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1. Egységes kérelem 2019 – előzetes ellenőrzések 
 
A Kincstár 2019-ben is alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét. Ennek keretében az 
egységes támogatási kérelmek május 15-i, szankciómentes beadási határideje után a Kincstár 
ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes 
ellenőrzésekor komolyabb problémát talál. A Kincstár által küldött értesítések alapján a 
pontatlan igénylések, a túligénylések, átfedések szankciómentes javítására 2019. június 19-ig 
van lehetőség. A hibák javítására - a korábbi évekhez hasonlóan - az előzetes egyeztetésről 
szóló elektronikus felületen (W0199) van lehetőség. 
 

2. Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája  
 
Közzétették a 2019. évi egységes kérelemben bejelentett, a táblákkal szomszédosan elhelyezkedő, 
úgynevezett rendelkezésre álló EFA elemek (fás sáv, táblaszegély, vízvédelmi sávok) helyrajzi 
számait, melyeket a tulajdonos vagy vagyonkezelő nem tiltott le. A lista itt érhető el:  
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/okologiai-fokuszteruletek-efa-elemek-lista-4  
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3. Baromfi állatjóléti támogatás 
 

1.) Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 
támogatását azon ügyfelek igényelhetik, akik megfelelnek a 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletben 
meghatározott feltételeknek. 
A támogatási jogosultság alapját képező állatlétszám 2019/2020. tárgyévi jóváhagyásához a 
támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (Kincstár) honlapján közzétett 
nyomtatványokon (N0801 számú Támogatási kérelem és N0802 számú Szakmai ellenőrzési 
lap támogatási kérelemhez) kell benyújtani 2019. június 30-áig a Kincstár Piaci és Nemzeti 
Támogatások Főosztályához (1476 Budapest, Pf. 407. címre), az előírt mellékletek 
csatolásával. 
Figyelemmel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti nap, a támogatási 
kérelmet legkésőbb 2019. július 1. napján még postára lehet adni. 
A nyomtatványok a 23/2018. (IV. 16.) számú Kincstár Közlemény mellékleteként 
megtalálhatók a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu). 
Fontos, hogy a 2019/2020-as támogatási évben csak az a gazdálkodó jogosult kifizetés 
igénybevételére – a tárgyévet követő évben benyújtott kifizetési kérelem alapján –, aki 
rendelkezik jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelemmel. 
 
2.) Megjelent továbbá a 28/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény a baromfi ágazatban 
igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 
szerinti 2019/2020. támogatási évi támogatások kifizetésének igénybevételéhez szükséges 
nyomtatványok rendszeresítéséről. Eszerint: 

- a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására,  
- a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,  
- a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására,  
- a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára, továbbá  

a támogatási rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységre:  
- mechanikai sérülés megelőzése, illetve 
- a takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítására  

vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. 
 

A kifizetési kérelmet a közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0818 számú, „Kifizetési 
kérelem a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatáshoz” nyomtatványon 
baromfi megnevezés csoportonként az  

- I. tárgynegyedévre vonatkozóan: 2019. július 30. napjáig,  
- II. tárgynegyedévre vonatkozóan: 2019. október 30. napjáig,  
- III. tárgynegyedévre vonatkozóan: 2020. január 30. napjáig,  
- IV. tárgynegyedévre vonatkozóan: 2020. április 30. napjáig, 

postai úton kell a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei 
kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályhoz benyújtani. 
 
 

4. Sertés- és baromfi ágazat – foglalkoztatási támogatás 
 

A munkaerőköltségekhez nyújtott, egyszeri támogatást igénybe veheti az a 2018. évben 
baromfi- vagy sertés állatjóléti támogatási kérelmet benyújtó baromfi- vagy sertéstartó, 
és/vagy a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás, aki, vagy amely a 
rendelet mellékletében megjelölt TEÁOR kód szerinti támogatott tevékenységet folytat. 
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Azon baromfi és sertéstartók, akik csak baromfi, vagy sertéstenyésztéssel foglalkoznak, azaz 
014601 és 014701 TEÁOR szerinti tevékenységet végeznek és a rendelet 1. számú 
mellékletében felsorolt tevékenységek közül egyet sem végeznek, nem jogosultak erre a 
támogatásra. 
A támogatás alapja az igénylő támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, 
amely után alkalmazottanként legfeljebb 200 000 forint támogatás igényelhető. A támogatás 
alapjául szolgáló állományi létszámot az igénylő a támogatott tevékenységből származó 2018. 
évi árbevételének és a 2018. évi teljes árbevételének hányadosa és az igénylő által 2018. 
évben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám szorzataként kell meghatározni. 
A támogatási kérelem 2019. június 24. és július 5. között nyújtható be a Magyar 
Államkincstárhoz, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett 
nyomtatványon. 
 
