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1. 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. Részletek a 2/2019. (I. 22.) számú Kincstár Közleményben.
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2. Őstermelői igazolványok érvényesítése
Legkésőbb március 20-ig lehet érvényesíteni visszamenőlegesen az őstermelői
igazolványokat.
A március 20-ig kérelmezett, 2019. adóévre szóló értékesítési betétlap miatt az igazolvány
érvényessége január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői jogviszony
folyamatossága. Nem érvényes igazolvánnyal nem minősül őstermelőnek, őstermelőként
értékesítési tevékenységet nem folytathat.
Az igazolványon látható öt év (pl. 2018-01-01 – 2022-12-31) az igazolvány hatályosságát
jelenti, ami nem azonos az igazolvány érvényességével!
Az igazolványon szereplő adatokról ITT olvashat bővebben.
Az igazolvány csak a hatályos, adott évre szóló betétlappal együtt érvényes!
Az őstermelői igazolványok érvényesítését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is
díjmentesen végzi.
Amennyiben bizonytalan igazolványa érvényességét illetően, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e
a 2019. évi betétlappal. Ha elvesztette, még díjmentesen pótolhatja. Lezárt adóévre
vonatkozóan betétlap pótlására nincs lehetőség. Az igazolvány érvényességére vonatkozó
tájékoztató jellegű és nem közhiteles információkat megtekintheti ITT.

3. 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

4. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása
Az Agrárminisztérium – tekintettel az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma fertőzés
magyarországi helyzetére, továbbá a fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni
hatékony védekezés érdekében – 2019-ben is vissza nem térítendő támogatást nyújt a
szőlőültetvényekben kijuttatott növényvédő szer vételárához. A növény-egészségügyi
megelőző támogatás iránti igényüket március 31-ig kell jelezniük az érintetteknek. A
tényleges támogatási kérelem legkésőbb augusztus 15-ig nyújtható be.
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A növény-egészségügyi megelőzési támogatási igényt az FD fitoplazma fertőzésre nem
körülhatárolt területekre, valamint szaporítóanyagra vonatkozóan előzetesen, március 1. és
március 31. között kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, az általa rendszeresített és a
honlapján közzétett nyomtatványon. A növényvédő szer csak az igénylést követően
vásárolható meg.
A növény-egészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után lehet kérelmezni,
amely körülhatárolt területen található. A növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről
szóló határozatát a fertőzött terület szerint illetékes önkormányzat hirdetményi úton közli és
az odatartozó összes szőlőültetvényre vonatkozik.
A kérelem mindkét támogatási elem esetében a május 1. és július 31. közötti időszakban
elvégzett növényvédő szeres védekezést követően, de legkésőbb augusztus 15-ig nyújtható be.
A támogatási igényt a megyei kormányhivatalhoz szükséges eljuttatni, a Magyar
Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon.
A támogatás mértéke – mindkét támogatási forma esetében – alapvetően a növényvédő szer
vételárának 75%-a. Abban az esetben azonban, ha a növényvédő szert a gépi bérmunkaszolgáltatást végző vásárolja meg és juttatja ki, a szolgáltatás ellenértékének 75%-a
igényelhető meg. A támogatás mértéke hektáronként legfeljebb 12 000 Ft, de
szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a 240 000 Ft-ot.
Részletek a 4/2019. (II. 1.) számú Kincstár Közleményben.

5. Szőlő szerkezetátalakítás
A Magyar Államkincstár 9/2019 (II. 26.) számú közleménye alapján 2018/2019-es borpiaci
évben 2019. április 1. és június 17. között nyújtható be kifizetési kérelem a
borszőlőültetvények megvalósított szerkezetátalakításának támogatására.
Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel
rendelkezik. A támogatás kifizetése a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és
átállításához a 2017/2018 – 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló
1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított
szerkezetátalakításra igényelhető.
A kifizetési kérelem az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de
legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét
követő borpiaci évben nyújtható be. A kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített és
honlapján közzétett B4048 számú nyomtatványon az előírt mellékletek csatolásával együtt
postai úton kell benyújtani a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások
Főosztályához.

