Adategyeztetések 
 
A Kincstár (korábbi MVH) oldalán minden elektronikus kérelembenyújtás előfeltétele (az 
ügyfél-nyilvántartási ügyek kivételével) a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés 
elvégzése. Kérjük, amennyiben még nem tette meg, ellenőrizze le regisztrációs adatait, hogy 
történt-e bennük változás!  
Az értesítési telefonszámot és email címet is fontos leellenőrizni! 
 
 

2. 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 
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3. Anyatehén termékenyítések bejelentése – jan. 30-ig 
 
Változott az anyatehéntartás-támogatásokhoz kapcsolódó szaporítási események bejelentési 
határideje! A 2018-ban az egységes kérelem online felületén beadott termeléshez kötött 
(uniós) anyatehéntartás-támogatás, valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás 
igénylése esetében a korábbi határidő egy nappal előbbre került, így jelenleg a támogatási 
évet követő év, azaz 2019. január 30. napjáig be kell jelenteni minden érintett szaporítási 
eseményt a NÉBIH Termékenyítési Rendszerébe.  
 
 

4. Élelmiszerlánc felügyeleti díj 
 
A 2008. évi XLVI. törvény alapján a felügyeleti díj mértéke egységesen az előző naptári év 
bevételének 0,1%-a. A bevallás alapján megállapított összeg második részletét 2019. január 
31-ig kell befizetniük az érintetteknek. 
 
 

5. 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. 
 
 

6. Nitrát jelentések 
 
A nitrát adatszolgáltatási időszak minden évben január 1-től március 31-ig tart.  
Adatot szolgáltatni a 2018. jan. 1. – 2018. dec. 31. közötti időszakról kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amennyiben segítségre van szüksége a nitrát jelentés, az AKG adatszolgáltatás 
teljesítéséhez, kérjük forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 tápanyag-gazdálkodási tervek készítése 
 Gazdálkodási Napló vezetése 

 nitrát ill. AKG jelentések készítése  
(szoftverrel) 

 

agrion@agrion.hu  
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7. Őstermelői igazolványok érvényesítése 
 
Az őstermelők 2019. március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében, hogy 
őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és az őstermelőként történő értékesítési 
tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák. 
Azok az őstermelők, akik hatályos igazolványuk mellett még nem rendelkeznek a 2019. 
adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése 
érdekében – 2019. március 20-ig kérelmezhetik. A március 20-ig történő érvényesítéssel az 
igazolvány érvényessége 2019. január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az 
őstermelői jogviszony folyamatossága. Az őstermelői igazolványok érvényesítését a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi. 
 
 

8. Anyajuh támogatás 
 
Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőségük van a juhtenyésztőknek – szankciómentesen 
– 2019. február 1. és március 20. között az anyajuhtartás-támogatás igénylésére, amelyet 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstár e-kérelem kitöltő felületén 
adhatnak be. Késedelmes (2019. március 20-a utáni) benyújtás esetén az anyajuhtartás 
támogatásának összege munkanaponként 1 %-kal csökken. 25 naptári napon túli késedelmes 
benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül. 
A támogatás nemzeti és uniós forrásból származik: 
- átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, valamint kedvezőtlen adottságú területeken 
nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás esetén az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti 
valamennyi feltételnek meg kell felelni, 
- uniós termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásnál a 9/2015. (III.13.) FM 
rendelet az irányadó.  
Minimálisan támogatható állatlétszám nemzetinél 10 egyed, uniósnál 1 egyed. 
A jelenlegi szabályozás szerint a támogatási kérelem benyújtásához a feltételek teljesítéséről 
(anyajuh létszám, szakszerű apaállat használat és az ENAR szabályok betartása) a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség állít ki igazolást, amely megfelel mindkét támogatás 
igényléséhez.  
 
 

9. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló (fiatal erdő) támogatás  
 
A VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek pályázati 
felhívás célja az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, 
amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő 
funkciójukat.  
A támogatás igénybevételének feltétele, valamint annak benyújtási módja nem változott. 
Támogatható tevékenységek továbbra is az alábbiak: 

a) befejezett ápolás; (kézi vagy gépi) 
b) tisztítás; 
c) törzsnevelési jellegű beavatkozás. 