További részletek: 
27/2019. (VI. 14.) AM rendelet 
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról 
 
27/2019. (VI. 20.) számú Kincstár Közlemény  
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásának 
igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről  
 
 

5. Méhegészségügyi támogatás 
 
A 29/2019 (VI. 20.) AM rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető 
igénybe a jogosult tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése 
céljából. 
A támogatás igénybevételére az természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:  
 2018. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartott 

méhállománnyal rendelkezik;  
 2018. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az 

illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;  
 nyilatkozik a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdés c) - e) pontjában foglaltakról.  

 
A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2019.07.15. és 2019.08.31. között kizárólag 
elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással, mindösszesen egy darab támogatási kérelmet 
nyújthat be, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül.  
 
A támogatás mértéke  
2019. évre 600 millió forint a támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg.  
A kérelmező a 2018. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány 
alapján, méhcsaládonként 500 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem 
haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás 
részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.  
Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult 
támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló 600 millió forintos támogatási 
keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés 
mértékével arányosan csökken (visszaosztás).  
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6. Méhtartás regisztrálására vonatkozó előírások változása 
 

A méhtartókat is érinti a Tenyészet Információs Rendszerre (TIR) vonatkozó jogszabályi 
környezet módosulása. A 2018 végén hatályba lépett előírások értelmében egy állattartónak 
egy tenyészetéhez csak egy tartási hely tartozhat, vagyis minden egyes tartási hely önálló 
tenyészetnek minősül, és ennek megfelelően saját azonosítót kap. A méhtartás 
regisztrálásakor az állatok állandó tartási helyét kell bejelenteni, s az így létrejött tenyészet 
rendelkezik majd önálló azonosítóval. 
A rendelet szerint, új méhtartás regisztrálása esetén elegendő az állatok állandó tartási helyét 
bejelenteni a TIR-be. Azoknak az állattartóknak pedig, akik már rendelkeznek bejelentett, 
más fajokat tartó tenyészettel, csak akkor szükséges a méhtartást regisztrálniuk, ha az még 
nem szerepel a TIR adatbázisban. 
A tartási hely bejelentésekor továbbra is kötelező megadni a méhcsaládszámot. Fontos, hogy 
valamennyi méhcsalád az állandó tartási helyre legyen bejelentve a nyilvántartásban, mert a 
Magyar Államkincstár ezt a számadatot tekinti támogatható létszámnak a továbbiakban. Az 
ideiglenes tartási helyeket az Országos Adatbázis nem tartja nyilván. 
A TIR rendelet változatlanul fenntartja a kaptárak jelölési kötelezettségét, elsősorban az 
eltulajdonítások számának csökkentése érdekében. Ennek megfelelően, az állattartó köteles a 
méhészhez tartozó tenyészetkódot a kaptárak külső felületén, jól láthatóan, legalább 20 
milliméteres számokkal feltüntetni. A méhésznek minden egyes kaptárján azt az egy 
tenyészetkódot kell feltüntetnie, amelyhez a méhcsaládokat bejelentette. 
A jelölési kötelezettségnek úgy kell eleget tenni, hogy „kaptárnak” az egy kaptárként kezelt 
egységet tekinti a méhész (beleértve a több részből összeállított, egy egységként kezelt 
rakodókaptárt is). Egy egységen legalább egy jelölésnek szerepelnie kell. A kaptárnál kisebb 
részegységek jelölése nem kötelező, de önkéntesen megtehető. 
Kapcsolódó jogszabály: 
119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos 
egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 
 

7. ASZK – sertés és fás szárú gyümölcs  
 

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 az Agrár Széchenyi Kártya 
Konstrukciók keretében nyújtott folyószámlahitelhez a Rendelet 2. § (6) bekezdés c) 
pontjában megjelölt költségek (kezelési költségen kívüli költségek) vonatkozásában azon 
vállalkozások és természetes személyek akik / amelyek sertéstartással, illetve fás szárú 
gyümölcs termesztésével foglalkoznak mezőgazdasági csekély összegű támogatást 
igényelhetnek. A mezőgazdasági vállalkozás azon Folyószámlahitelhez vehet igénybe 
mezőgazdasági csekély összegű támogatást, amely a Rendelet 2. § (5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelel. 
A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár 58/2018. (XII. 20.) számú közleményének 1. 
számú melléklete szerinti, N0196 számú nyomtatványon évente január 1 – január 31., 
valamint július 1. – július 31. közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások 
Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár Piaci és 
Nemzeti Támogatások Főosztály (1476 Budapest, Pf. 407.) 
A támogatási kérelemhez – az N0196 számú nyomtatványhoz – csatolni kell:  
1. a támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát és  
2. a költségek, díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát.  
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8. 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 
 

9. 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. 
 