6. Borszőlő telepítés
A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM
rendelet szerint új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30.
között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.
A telepítési engedély iránti kérelemhez – kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő
borszőlőültetvénnyel azonos nagyságú borszőlővel megvalósuló telepítést, valamint az
ültetvény más fajtára történő cseréjét – mellékelni kell a talajvédelmi hatáskörben eljáró járási
hivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát is.
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7. 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. június 14.
További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1

8. 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.
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.
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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 szakaszhatár: 2019. április 3. Mivel közlemény még nem jelent meg a jogcím
felfüggesztéséről, ezért a kérelmek beadhatók folyamatosan.

9. AKG módosulások
A teljes közlemények elérhetők itt:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvsés
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-16-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvsFontosabb módosulások:
A horizontális szántó tematikus előíráscsoportban az alapcsomagban kötelezően előírt
zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak
alatt a teljes területen, évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik. Emellett
a mentesülés kiterjesztésre került a fenti feltételeknek megfelelő zöldugar területre is.
A VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházásokhoz (VP NTB) kapcsolódó AKG
előírás változások:
 Mentesülnek a vetésszerkezetre, a tápanyaggazdálkodási-terv készítésére,
zöldtrágyanövény termesztésre,istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatására,
növényvédőszer-mentes táblaszegélyre, vetésszerkezetre, középmély lazításra,
valamint, partvonallal érintkező füves mezsgye kialakítására vonatkozó (kötelező és
választott) előírások betartása alól azon szántóföldi tematikus előíráscsoportokban
lévő területek, amelyeken a gazdálkodó VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő
beruházások támogatása keretében gyepet telepít.
 A VP NTB keretében elvégzett gyeptelepítés elvégzését és bejelentését követően a
gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területek vonatkozásában
kizárólag az adott tematikus előíráscsoport alapcsomagjához rendelt támogatási összeg
kifizetésére jogosult a támogatott.
 Továbbá a VP NTB keretében eltelepített ideiglenes gyep területe a vetésszerkezeti
előírások vonatkozásában nem számítódik hozzá az 5 éves vetésszerkezeti
részarányokhoz.
 A terület marad a szántó tematikus előírások között, tematikus előíráscsoport-váltás
lehetősége törlésre került.
A vegyes hasznosítás rögzítése esetén amennyiben a vegyes hasznosítás alábontásaiban jelölt
növények összetétele megegyezik a szálas pillangós takarmánynövény összetételével, ez
esetben a tábla a vetésszerkezetben elszámolható szálas pillangósnövényként.
Fontos változás azonban, hogy a szálas pillangós takarmánynövények füves, illetve egyéb
keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas
pillangós takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a
füves keverékben eléri a legalább 25%-ot. A csíraszám a helyszíni ellenőrzés során a
gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre.
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Azon területek, amelyeken olyan növény termesztése folyik, mely 5 év után állandó gyepnek
minősülne, azok az AKG program ötödik évében is még szántóföldi területként kerülnek
figyelembe vételre.
Az ültetvény kivágását követően a részleges újratelepítés esetén a KET nem kerül
automatikusan kizárásra, hanem a gazdálkodónak a bejelentés szabályainak figyelembe
vételével lehetősége lett a kivágást követő 12 hónapon belül részleges visszavonást
kezdeményezni!
Fontos pontosítás az ültetvény kivágás és újratelepítésre vonatkozóan az, hogy adott évi
kifizetési kérelemhez a bejelentéseket az adott évi egységes kérelem szankciómentes
benyújtásának határidejéig – azaz május 15-ig – kell megtenni. Az egységes kérelem
szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az Államkincstár a
következő naptári évre veszi figyelembe.
A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő – nem a benyújtást
követő! – 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási
időszakot követő – nem a benyújtást követő! – 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója
és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig.
Ugyancsak lényeges és kedvező módosítás az, hogy a legeltetési sűrűség számításakor az
állatsűrűséget az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység
és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként kell
meghatározni!
Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését – nem
kézhezvételét! – megelőzően, úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt
lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a
támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság
felhívása ellenére – a megadott határidőn belül – nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony
nem jön létre.
Módosítások a szankciók vonatkozásában:
 Törlésre került az a feltétel, hogy amennyiben a gazdálkodó az előírások szerint nem
rendelkezik megfelelő trágyatárolóval, úgy az adott évi kifizetési kérelme elutasításra
kerül.
 A Kölcsönös Megfeleltetés előírásainak be nem tartása az annak megfelelő szankciót
jelent, nem pedig az érintett tábla adott évi kifizetésének elvesztését.
 Az integrált növényvédelem, a minimumkövetelmény be nem tartása azonban
továbbra is az adott tábla adott évi támogatási összegének elvesztését jelenti.
 A vetésszerkezetek be nem tartása esetén a megállapított szankciót a tematikus
előíráscsoportokra vonatkoztatva kell meghatározni.
Fogalom esetében pontosításra került az, hogy a szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot
tartalmazó komposzt felhasználásának tiltása nem vonatkozik azon anyagokra, melyek a
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerinti külön jogszabály előírásainak megfelelő
komposztálás útján előállított, engedélyezett termésnövelő anyagok. (NAK)
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10. AKG növényvédőszer tiltólista
A VP Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2019. évben nem
alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő
szerek köréről szóló tájékoztatása itt elérhető:
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsialap-irnyt-hatsgnak-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2019-vben-nem-alkalmazhatnvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-tartalmaz-nvnyvd-szerek-krrl-szl-tjkoztatsa