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2019.02.01. - 2019.03.04. 
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10. Támogatási összegek 
 
A 2018. évi egységes kérelmek alapján területalapú támogatást 172.204 termelő igényelt 
közel 4,9 millió hektárra, az alaptámogatás keretösszege 221 milliárd forint. Hektáronként 
mintegy 73 ezer forint (224,3 euró) támogatás juthat alaptámogatásra és zöldítésre.  
A termeléshez kötött támogatásoknál zöldségtermesztésre 4233 kérelem érkezett 17 298 
hektárra, a fajlagos támogatás 94 605 forint. Ipari zöldség termesztésére 349 kérelem érkezett 
58 061 hektárra, a fajlagos támogatás itt 63 992 forint. Szálas fehérje termesztésében 15 983-
an „gondolkodtak”, 179 497 hektár területen. A fajlagos támogatás 24 270 forint. 
Az állattenyésztési termeléshez kötött támogatásoknál az anyatehéntartásra érkezett a legtöbb 
kérelem: a 9360 kérelem 246 726 egyedre vonatkozik, és mindehhez 45 921 forint fajlagos 
támogatást adnak. Anyajuhtartásra 7372 kérelmet adtak be, összesen 886 906 igényelt 
egyedre. A fajlagos támogatás ennél 8030 forint. (Forrás: NAK) 
 
 

11. Földtörvény változásai 
 
2018. december 27-én kihirdetésre kerültek a földforgalmat és az agrárium versenyképességét 
érintő törvénymódosítások. Az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével 
összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény, valamint az egyes 
törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 
2018. évi CXXXVI. törvény 2019. január 11-én léptek hatályba. 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmának szabályozásával kapcsolatos fontosabb változások: 
 
