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1. Támogatás visszatérítések
Megkezdődött a 2018. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések utalása. A
pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a tagállamoknak minden évben csökkentést kell
végrehajtaniuk a 2.000 eurót meghaladó közvetlen támogatások esetében.
A csökkentési együtthatót, amelyet a 2.000 eurót meghaladó részre kell alkalmazni, egy adott
kérelmezési évre vonatkozóan a Bizottság határozza meg. A levont összegekből keletkező
tagállami befizetésekből hozza létre évente az Európai Unió azt a krízistartalékot, amelynek
célja a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelése.
Amennyiben a pénzügyi év végéig a tartalék nem kerül felhasználásra, a Bizottság visszatéríti
azt a tagállamoknak. A tagállam feladata, hogy a termelőknek a levont összegeket kifizesse.
A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszafizetések nem keverendőek össze a 2019.
évi egységes kérelem keretében benyújtott kérelmekhez kapcsolódó előleg kifizetésekkel.
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2. Előlegfizetések
2019. október 16-án indult a Magyar Államkincstáron (MÁK) keresztül a mezőgazdasági
termelőknek nyújtott agrártámogatások előlegfizetése, amely idén 240 milliárd forintot tesz
ki. A 2019. évi területalapú támogatás összege várhatóan 75 ezer forint lesz hektáronként.
Magyarország az időjárási viszontagságok miatt idén is jogosult a termelőknek emelt összegű
előleget fizetni, ami azt jelenti, hogy egy minden feltételnek megfelelő gazdálkodó SAPS
jogcímen 33 ezer forintra számíthat hektáronként, és aki még a zöldítési támogatás előlegére
is jogosult, az mintegy 50 ezer forintnyi hektáronkénti kifizetést kaphat idén.
A november 30-ig tartó előlegfizetési időszakban agrár-környezetgazdálkodási intézkedés
(VP AKG), ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP
ÖKO), kistermelői támogatás, valamint a termeléshez kötött hízottbikatartás, anyajuhtartás és
a gyümölcstermesztési támogatások keretében is várható előleg kifizetés.
Az érintett gazdálkodók az ügyfél-tájékoztatási rendszer segítségével nyomon követhetik az
utalások részleteit, azok aktuális állását.
A 2019-ben kifizethető támogatási összeg előlegének maximális nagyságát az alábbi táblázat
foglalja össze (a 47/2019. (X. 14.) AM rendelet alapján):
Támogatási jogcím
Egységes területalapú támogatás
Zöldítés
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása
Átmeneti nemzeti tejtámogatás
Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása
Extenzifikációs szarvasmarhatartás ÁNT
Anyajuhtartás termeléshez kötött ÁNT
Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó
anyajuhtartás kiegészítő támogatása
Dohány termeléstől elválasztott támogatása
Termeléshez kötött közvetlen támogatások:
anyajuhtartás támogatása
anyatehéntartás támogatása
hízottbika-tartás támogatása
tejhasznú tehéntartás támogatása
cukorrépa termesztés támogatása
rizstermesztés támogatása
ipari zöldségnövény termesztés támogatása
zöldségnövény termesztés támogatása
ipari olajnövény termesztés támogatása
extenzív gyümölcstermesztés támogatása
intenzív gyümölcstermesztés támogatása
szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása
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Előleg maximális értéke
(Ft/ha, Ft/egyed,
Ft/jogosultság)
33.485
18.946
15.914
30.000
5,36
21.867
30.000
13,39 ill. 18,59
2.940
232.498 ill. 267.930
6.235
32.756
12.867
76.009
136.693
173.581
47.678
58.860
67.918
53.915
88.192
48.032
16.910

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda

3. Frissült a GIRO-kódlista
A Kincstártól kapott összegek jogcímének beazonosításában a GIRO kód nyújt segítséget.
Előfordul, hogy a gazdálkodók, kedvezményezettek észlelik a Kincstár utalását, de még nem
kaptak értesítést a támogatás kifizetéséről. A kapott összeg jogcímének beazonosításában
nyújt segítséget a www.mvh.allamkincstar.gov.hu-n közzétett GIRO-kódlista.
A bankkivonaton a „Közlemény” rovatban szereplő, általában három betűvel kezdődő
számsor első három száma a GIRO-kód. (Például: MVT 37 518 4 6 32 2130 jelzésű
közlemény esetén a kapott összeg a közzétett excel táblázat szerint a „Szálas fehérjenövény
támogatás igénylés”-hez kapcsolódik.)