11. VP – Kötelező képzések
Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek,…) előírás kötelező
képzésen való részvétel.
Meghirdetésre kerültek az első képzések, amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül.
https://naknonprofit.hu/kepzesek

12. VP – Közbeszerzési költségek átcsoportosítása
Az EMVA Irányító Hatósága (IH) 2018. december 12-én, a www.palyazat.gov.hu weboldalon
megjelent közleményében tájékoztatta a Vidékfejlesztési Program (VP) támogatást igénylőit
és kedvezményezettjeit a közbeszerzési eljárásaik szabályos lefolytatásához alkalmazandó „a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény” (Kbt.) VP-t érintő 2018. november 28-i
módosításáról és annak következményeiről.
A jogszabály módosítás folytán megemelkedett közbeszerzési értékhatároknak köszönhetően
a VP keretében pályázók és kedvezményezettek nagy számban mentesülnek a beruházásaik
megvalósításához és költségeik elszámolásához – a korábbi szabályozás szerint
elengedhetetlen – közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól.
Fenti esetekben, korábban hatályos jogszabály alapján közbeszerzési költséggel még érintett
projektek kapcsán kiállított támogatói okiratokban az IH által elszámolható költségként
jóváhagyott, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, melyek a
módosítás miatt nem kerülnek elszámolásra a projekt elszámolható költségei között, az adott
soron maradt költség maradványként kezelhetőek és a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete III. fejezet, 69.1. a) pontja szerint a projekten
belül átcsoportosíthatóak.
A fentiekben hivatkozott közbeszerzéshez kapcsolódó költségek átcsoportosítására változatlan
műszaki, szakmai tartalom mellett, kizárólag a vonatkozó felhívásban meghatározott
elszámolható költségek köre alcímben foglalt általános költségek körén belül, az ott
meghatározott maximális mértékre vagy összegre tekintettel van lehetőség.
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13. VP jogcímek – még nyitva
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása
VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért,
fejlesztéséért és promóciójáért
VP6-19.3.1-17 A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

14. Fiatal gazda támogatás – maradék 10% igénylése
A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez
kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal
rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében
kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2018. évben eleget tettek a 113/2009. (VIII.
29.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente
március 1-31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1-31.
között van lehetőség.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó
határozat 2013. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának
igénylésére már csak 2019. március 1-31. között nyílik lehetőség!
További részletek:
7/2019. (II. 8.) számú Kincstár Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a
támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

15. Növényvédelmi szerződések
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet alapján a
szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a
növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött.
A szerződés megkötését, módosítását, illetve megszűnését 15 napon belül a szakirányítónak
be kell jelentenie a NÉBIH felé. A feltöltő felület az alábbi linken érhető el:
https://novenyvedelem.nebih.gov.hu/NovenyvedelmiSzolgaltatas
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16. Méhészeti járművek támogatása
Megjelent a Magyar Államkincstár 5/2019. (II. 1.) számú közleménye a méhészeti járművekre
2019. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról.
A támogatás jogszabályi alapja a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet. A támogatás
igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata
alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező
kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR).
A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre,
illetve vándor méhesházra a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben,
azaz a 2018. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve
gépjárműadó költsége, továbbá OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti
eszközhordozó járművenként, 5 évente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40
ezer forint. A kérelmeket postai úton 2019. február 15. és 2019. április 15. között kell
benyújtani a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához.

