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1. Egységes kérelem 2019
A szankciómentes kérelembeadásra 2019. április 9. és 2019. május 15. közötti időszak áll
rendelkezésre. A kérelmeket 2019. május 15-ét követő további 25 naptári napig, 2019. június
9-éig (a hétvégére és Pünkösd hétfőre tekintettel június 11-ig) lehet benyújtani, illetve a már
benyújtott kérelmek 2019. június 9. (a hétvégére és Pünkösd hétfőre tekintettel június 11.)
napjáig módosíthatók. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is érvényben van, hogy mindkét
esetben, a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken.
További részletek:
15/2019. (IV. 10.) számú Kincstár Közlemény a 2019. évi egységes kérelem benyújtásáról
10/2019. (IV. 1.) AM rendelet és 9/2019. (IV. 1.) AM rendelet

Ültetvénytelepítések bejelentése
Azoknak a gazdálkodóknak, akik a 2018-ban benyújtott ökológiai gazdálkodás támogatására
vonatkozó pályázatukban (kódszáma: VP4-11.1.-11.2.-18) nyilatkoztak arról, hogy az
ültetvényt legkésőbb a 2019. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig
eltelepítik, az ültetvény eltelepítésének bejelentését elektronikus úton feltétlenül meg kell
tenni!
Nem elegendő tehát a pályázatban tett speciális nyilatkozat, most, a telepítést követően a
telepítés megtörténtét be is kell jelenteni.
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Másodvetések tervezése és bejelentése
Az egységes kérelem beadásakor már szükséges betervezni minden esetben a másodvetési
szándékot. Szükséges lehet a másodvetés a diverzifikáció, valamint az ökológiai
fókuszterületek elvárt mértékű teljesítéséhez. Ezen túl azon gazdálkodóknak is szükséges a
másodvetés-tervezés, a tervezett vetés és hely megjelölése, akik a VP AKG intézkedésben
másodvetéssel valósítják meg a kötelező vagy vállalt zöldtrágyázást.
Az egységes kérelemben megjelölt tervezett vetés csak akkor realizálódik, amint a tényleges
vetést – majd a betakarítást/beforgatást is – 15 napon belül elektronikus úton bejelentik.

2. Támogatott növénybiztosítások
A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható
be, mely határidő jogvesztő hatályú.
A támogatási kérelem a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes
benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási
összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.

3. Birtokon tartási kötelezettség
Termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatásra kérelmező akkor jogosult,
ha a támogatási kérelemben bejelentett anyajuh-létszámot a kérelem benyújtását követő
naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás). A
kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását az állatállomány átszállítása
napjának bekövetkezésétől számítva 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
kell bejelenteni a Kincstár részére.
A termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatásra a kérelmező akkor
jogosult, ha a támogatási kérelemben bejelentett állatokat a támogatási kérelem benyújtását
követő naptól számított 6 hónapig folyamatosan birtokon tartja. A kérelmezett állattól a
birtokon tartás során született borjakat a születésük napjától kezdődően legalább egy hónapon
keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben kell tartani.
Elhullott, leölt, valamint selejtezett állat esetében a birtokon tartási feltétel teljesül,
amennyiben kérelmező a kiesett egyedet a kieséstől számított hatvan napon belül a támogatási
feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja és a kieső állatnak a
nyilvántartásból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően
megtörténik. A kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt
határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső
és nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül elektronikus úton kell bejelenteni.
A pótlásként beállított állatra vonatkozó hat hónapos birtokon tartási kötelezettség
számításakor a kieső állat esetében eltelt időt figyelembe kell venni, tehát a birtokon tartási
idő nem kezdődik újra. (NAK)

4. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj
Megnyílt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján az élelmiszerláncfelügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 2019. évi díjbevallások benyújtására 2019.
május 31-ig van lehetőségük az élelmiszerlánc szereplőinek.
A díjbevallási folyamattal kapcsolatos segédlet, továbbá a témát érintő hasznos információk
elérhetőek a Nébih honlapján.
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5. Lízingdíj támogatás
Az agrártárca újraindítja a mezőgazdasági vállalkozások által új gépek és technológiai
berendezések lízingbe vételéhez kapcsolódó támogatási programját. A programra 2019. évben
600 millió forint áll rendelkezésre.
A támogatás formája kamattámogatás, amely lízing formájában megvalósuló beruházásokhoz
kapcsolódhat abban az esetben, ha a lízing futamideje 36 hónap és ha a futamidő végén a
mezőgazdasági termelő megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát. A kamattámogatás
mértéke a lízingdíj kamattartalmának 50%-a. Az ügylethez a kezességvállaló intézmények
által nyújtott készfizető kezesség is kapcsolódhat, ezzel is segítve a beruházás megvalósulását.
A vállalkozások támogatási kérelmeiket 2019. december 31. napjáig nyújthatják be a
földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz.
További részletek:
15/2019. (IV. 25.) AM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez
nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról

6. Fűszerpaprika vetőmag támogatás
A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
37/2014 (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű
támogatást igényelhet a termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából a fémzárolt
vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.
A támogatás igénybevételéhez a 17/2019. (IV. 24.) számú Kincstár Közleményben
rendszeresített nyomtatványt 2019. május 1. és augusztus 5. közötti időszakban kell
benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (Kincstár) az előírt mellékletek csatolásával együtt.
A támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki a támogatás alapját
képező, 2018. október 20. és 2019. április 30. közötti időszakban vásárolt vagy termeltetőtől,
termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő
földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta.
A támogatás összegét a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű
(de minimis) keret figyelembevételével határozza meg a Kincstár.

7. Szárítmány előállítók támogatása
Az 500 millió forint keretösszegű új támogatási rendelet alapján a zöldség (beleértve a
fűszerpaprikát is), gyümölcs, valamint gyógy- és fűszernövény alapanyagból, forró levegővel,
mesterségesen szárított, illetve aszalt termény-előállítók fűtési költségeik után támogatást
igényelhetnek.
A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet alapján azok a szárítmány-előállító vállalkozások jogosultak
támogatásra, amelyek – egyéb feltétel mellett – igazolják a szárítmány-előállítás céljára
felhasznált tüzelőanyag (földgáz, tartályos vagy palackos propán-bután gáz) mennyiségét. A
támogatás összege a kérelem benyújtását megelőző év július 1-jétől a benyújtási év június 30áig tartó időszakban felhasznált hőenergia mennyiségétől függ. A támogatás mértéke a
rendelet mellékletében meghatározott sávok szerint változik: évente legfeljebb 3.700 és
66.666 eurónak megfelelő forint kapható.
A támogatási kérelem a MÁK-nál nyújtható be, az elektronikus űrlapkitöltő felület kialakítása
után. A benyújtásra évente július 15. és augusztus 15. között lesz lehetőség.
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8. Fiatal gazdák 10% igénylése
2012-es nyertesek:
A 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan
támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási
összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be,
amennyiben a 2018. évben eleget tettek az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 4. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt feltételeknek.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente
május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló
kifizetési időszak végéig van lehetőség.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult
az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2018. évben a működtetési időszak 4.
évére vállalt EUME méretre növelte.
További részletek:
14/2019. (IV. 8.) számú Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a
2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

2014-es nyertesek:
A 2014. május 1. és május 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan
támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási
összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be,
amennyiben már a 2018. évben eleget tettek a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § (1)
bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente
június 1. és 30. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló
kifizetési időszak végéig van lehetőség.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult
az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2018. évben a működtetési időszak 4.
évére vállalt EUME méretre növelte.
További részletek:
22/2019. (V. 17.) számú Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a
2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

9. Borszőlő telepítés támogatása
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
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10. 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.

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 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

13. Jogszabályok, jogszabályváltozások
2019. évi XL. törvény
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló
2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes
törvénymódosításokról
21/2019. (V. 28.) AM rendelet
a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról
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19/2019. (V. 17.) AM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról
18/2019. (V. 10.) AM rendelet
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
17/2019. (V. 10.) AM rendelet
az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási
rendszerről
14/2019. (IV. 10.) AM rendelet
az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
13/2019. (IV. 5.) AM rendelet
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló
törvénnyel összefüggő módosításáról

14. Kincstár Közlemények
23/2019. (V. 20.) számú Kincstár Közlemény
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2019. pénzügyi évben kifizethető támogatási
keretösszegről
21/2019. (V. 13.) 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 2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási
keretösszeg közzétételéről
20/2019. (V. 9.) számú Kincstár Közlemény
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtása keretében a 2019/2020. tanévi megállapodás, illetve
megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem, valamint azok átruházásának és a termékek módosításának
jóváhagyása iránti kérelmek benyújtásáról
19/2019. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet szerinti előzetes
jóváhagyási kérelem és szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról
18/2019. (IV. 26.) számú Kincstár Közlemény
a 2019/2020. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók
közzétételéről
16/2019. (IV. 23.) számú Kincstár Közlemény
a fellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány 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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