4. Adategyeztetés – Egységes kérelmek
2019. október 14-én megkezdődött a területalapú egységes kérelmeket érintő egyes hibákat
tartalmazó adategyeztető végzések kiküldése az ügyfeleknek, vagy azok képviselőinek.
Az előző évhez hasonlóan 2019-ben is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
küldik ki az adategyeztetésre felszólító végzéseket. Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus
benyújtástól eltekintve – ebben az évben NEM az érintett gazdák, hanem a képviselőik
(meghatalmazottak, elsődleges képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg a
végzéseket.
A korábbi évekhez hasonlóan:
- a fizikai blokkok területével összefüggő idei keresztellenőrzés (túligénylés-, ráfedés-,
átfedés vizsgálat) és adategyeztetés egy körben valósul meg,
- az ügyfelek a Magyar Államkincstár honlapján, az egységes kérelem benyújtása
kapcsán már megismert menüpont alatt, az adategyeztetésre felszólító végzés átvételét
követő első napon, jelszó nélkül érhetik el az adategyeztetés célját szolgáló
elektronikus rögzítő felületet („W0199 adategyeztetés I. kérelem”),
- az előzetes adategyeztetésnél megismert módon kell benyújtani ügyfélkapun keresztül
a felülvizsgált területadatokat és parcellarajzokat tartalmazó mentett adatokat,
- a W0199 kérelmet a végzés letöltésétől (kézhezvételétől) számított 10 napon belül
kötelező kitölteni és benyújtani.
Amennyiben az adategyeztetésre felszólító végzésben foglaltak teljesítésének a gazdálkodó a
végzésben megjelölt határidőben nem tesz eleget vagy nem elektronikus úton tesz eleget,
abban az esetben a bejelentését a Kincstár a döntés meghozatalánál nem veszi figyelembe, és
az ügyfél érintett területeire vonatkozó jogszerű földhasználatát ellenőrzi.

5. Ökológiai másodvetés és leforgatás bejelentése
Ökológiai célterületként (EFA) bejelentett másodvetés esetében legkésőbb tárgyév október 1.
napjáig kell elvégezni a vetést, továbbá az ökológiai jelentőségű másodvetésnek a vetéstől
számított legalább hatvan napig jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén, mely
időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát.
A tényleges vetési, illetve betakarítási/beforgatási időpontot, a vetést, illetve
betakarítást/beforgatást követően 15 napon belül kell bejelenteni. A határidő elmulasztása
esetén a másodvetés nem kerül figyelembe vételre az egyes támogatások vonatkozásában!
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6. Másodvetések
A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján nem vehető figyelembe olyan hagyományos
másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a
tárgyévet követő év február 15-e között kerül elvetésre.

7. Téli trágyázási tilalmi időszak
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (Nitrát rendelet) alapján, a főszabály szerint tilos
kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig.

8. Kárenyhítő juttatás igénylése – nov. 30-ig
November 1-30. között van lehetőség az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén a
kárenyhítő juttatás igénylésére. A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag az elfogadott
kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezekkel a
kultúrákkal számol a rendszer.
A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben:
- a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény
bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a
használatában volt,
- a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az
agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,
- az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár,
valamint a növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés
következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki,
- a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul
megfizette az agrárkár-enyhítési szerv által megadott számlaszámra,
- a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkármegállapító
szervhez benyújtotta.
A kárenyhítő juttatás összege a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. Azok a
jogosult igénylők, akik az egységes kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű
referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára
jellemző kár ellen biztosítást, az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak
csak az 50%-ára lesznek jogosultak.