Helyi földbizottságok 
A NAK területei szerveinek állásfoglalásával szemben eddig az önkormányzatok képviselő-
testületéhez lehet kifogást benyújtani. Ezen testületek döntése ellen a bíróságon lehetett 
fellebbezni, a perköltségek megfizetése azonban sok kistelepülés működését veszélyeztette, 
ráadásul sok esetben a szükséges információkkal sem rendelkeztek egy-egy ügy eldöntéséhez. 
A módosítás eredményeképpen ezért a képviselő-testületek eljárása a jövőben nem lesz része 
a folyamatnak. Ezen túlmenően a bíróságok sem változtathatják meg a NAK területi 
szerveinek döntését, csak új eljárás lefolytatására adhatnának utasítást. 
Ettől ugyanakkor nem szűnik meg a fellebbezési lehetőség. A földbizottságként eljáró 
Kamara egy ajánlást ad, amit a kormányhivatal felülbírálhat, valamint bíróság előtt is van 
jogorvoslati lehetőség.  
A helyi földbizottságot a mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vételi, valamint 
csereszerződést jóváhagyó, vagy megtagadó határozatával kapcsolatos eljárásában az ügyfél 
jogállása, a mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vételi, valamint csereszerződést jóváhagyó, 
vagy megtagadó határozatának bírósági felülvizsgálata vonatkozásában pedig keresetindítási 
jog illeti. A helyi földbizottság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény szabályait kell alkalmazni. 
A törvény újraszabályozza a vizsgálati szempontokat is az adásvételek vonatkozásában: a 
helyben felmerülő szubjektív körülmények értékelését adja feladatul. A települési 
agrárgazdasági bizottságoknak, és a NAK megyei elnökségeinek az új szabályozás értelmében 
azt kell vizsgálnia, hogy az adás-vételi szerződés 
-    nem veszélyezteti-e a helyi gazdák életképes gazdaságának kialakítását, fennmaradását; 
-    nem korlátozza-e a helyi gazdálkodói közösségek kialakulását vagy fennmaradását;   
-    nem zavarja-e a helyben kialakult földpiaci viszonyokat; vagy 
-    nem korlátozza-e a helyi földművesek földszerzését. 
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A szerződés jóváhagyásakor értékelni kell a szerzésre vevőként, elővásárlásra jogosultként 
jelentkező személyen kívül annak családi körét is. Nem engedhető meg ugyanis, hogy a 
papíron más-más személy tulajdonában vagy használatában álló, de a gyakorlatban mégis 
azonos érdekkör által művelt gazdasági egység pusztán a tulajdon vagy használat szétosztása 
miatt ne válhasson a szerzési körülmények vizsgálati szempontjává. Szintén figyelembe kell 
venni, ha a korábbi szerzéseket családon belüli ügyletként másik közeli hozzátartozó javára 
engedték át, de a használat továbbra is egy kézben összpontosul. 
A cél az, hogy földet a jövőben is a valóban gazdálkodni kívánók szerezhessék meg. Ennek 
érdekében biztosítani kell, hogy az árat a felek alkufolyamata határozza meg azzal, hogy ne 
legyen elfogadható a gazdaságtalanul hosszú megtérülési időt eredményező ellenérték. A 
módosítás eredményeképpen megelőzhetők a gazdálkodásokban okozott károk valamint a 
földárak túlzott mértékű emelkedésével a gazdálkodói közösségekben jelentkező kedvezőtlen 
hatások. 
A célok elérése érdekében a törvény erdőnek nem minősülő földek esetében egy 20 éves 
időszakot jelöl meg, ami alatt meg kell térülnie a beruházásnak, azzal, hogy a piaci 
körülmények természetes változása és a technológiai fejlődés miatt ezen időszak jövedelmét 
megfelelően indexálni szükséges. Erdő esetében figyelemmel kell lenni az erdőtalaj örökös 
erdőjáradéka mellett a faállomány esetleges véghasználatából visszaszámolt jövedelemre is 
(50 év). Felépítmények vagy ültetvények (pl. gyümölcsös, szőlő) esetében pedig nettó pótlási 
költség alapján kell azok értékét megállapítani. A szabályozás azonban lehetőséget biztosít 
egyedi ügyek kezelésére is, annak érdekében, hogy alapos indok esetén a felek az ismertetett 
szabályozástól el tudjanak térni. Tehát nincs valóságalapja annak az ellenzéki vádnak, hogy 
az új jogszabály hatósági árat vezetne be a termőföldre. 
Immár földcsere esetében is szükséges lenne a helyi földbizottság jóváhagyására. Bevett 
gyakorlattá vált ugyanis, hogy egy kisebb – akár osztatlan közös tulajdonban álló – 
földterületre becserélte magát a tulajdonos, majd később ezen területre hivatkozással élt 
elővásárlási jogával. 
  
Elővásárlás és előhaszonbérlet 
Módosul a helyben lakó szomszéd definíciója. Ennek célja az, hogy azok is élhessenek a 
helyben lakó szomszéd ranghelyen elővásárlási és előhaszonbérleti joggal, akiknek ugyan 
szomszédos a földje, de a településhatár elválasztja őket. 
-    Módosulnak az állattartók jogosultságai az elővásárlására és előhaszonbérletre azzal, hogy 
a földek művelési ágának és méretének igazodnia kell a tartott állatok 
takarmányszükségletéhez. Tehát például rétre, legelőre a szarvasmarhát vagy kiskérődzőt 
tartók jelentkezhetnének rá. 
-    Az állattartókkal és földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék 
előállítását, feldolgozását, vagy ökológiai gazdálkodást folytatókkal immár egy ranghelyen 
jogosultak az elővásárlási és előhaszonbérleti jogra azok, akik kertészeti tevékenységet 
végeznek vagy vetőmagot állítanak elő.  
-    Utóbbi esetén előzetes feltétel, hogy az érintett saját maga a növénytermesztési hatóság 
által földhasználó szaporítóanyag-előállítóként legyen nyilvántartásba véve. 
 