10. 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 30-
áig 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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11. Fiatal gazdák 10% igénylése 
 
2015-ös nyertesek: 
A 2015. május 18. és június 1. 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 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 4. § (1), 5. § 
(1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek.  
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente 
július 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: 
26/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény  
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások 
keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási 
feltételeiről  
 
 

12. VP Fiatal gazda felhívás módosulása 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára 
nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja 
Módosult a 13. szakmai melléklet 2. e. pontja:    A felhívás 4.4.2.3. fejezet 3.3. alpontja 
szerint tett kötelezettségvállalás igazolása: meghatározásra kerültek a mezőgazdasági 
erőgép/traktor - teljesítménykategória szerinti - dízelmotor kipufogógáz emissziós 
határértékei. 
Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy vállalt kötelezettségüket akkor 
teljesítik, ha a vásárolt mezőgazdasági erőgép/traktor dízelmotor kipufogógáz emissziós 
határértékei nem haladják meg a táblázatban szereplő, az adott 
teljesítménykategóriához tartozó kibocsájtási határértéket. 
A mezőgazdasági erőgép/traktor dízelmotor kipufogógáz emissziós kibocsájtási szintjének 
igazolására  elsődlegesen a mezőgazdasági erőgép, traktor megfelelőségi nyilatkozata (COC) 
alkalmas. A megfelelőségi nyilatkozatot a járművel együtt térítésmentesen a vevő 
rendelkezésére kell bocsátani, illetve a jármű gyártási dátumát követő tíz éven keresztül a 
járműgyártó köteles kiadni a megfelelőségi nyilatkozat másodpéldányát a jármű 
tulajdonosának kérésére.  A megfelelőségi nyilatkozat emissziós értékeket tartalmazó 
táblázatban az NRSC (meleg üzemi vizsgálat) adatait kell figyelembe venni. 
A mezőgazdasági erőgép/traktor forgalmi engedélye tartalmazza (’P.2’ mező) a legnagyobb 
leadott teljesítmény (kW) értéket, az ehhez a teljesítményértékhez tartozó emissziós 
határértékeknek kell a táblázat szerint megfelelni. 
A fentiek alapján a Szakmai beszámoló részeként a kötelezettségvállalás igazolásához a  
mezőgazdasági erőgép/traktor forgalmi engedélyének, valamint a megfelelőségi 
nyilatkozatának (COC) másolatát szükséges benyújtani. A megfelelőségi nyilatkozat mellett a 
mezőgazdasági erőgép/ traktor olyan típusjóváhagyása, gyártói igazolása is elfogadható, 
amely tartalmazza a meleg üzemi vizsgálathoz tartozó emissziós értékeket. 
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13. Zöldszüret 
 
A zöldszüreti támogatás elsősorban azon szőlőtermelők számára jelenthet gyors pénzügyi 
segítséget, akik nem rendelkeznek felvásárlási szerződéssel, így termésük idei elhelyezése 
bizonytalan. A zöldszüret a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolítását, és ennek 
következtében az érintett terület terméshozamának nullára való csökkentését jelenti. A 
támogatásra – bármely, legalább 0,2 hektáros magyarországi szőlőterülete után – minden olyan 
termelő jogosult, aki a szőlővel beültetett területének jogszerű használója. Az érintett területnek 
rendelkeznie kell a 2017. és 2018. évekre vonatkozó szüreti jelentéssel, amelyekből legalább 
egy nem nullás. Az ültetvény műveltnek kell, hogy minősüljön, ezt a helyszínen is ellenőrzik. 
 

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár részére kell benyújtani 2019. jún. 11-ig.  
A kérelem benyújtási ideje a postára adás dátuma. 
A Kincstár a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. 
A kérelmet záradékkal kell ellátni, melyet 2019. június 6-ig lehet kérni a gazdasági aktát 
vezető hegybírónál. A támogatás a Kincstár által végzett helyszíni ellenőrzésen lemért 
területnagyságon, továbbá az e területről származó, a hegybíró által igazolt 
termésmennyiségen alapul, összege hektáronként 300 ezer-1,1 millió Ft lehet. 
 