Kihirdették az aszályhelyzetet
Megjelent az agrárminiszter közleménye a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 12. § (5) bekezdése
szerinti aszályhelyzet kihirdetéséről, amelyben a 2019. kárenyhítési évre vonatkozóan aszályt
hirdetett ki az ország egész területére.
A közlemény kizárólag az Mkk. törvény 2. § 1. pontja szerinti aszálydefinícióban
meghatározott feltételek fentiek szerinti fennállását deklarálja, amely szükséges, de nem
elégséges feltétele az Mkk. törvény 2. § 2. pontja szerinti aszálykár és ez alapján a kárenyhítő
juttatás megállapításának.
4
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9. Támogatás a mezőgazdasági termelőeszközökben okozott viharkárok után
Az elmúlt hónapok viharai súlyos, sok esetben a gazdálkodás folytatását ellehetetlenítő
károkat okoztak a mezőgazdasági termelőeszközökben - ültetvényekben, épületekben,
berendezésekben -, amely nehéz helyzet elé állítja az érintett termelőket. Az
Agrárminisztérium 600 millió forint keretösszeggel új támogatási konstrukciót dolgozott ki a
viharok által a mezőgazdasági termelőeszközökben okozott károk részbeni kompenzálására.
A támogatási program keretében a vissza nem térítendő, ún. csekély összegű támogatást az a
viharral érintett településen termelőeszközzel (ültetvény, épület, egyéb építmény, berendezés)
rendelkező mezőgazdasági termelő igényelheti, akinek termelőeszközében a vihar kárt
okozott.
A támogatási kérelmet 2019. október 15-31. között lehet benyújtani a Magyar
Államkincstárhoz, az MÁK honlapján közleményben közzétett nyomtatványon. Egy
kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be. A határidőn túl benyújtott, valamint a
hiányos kérelmeket a Magyar Államkincstár elutasítja, hiánypótlásra nincs lehetőség. A
támogatási kérelemhez mellékelni kell a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazolását a
viharkárról.
További részletek:
46/2019. (X. 4.) AM rendelet
a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról,
valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
módosításáról
48/2019. (X. 8.) számú Kincstár Közlemény
a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról,
valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
módosításáról szóló 46/2019. (X. 4.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez
szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

10. Adatszolgáltatási kötelezettség a felhasznált növényvédő szerekről
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) október második és harmadik hete
során 5000 gazdálkodót keres meg annak érdekében, hogy eleget tegyünk a peszticidekre
vonatkozó statisztikáról szóló 1185/2009/EK rendeletben előírt adatszolgáltatási
kötelezettségnek. Az adatszolgáltatás ötévente esedékes és 2019-ben november 15-ig kell
elektronikus úton hat kultúra (őszi búza, kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce, alma és a
szőlő) termesztése esetében adatot szolgáltatni a 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig
felhasznált növényvédő szerekre vonatkozóan.
Az adatszolgáltatás részleteiről és a teendőkről az adatszolgáltatásban résztvevő gazdálkodók
a NÉBIH honlapján tájékozódhatnak (http://anyk.nebih.gov.hu/PermetezesiNaplo).
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11. VP Erdősítés támogatása – módosítások
Annak érdekében, hogy a gazdálkodók minél kedvezőbb feltételekkel telepíthessenek új
erdőterületeket, a tárca a mintegy 39 milliárd forint keretösszegű „Erdősítés támogatása” című
felhívás módosításáról döntött, amelynek eredményeképp az erdőt telepítő gazdák a
korábbiaknál lényegesen nagyobb, a fafajtól függően 80-130%-kal több forrást is igénybe
vehetnek. A felhívás további kedvező módosítása mentén, a jövedelempótló támogatás
összege az eddig hektáronkénti 172 euróról 432 euróra emelkedett és a jövedelempótló
támogatás igénybevételének időtartama minden fafaj esetében egységesen 12 évre nőtt.
Mindezek eredményeként nemcsak több támogatást kapnak a gazdák, hanem fafajtól függően
4-7 évvel hosszabb ideig vehetik igénybe azt. A piaci viszonyokhoz igazodva minden
célállomány-típus csoport esetében emelkedtek az erdő létesítésének és ápolásának
egységárai, valamint új elemként került be a felhívásba a ritka elegyfafajok ültetésének
lehetősége. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap pedig 2021.
december 31-re módosult.
A támogatás mértéke, összege:
Erdőtelepítés
Célállománytípus csoport

Tölgy-Bükk
és Egyéb
keménylomb
Egyéb
lágylomb
Akác
Nemesnyár

2. évtől
ápolási költség

Ipari célú fás szárú
ültetvény
telepítés 1. év ápolási
költsége
költsége

első
kivitel
költsége

1. év
ápolási
költsége

eurónak
megfelelő forint
összeg/ha

eurónak
megfelelő forint
összeg/ha

Ápolási időszak
(év)

eurónak megfelelő
forint összeg/ha/
ápolási időszak

eurónak
megfelelő forint
összeg/ha

eurónak megfelelő
forint összeg/ha/
ápolási időszak

2744

623

11

6624

-

-

2082
1803
1596

467
467
467

8
5
5

2602
1514
1381

1298
1787

342
429

Kiegészítő intézkedések:
Kerítés

5,8 eurónak megfelelő forint összeg /m

Villanypásztor
Padka (lejtés >10°, kézi,
csak erdőtelepítés)