17. De minimis emelés
Az Európai Bizottság elfogadta a mezőgazdasági ágazatban nyújtott – úgynevezett csekély
összegű (de minimis) – állami támogatásokról szóló felülvizsgált szabályokat.
A támogatás maximális összege az egyes gazdaságoknak három év alatt nyújtható
15 000 euróról 20 000 euróra emelkedik. Az esetleges versenytorzulás elkerülése érdekében
minden egyes uniós ország számára meg lett határozva egy maximális nemzeti összeg,
amelyet az ország nem léphet túl. Az egyes nemzeti felső összeghatárokat a szóban forgó
hároméves időszakra vonatkozóan az ország éves mezőgazdasági termelésének 1,25%-ában
határozzák meg (a jelenlegi szabályok szerint ez az összeg 1% volt). Ez a nemzeti felső
összeghatár 25%-os növelését jelenti.
Ha egy ország a teljes nemzeti támogatási keretének legfeljebb 50%-át költi el egy adott
mezőgazdasági ágazatban, tovább növelheti a csekély összegű támogatást gazdaságonként
25 000 euróra, a nemzeti maximumot pedig az éves termelés 1,5%-ra. Ez a mezőgazdasági
termelőnkénti felső határ 66%-os növelésének, valamint a nemzeti felső összeghatár 50%-os
növelésének felel meg. Magyarország e legmagasabb felső határ mellett döntött.
A megemelt felső határok március 14-én lépnek hatályba, és visszamenőlegesen
alkalmazhatók az összes feltételt teljesítő támogatásokra.

18. Baromfi és sertés állatjóléti támogatás
A baromfi állatjóléti támogatás keretösszegét az agrártárca 2018 őszén már két alkalommal,
összesen 1,2 milliárd forinttal megemelte, amelyeket maradéktalanul kifizettek. Így a 2018.
évi igénylések után kifizethető összege immár harmadik alkalommal, mintegy 1,1 milliárd
forinttal növekszik. Ebből az ágazat megerősítése érdekében az elmúlt évek madárinfluenza
káraival leginkább sújtott víziszárnyas ágazat részesül. A többletforrás lehetővé teszi, hogy a
2019 márciusában lezáródó program végkifizetésénél az összes jogos igény teljes mértékben
teljesüljön. A fenti intézkedésekkel a 2018. évi igénylések után kifizethető összeg - az
eredetileg tervezett - 12 milliárd forint helyett 14,3 milliárd forint lesz, amely mintegy 2.000
termelőt érint.
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A szintén záruló, sertés állatjóléti támogatás kifizetésénél a 2018. IV. negyedéves támogatási
összegeknél a Kincstárnak arányos támogatáscsökkentést kellene alkalmaznia. Ennek
elkerülése érdekében az Agrárminisztérium a 2019. évi költségvetés terhére szintén
keretemelést indított, amely közel 1,5 milliárd forint többletkifizetést tesz lehetővé. Így a
2018. évi sertéshízó állatjóléti támogatás tervezett kifizetése az eredeti 9,144 milliárd forintos
keretösszeg helyett a 10,6 milliárd forintot is elérheti. Ennek eredményeképpen mintegy 950,
jogos igényt előterjesztő termelő részére biztosítható támogatás.
A támogatások kifizetését követően az Európai Bizottsággal való tárgyalások eredményeképp
még idén új sertéshízó- és baromfi állatjóléti programok indulnak. (AM)

19. Jogszabályok, jogszabályváltozások
4/2019. (III. 6.) AM rendelet
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról
3/2019. (II. 19.) AM rendelet
a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007.
(VI. 1.) FVM rendelet módosításáról

20. Kincstár Közlemények
11/2019. (III. 1.) számú Kincstár Közlemény
a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról
10/2019. (III. 1.) számú Kincstár Közlemény
a sovány tejpor pályázati eljárás keretében történő intervenciós felvásárlásának megnyitásáról
8/2019. (II. 20.) számú Kincstár Közlemény
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2019. tárgyévi kötelezettség-megosztásról
6/2019. (II. 5.) számú Kincstár Közlemény
a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM
rendelet szerinti 2019. támogatási évi támogatások kifizetésének igénybevételéhez szükséges
nyomtatványok rendszeresítéséről
3/2019. (I. 28.) 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
benyújtott egyéni tervek jóváhagyásánál alkalmazandó minimális pontszám közzétételéről

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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