Feles bérlet és részesművelés 
A törvénymódosító csomag elfogadásának eredményeképpen a hatályba lépést követően feles 
bérletet, valamint részesművelési szerződést nem lehet már kötni, a meglévők pedig 
legkésőbb tíz év (2028. december 31.) múlva hatályukat vesztik. Ennek oka, hogy ezekkel 
többen visszaéltek, lévén egyszerűbb volt őket megkötni, mint a haszonbérleti szerződést. 
Továbbra is megilleti viszont őket az előhaszonbérleti jog, mint volt haszonbérlőket. 
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Vételi jog 
Szigorodnak a következményei annak, ha valaki nem tartja be az elővásárlás során előnyt adó, 
vállalt kötelezettségeit (5 év). Ebben az esetben azok a gazdák, akik az elővásárlási sorban 
hátrébb szorultak, eredeti áron megvásárolhatnák a termőföldet. Amennyiben egyikük sem 
élne vételi jogával, az állam venné meg a birtokot. A jogosult a vételi jogát az eredeti 
szerződésben meghatározottak szerinti vételáron gyakorolhatja. Az időközi földár emelkedés 
megtérítése azért sem indokolt, mert ha nem történt volna jogszabálysértés, akkor adott 
esetben a kötelezett nem is szerezhette volna meg a föld tulajdonjogát. Ennek következtében 
vélelmezni kell, hogy a vételi jog jogosultja szerezte volna meg a föld tulajdonát az eredeti 
szerződéses feltételek szerint. Garanciális szabályként bekerült a törvénybe, hogy a vételi jog 
gyakorlása esetén annak elszenvedője számára a joggyakorlástól számított 30 napon belül 
kerüljön sor a vételár teljesítésére. A kötelezettségek teljesítése nyomon követése érdekében a 
kamara helyszíni szemlét végez (új kötelezettség). 
 
Az új szabályok alkalmazása 
A szabályozás szerint az anyagi jogi jellegű feltételeket csak a módosítás hatálybalépését 
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, míg az eljárási szabályok már a különböző 
stádiumokban tartó eljárásokban is alkalmazandóak:  
-    a bíróság a képviselő-testületnek a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott 
kifogást elbíráló döntését, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv döntését nem 
változtathatja meg; 
-    a képviselő-testületnek a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást 
elbíráló döntése ellen jogorvoslat a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított 
közigazgatási perben kezdeményezhető; 
-    a megismételt eljárást a helyi földbizottság folytatja le, az annak során hozott helyi 
földbizottsági állásfoglalás ellen jogorvoslati eljárás a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése 
ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető. 
 
A földforgalmi szabályozást érintő módosításokról tájékoztató kiadványt is készített a kamara, 
amely letölthető, ill. rövidesen a falugazdászoknál is elérhető lesz. (Forrás: NAK) 
 
 
Az agrárium versenyképességét javító törvénymódosítások 
 
A földforgalmat érintő törvények mellett az agrárium szereplőinek versenyképességét javító 
törvénymódosításokat is elfogadta az Országgyűlés. Régi hiányt pótol a módosítás azzal, hogy 
szabályozza a védett állatok (pl. vadludak) által okozott károk megtérítését. Eddig ezen fajok 
esetében nem volt rendelkezés arra nézve, hogy ki viseli a kárt, ha elmaradt az indokolt 
riasztás, befogás vagy gyérítés. A jövőben érvényes az a szempont, hogy mivel az állam 
korlátozza a gazdálkodók lehetőségeit, a közérdekre tekintettel, így ebben az esetben a 
természetvédelmi hatóságnak kell kártalanítást fizetnie. 
 
A módosítás az egyes vízitársulatoknál fennálló, a tagság érdekeivel szembemenő fizetési 
anomáliákra is jogi megoldást ad. A jogalkotó 2012. december 27. napjától a társulati tagok 
fizetési kötelezettségének a megállapítását a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalta. 
Ugyanakkor még jelenleg is hatályban vannak azok, a tagok fizetési kötelezettségét 
lényegében határidő nélkül megállapító döntések, amelyeket még 2012. december 27. előtt a 
küldöttgyűlések során hoztak meg. A szabályozás egyértelműen kimondja, hogy ezen 
kötelezettségeket csak közgyűlési határozattal lehet elrendelni, a nem így hozott döntések 
alapján nem lehet követeléssel fellépni. 
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Az agrárium versenyképességének növelése szempontjából kulcsfontosságú az öntözés 
fejlesztése. Ennek érdekében a módosítás egyszerűsíti a közös tulajdonban álló területeken a 
földfelszín felett vezetett vízilétesítmények megvalósítását azzal, hogy – az eddigi egyhangú 
döntés helyett – egyszerű többségi döntést írna elő. (A felszín alatti víziltétesítmények 
esetében ez eddigi is így volt.) 
 