4,8 eurónak megfelelő forint összeg /m
13 eurónak megfelelő forint összeg /100m

Erdőszegély kialakítása
(csak erdőtelepítés)

1 eurónak megfelelő forint összeg /m

Mikorrhizált csemeték
(csak erdőtelepítés)

6 eurónak megfelelő forint összeg /db

Őshonos ritka elegyfajok
2800 euró/ha
alkalmazása (min. 100
db/ha)
6

max. 731 eurónak
megfelelő forint összeg/ha
max. 518 eurónak megfelelő
forint összeg /ha
max. 624 eurónak
megfelelő forint összeg /ha

max. 3225 eurónak
megfelelő forint összeg /ha
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12. VP Öntözési pályázat – módosítások
Módosult a „Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16
kódszámú) felhívás dokumentációja. A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
Kiegészült a felhívás 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek című
fejezete: Fejlesztéssel érintett ingatlannak minősül az az ingatlan is, amely nincs a támogatást
igénylő tulajdonában vagy használatában, azonban a támogatást igénylő az ingatlan
tulajdonosával vagy használójával a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő öntözési
szolgáltatási szerződést kötött. A módosítással párhuzamosan kiegészült a felhívás 6.
fejezetének 10. pontja.
Módosult a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetének 4. pontja. A módosítás
értelmében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékpont helyett 20
százalékponttal megemelt (többlet) támogatási intenzitásra jogosultak.
Fentieken túl aktualizálásra került a felhívás 12. számú, Jogszabályjegyzék című melléklete.

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

14. 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

15. Módosult a VP - Általános Szerződési Feltételek
2019. október 16. napján módosult az „Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési
Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhez” c. dokumentum. Érdemi módosítás az alábbi pontokat érinti:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ltalnos-szerzdsi-felttelek-a-vidkfejlesztsi-programkeretben-tmogatsban-rszestett-kedvezmnyezettekkel-ktend-tmogatsi-szerzdsekhez-cdokumentum
7

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda

16. Módosult az EMVA Általános Útmutató
Módosult az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre
vonatkozó Felhívásokhoz c. dokumentum. Részletek itt:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ltalnos-tmutat-az-emva-forrsbl-finanszrozsra-kerlintzkedsekre-vonatkoz-felhvsokhoz-c-dokumentum

17. Borászati krízislepárlás
A 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján a lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás
igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati
terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari célú nyers alkoholt készítsen.
Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani a 3. § (5) bekezdése
szerinti közlemény közzétételének napjától 2019. december 15-éig lehet.
Eltérő megállapodás hiányában a borászati termékek átadása és átvétele a lepárlóüzem
telephelyén történik.
Egy bortermelő a támogatási időszakon belül legfeljebb 8000 hektoliter borászati terméket
szállíthat be a lepárlóüzembe krízislepárlás céljából.
A krízislepárlási támogatás mértéke 60 Ft/liter. A támogatás összegét az e rendelet szerint
átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége alapján kell
meghatározni.
A 2019. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 600 000 000 Ft.
A támogatási kérelmeket 2019. december 15-éig a Kincstár által rendszeresített és a
honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani a Kincstár részére.
További részletek:
40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról
39/2019. (IX. 6.) számú Kincstár Közlemény
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján
nyilvántartásba vett lepárlóüzemekről
38/2019. (IX. 4.) számú Kincstár Közlemény
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján a
krízislepárlási intézkedésben részt vevő lepárlóüzemek nyilvántartásba vételéről
46/2019. (X. 3.) számú Kincstár Közlemény
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet szerinti
nyomtatványok közzétételéről

18. Haszongalamb vásárlás támogatása
A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély
összegű támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a támogatási időszakban vásárolt
haszongalamb ellenértékének 75%-a, de legfeljebb 6000 forint/haszongalamb.
Egy haszongalamb után kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás.
8