A kérelemben megjelölt területeken 2019. június 24. és július 10. között kell elvégezni a 
zöldszüretet. A kérelmező köteles a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként 
külön kell bejelenteni a területileg illetékes hegybíró, valamint a Kincstár részére az elvégzést 
követően egy munkanapon belül, (de legkésőbb 2019. júl. 11-ig) az alábbi lehetőségek egyikén: 
E-mail útján a zoldszuret@allamkincstar.gov.hu címre, vagy 
Telefax útján az alábbi számok egyikén: (1) 219-45-11 vagy (1) 219-45-12. 
 

A zöldszüret közben levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az 
ültetvényben kell hagyni. A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség. 
A jóváhagyott támogatást a Kincstár legkésőbb 2019. november 15-ig fizeti ki. 
 

További részletek: 
22/2019. (V. 31.) AM rendelet 
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról 
 

24/2019. (VI. 1.) számú Kincstár Közlemény  
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) 
AM rendelet alapján a 2018/2019 borpiaci évben benyújtandó támogatási kérelem 
nyomtatványok közzétételéről  
 
 

14. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása 
 

A támogatás igénybevételéhez a kifizetési kérelmet a 25/2019. (VI. 14.) számú Kincstár 
Közlemény 1. és 2. számú melléklete szerinti, N0753 (szőlőtermelő), és N0754 (igénylésre 
felhatalmazott termelői szerveződés) jelű kifizetési kérelmet a szőlő tárgyévi 
növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 15-ig kell benyújtani. A 
benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal (növényvédelmi hatóság).  
A támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása kizárólag postai úton történhet. 
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15. Szőlő szerkezetátalakítás 
 

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 szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése 
igényelhető. Módosult a kifizetési kérelmek benyújtási határideje. 
A Kifizetési kérelmet a 9/2019. (II. 26.) számú Kincstár Közlemény 1. számú melléklete 
szerinti B4048 számú nyomtatványon az előírt mellékletek csatolásával együtt 2019. április 
1. és 2019. július 1. között kell benyújtani postai úton a következő címre: Magyar 
Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest Pf. 407.).  
 

További részletek a 29/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közleményben. 
 
 

16. VP 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. szeptember 16. 
További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1  
 
 

17. 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 
 
 

18. 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 
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 
 



AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 

9 
 

19. VP Erdészeti jogcímek módosulásai 
 

Módosultak az alábbi VP erdészeti támogatási jogcímek: 
 

 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése (VP4-15.2.1.2-17): 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse-cm-
felhvs-dokumentcija  

 

 Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP4-15.1.1-17): 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-cm-felhvs-
dokumentcija-2 

 

 Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 
beruházások (VP5-8.5.1.-17): 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-
krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok-cm-felhvs-dokumentcija-1  

 

 Erdősítés támogatása (VP5-8.1.1-16): 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdsts-tmogatsa-cm-felhvs--1  

 

20. VP Tejágazat szerkezetátalakítása (állatjóléti támogatás) – módosulás  
 
Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-18 
kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, 
hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:  
Módosításra került a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete, 
a kifizetési igénylések benyújtási határideje az alábbiak szerint módosul:  
 

Határidő Előírás 
2020. évi egységes kérelem 

benyújtási ideje 
1. kifizetési igénylés beadása 

2021. évi egységes kérelem 
benyújtási ideje 

2. kifizetési igénylés beadása 

2022. évi egységes kérelem 
benyújtási ideje 

3. kifizetési igénylés beadása 

 
 

21. NAK tagdíjbevallás 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a 2019-es tagdíjbevallási időszakához. Az idei 
évben változás, hogy az eddigiekhez képest két héttel tovább, 2019. július 15-ig van 
lehetőség a tagdíjbevallás benyújtására. Továbbra sem kell bevallást tenniük azoknak az 
őstermelőknek, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és 2019. június 
30-ig megfizetik a 2000 forint tagdíjat. 
 
További részletek itt: 
http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/99619-elkezdodott-a-
tagdijbevallasi-idoszak  
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22. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 

2019. évi LVI. törvény 
az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről 
 
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi 
Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
 
158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 
a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól 
 
31/2019. (VI. 26.) AM rendelet 
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 
szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról 
 
30/2019. (VI. 25.) AM rendelet 
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 
módosításáról 
 
28/2019. (VI. 20.) AM rendelet 
az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról 
 
26/2019. (VI. 7.) AM rendelet 
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
 
25/2019. (V. 31.) AM rendelet 
az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018. (XII. 3.) 
AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről 
 
24/2019. (V. 31.) AM rendelet 
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a 
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett 
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról 
 
23/2019. (V. 31.) AM rendelet 
a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról 
 
 
 

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 