 

12. 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. 
 
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 van lehetőség. 
A következő szakaszhatárok: 2019. január 30., 2019. március 4.  
Mivel közlemény még nem jelent meg a jogcím felfüggesztéséről, ezért a kérelmek beadhatók 
folyamatosan. 
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13. Energiahatékonyság javítása – VP pályázat 
 
Cél: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti 
üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben. 
 

Támogatható tevékenységek (például): 
 meglévő fóliaházak, növényházak, hűtőházak,… utólagos külső hőszigetelése, külső 

nyílászáró-csere/ korszerűsítése, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 
korszerűsítése, világítási rendszereinek korszerűsítése, Megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása, stb… 

 állattartó gazdaságok épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása.  

 élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság 
javítását célzó projektek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása. 

 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  
 egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, 
 kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.  

A támogatás maximális mértéke:  
- közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,  
- a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.  
 

A következő szakaszhatár: 2019. február 19. 
 

További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-
zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3  
 
Első körben 128 kérelem támogatásáról és mintegy 7 milliárd forint megítéléséről határozott 
az Agrárminisztérium. A döntésnek köszönhetően mezőgazdasági üzemek, illetve 
élelmiszeripari kisvállalkozások juthatnak fejlesztési forráshoz. A pályázat jelenleg is nyitott, 
így továbbra is lehetőség van a támogatási kérelmek benyújtására. 
 
 

14. 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  
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15. Módosult a VP Kertészeti géptámogatás felhívás 
 
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: 
1.    Módosult a  4.4.2. (Kiválasztási kritériumok) fejezet 3.5 (Környezeti szempontok 
érvényesítése) alpontja: a projekt keretében érintett gazdaságban a keletkező zöldhulladék, 
faapríték felhasználására vonatkozó vállalás teljesítésének igazolását legkésőbb a záró 
kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni. 
2.    Módosult a felhívás 5.6 (Az elszámolhatóság további feltételei) című fejezet 3. számú 
alpontja: 
„Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a 
kedvezményezett a Támogatói Okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást 
választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri 
elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra 
történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha 
a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott 
támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az 
egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.” 
3.    A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől 
számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a 
támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-
cm-felhvs-  
 
 

16. Módosult 14 db VP felhívás 
 
A módosítás az alábbi felhívásokat érinti: 
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 
VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás - hatékonyság elősegítése a 
feldolgozásban 
VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő 
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével 
VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése 
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései 
VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent 
felhívások módosulásai az alábbi pontokat érintik: Részletek itt 
 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-14-db-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-
felhvs  
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17. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 

2/2019. (I. 25.) AM rendelet 
Az anyajuh tartásával kapcsolatos egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról 
 

1/2019. (I. 15.) AM rendelet 
a vágóállatok vágás utáni minősítését szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
 

45/2018. (XII. 28.) AM rendelet 
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM 
rendelet módosításáról 
 

44/2018. (XII. 20.) AM rendelet 
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 
21.) FVM rendelet módosításáról 
 

43/2018. (XII. 20.) AM rendelet 
egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról 
 

42/2018. (XII. 19.) AM rendelet 
a Dorogi mészkőbánya felső barlangja védettségének feloldásáról 
 

41/2018. (XII. 18.) AM rendelet 
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 
24/2015. (V. 26.) FM rendelet új előirányzatokkal, valamint egyes előirányzatok felhasználási 
szabályainak változásával összefüggő módosításáról 
 

2018. évi CXXXVII. törvény 
egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról 
 

2018. évi CXXXVI. törvény 
egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról 
 
 

18. Kincstár Közlemények 
 

1/2019. (I. 18.) számú Kincstár Közlemény  
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2018. tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről 
szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű 
támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről  
 
 
 
 

A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről 
elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! 

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő – általunk jelentősnek ítélt – támogatási jogcímekről 
összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! 

Felhasznált források: AM, ME, MÁK, NAK, HOI, NÉBIH 
 

 

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 