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
A támogatás 2019. évben rendelkezésre álló keretösszege 24 millió Ft. A támogatási kérelem:
a) 2019. október 1-jétől október 15-éig,
b) 2020. május 1-jétől május 15-éig,
c) 2020. október 1-jétől október 15-éig
a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai
úton nyújtható be a Kincstárhoz.
További részletek:
45/2019. (IX. 26.) számú Kincstár Közlemény
a haszongalamb vásárláshoz nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.)
AM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

19. Komlóültetvények létesítésének támogatása
A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély
összegű támogatás igényelhető. A támogatás a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talajelőkészítésre, alaptrágyázásra, valamint a földterületen komlóültetvény támrendszerének és
öntözési rendszerének kialakítására használható fel.
A támogatás mértéke a támogatási időszakban létesített komlóültetvény telepítésének
műveleteihez kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka
igénybevételéhez kapcsolódó költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb
hektáronként 6 millió forint.
A támogatás tárgyévben rendelkezésre álló keretösszege 100 millió forint.
A támogatási kérelmet 2019. október 15-étől 30-áig kell benyújtani a Kincstárhoz.
További részletek:
47/2019. (X. 8.) számú Kincstár Közlemény
a komlóültetvények létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű
támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez
szükséges „Támogatási kérelem” nyomtatvány rendszeresítéséről

20. 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
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21. Beruházási kamattámogatás
Megjelent a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez
kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet. Eszerint:
 A kamattámogatást mezőgazdasági, erdészeti célú beruházást és mezőgazdasági
termék feldolgozást megvalósító KKV-k és nagyvállalkozások vehetik igénybe.
 A kamattámogatás olyan beruházási hitel esetén vehető igénybe, amelynek
a futamideje legalább 3, de legfeljebb 10 év.
 A kamattámogatásban részesíthető beruházási hitelek összege beruházásonként és
ügyfelenként legalább 3 millió forint.
 A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 80%-a, de legfeljebb 2 százalékpont
éves szinten azzal, hogy kamattámogatás csak azon kamatidőszak tekintetében
nyújtható, amelynél a hiteldíj nem haladja meg a 2,5%/év szintet. (A kamattámogatás
igazodik az MNB NHP+ programjához.)
 A kamatidőszak hiteldíjának számításakor figyelembe kell venni a kamatidőszakra
megállapított ügyleti kamatot, továbbá valamennyi, a hitelhez kapcsolódó, a
kamatidőszakban esedékessé váló, a hitelfelvevőt terhelő díjat, jutalékot, költséget.
 Támogatás kizárólag a meg nem kezdett beruházáshoz kapcsolódó és a
kamattámogatási kérelem Magyar Államkincstárhoz történt benyújtását követően
hatályba lépett hitelszerződéshez igényelhető.
 Nem nyújtható támogatás – többek között - a VP-ből vagy a Strukturális Alapok egyéb
operatív programjaiból támogatást elnyert beruházásokhoz felvett beruházási
hitelekhez, valamint öntözési beruházáshoz, valamint föld-, üzletrész- és élő állat
vásárláshoz felvett beruházási hitelhez.
 A kamattámogatási kérelmek elbírálásával, a támogatástartalom igazolással, a
támogatások folyósításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Magyar
Államkincstár látja el. Az ügyfél a kamattámogatási kérelmet, a hitelkérelemmel együtt
a kamattámogatási programhoz csatlakozott pénzügyi intézményhez nyújthatja be.
 A kamattámogatás 2020. december 31-ig érhető el.

22. Permetezőgépek felülvizsgálata
Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve a
szórópisztolyos és lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket – az Európai
Unió területén történt első forgalomba hozatalt követő első öt évben egy alkalommal, ezt
követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot kell végezni.
A Nébih weboldalán elérhető a növényvédelmi gépeket felülvizsgáló állomások listája.
https://portal.nebih.gov.hu/-/elerheto-a-novenyvedelmi-gepfelulvizsgalat-vegzeserejogosultak-listaja
A hivatal felhívja a tulajdonosok figyelmét, hogy a jogszerű működéshez elengedhetetlen,
hogy mielőbb bejelentsék eszközeiket az állomások egyikéhez.
Azok a gépek, amelyek az elmúlt években felülvizsgálaton estek át, rendelkeznek erről szóló
érvényes tanúsítvánnyal. Ebben az esetben a hatóság elfogadja a vizsgáló állomás
tanúsítványát. Azoknak a gazdáknak, akik még nem vitték el gépeiket felülvizsgálatra, a
hatóság ellenőrzései során figyelembe veszi annak igazolását, ha a vizsgálat folyamatban
van (bejelentkeztek rá), de még nem került rá sor.
A cél az, hogy 2021-re a Magyarországon használt valamennyi árutermelésben, illetve
szolgáltatásban alkalmazott permetező gép bekerüljön a nyilvántartásba és átessen egyszer a
felülvizsgálaton.
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23. Sopron-Fertő térség borászati és gasztronómiai fejlesztése
Megjelent az SBG-2019 kódszámú, „Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség
borászatainak és gasztronómiai helyszíneinek fejlesztése” című pályázati felhívás.
A konstrukció célja az 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően a térség
turisztikai márkapozíciójához kapcsolódóan, a borászati és gasztronómiai terület erősítése,
együttműködések kialakítása a márkaerősség fokozása érdekében.
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló támogatási összeg összesen 800.000.000 Ft.
A legkisebb benyújtható projektméret 1.000.000 Ft.
Őstermelők nem pályázhatnak.
Elszámolható
tevékenység
kategória

Maximum
támogatási
összeg

Támogatási
jogcím

Támogatás intenzitás
- 10 millió Ft-os projektméretig maximum a teljes
elszámolható költség 85%-a
10 millió Ft feletti projektméret esetén maximum a
teljes elszámolható költség 65%-a
A vállalkozás méretétől függően maximálisan 45%

I. tevékenységi kör

60 millió Ft

Csekély összegű
(de minimis)
támogatás

I. tevékenységi kör

100 millió Ft

II. tevékenységi kör

60 millió Ft

Regionális
beruházási
támogatás
Csekély összegű
(de minimis)
támogatás

Az elszámolható költségek 100 %-a

Támogatható tevékenységek köre:
I. tevékenységi kör
- A fejlesztési helyszín külső (esztétikai) megjelenésének javítása, külső környezet fejlesztése
(pl. homlokzat felújítása, környezetrendezés, parkoló kialakítása).
- Terasz építése, meglévő terasz felújítása, terasz befedése, berendezése.
- A vendégtér komfortfokozatának javítása (pl. légkondicionálás megoldása, bútorzat cseréje).
- Új vendégtér, kóstolótér kialakítása.
- A szolgáltatási színvonal emeléséhez szorosan kapcsolódó tevékenységek megvalósítása.
- Higiénés és vizesblokk építése, átépítése, felújítása.
- Új típusú szolgáltatás kialakítása (pl. kilátópont, panoráma terasz, vinotéka, bortrezor).
- Gyerekbarát, családbarát szolgáltatások kialakítása, javítása, bővítése.
II. tevékenységi kör
- Márkaépítést segítő tevékenységek (pl. asztalra tehető alátétek, borhűtő).
- Közösségi jármű (pl. kisbusz) vásárlása a vendégélmény fokozása, a vendégek szállítása
érdekében.
- Reprezentatív megjelenést szolgáló, rendezvényekhez kapcsolódó faházak beszerzése.
- Szemléletformálás, képzések, továbbképzések.
- Egyéb, közösségi márkaépítést szolgáló marketing tevékenység.
A felhívás keretében a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség azon borászati és
gasztronómiai helyszíneinek fejlesztésére nyújtható be pályázat, amelyek az alábbi
települések valamelyikén működnek: Sopron (Balf), Fertőd, Fertőszéplak, Fertőrákos,
Fertőszentmiklós, Fertőboz, Hegykő.
A támogatási igények benyújtására az alábbi időpontok szerint van lehetőség:
1. szakasz: 2019. november 3.
2. szakasz: 2019. december 15.
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24. Jogszabályok, jogszabályváltozások
50/2019. (X. 22.) AM rendelet
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok
felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
49/2019. (X. 22.) AM rendelet
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
48/2019. (X. 14.) AM rendelet
az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosításáról
45/2019. (IX. 25.) AM rendelet
az állattenyésztés részletes szabályairól
44/2019. (IX. 20.) AM rendelet
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
43/2019. (IX. 20.) AM rendelet
az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

25. Kincstár közlemények
44/2019. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében az intézményi változások bejelentése és a kifizetési
kérelem benyújtásáról, valamint a köznevelési intézmények által vezetendő heti nyilvántartásról
43/2019. (IX. 23.) 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
42/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet
alapján a 2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről
41/2019. (IX. 23.) 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
40/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény
a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély
összegű támogatás 2019. évi igénybevételéről

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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