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1. Tanyaprogram 2015 
 

A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet alapján a 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében  
2015. július 15. és augusztus 14. között van lehetőség a pályázati adatlapok elektronikus 
kitöltésére és benyújtására. A támogatás mértéke: 75-100%. 
 

Támogatás vehető igénybe: 
1. célterület: települési és térségi fejlesztésekhez 

� villamosenergia-ellátást biztosító önkormányzati fejlesztések; 
� vízminőség vizsgálatok elvégzése; 
� tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 

 

2. célterület: tanyagazdaságok fejlesztéséhez 
� tanyai lakóépület felújítása, 
� gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, 
� gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, 
� karám, kerítés létesítése, felújítása, 
� szaporító anyag vásárlása, beszerzése, 
� állatállomány kialakítása, bővítése, 
� tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése, 
� tanyagazdaságok energetikai megújítása, 
� egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, 
� környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint 
� tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése. 
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3. célterület: gazdaság indításához; ugyanazok a fejlesztések, mint a 2. célterületnél 
 

4. célterület: villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását 
biztosító egyéni fejlesztésekhez 
 

5. célterület: országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató 
mintaprogramokhoz. 
 

További részletek és a pályázati felhívások elérhetők a Herman Ottó Intézet (korábbi NAKVI) 
honlapján: http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php  
 
 

2. Mezőgazdasági kistermelői támogatás 
 
A 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet szól a mezőgazdasági kistermelői támogatásról. Eszerint a 
kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékot az MVH részére legkésőbb 
2015. augusztus 15-ig lehet bejelenteni. Utána 2020-ig ez már nem tehető meg. 
 

Ez azt jelenti, hogy mindazon termelők, akik idén aug. 15-ig úgy döntenek, hogy belépnek 
ebbe a támogatási konstrukcióba, az idei évben megállapított támogatási összeget kaphatják 
éves átalány kifizetésként 2020-ig, ha megtartják a belépéskori jogosult SAPS területüket. 
 

Kinek éri meg a kisgazdaság támogatási rendszerbe belépni és ennek mi a feltétele: 
• a kis területtel rendelkező gazdaságoknak kedvező ez a konstrukció, vagyis azoknak a 

termelőknek, akiknek SAPS (területalapú támogatásra) jogosult területük nem 
haladja meg az 5,5-6,0 hektárt. Ebben a rendszerben az évi egyösszegű 
átalánytámogatás lép minden közvetlen támogatás helyébe. A legkisebb támogatási 
összeg 500 euró/év, míg az átalánytámogatás évi maximuma 1250 euró.  

• Azoknál a termelőknél, akiknek a normál rendszerben a támogatásuk nem érné el az 
500 eurót, a rendszer felkerekíti az éves átalánytámogatást 500 euróra. Ezek a 
termelők – tehát – kifejezetten jól járnak, ha a belépés mellett döntenek. Ebbe a 
csoportba tartozhatnak azok, akik pl. csak 1-2,2 hektáros területtel rendelkeznek, 
termeléshez kötött támogatásra jogosult növényt nem termesztenek és ilyen állatot 
nem tartanak. 

• Azon termelőknek, akiknek a normál rendszerben az összes közvetlen támogatása 500 
és 1250 euró közé esik, azt az összeget állapítják meg átalányként, amelyet idén a 
normál rendszerben kapnának. (Az összes közvetlen támogatásba a következő 
jogcímek számítanak bele: SAPS, zöldítés, termeléshez kötött támogatások, fiatal 
gazdák kiegészítő támogatása.) Természetesen, a további években itt is csak a 
belépéskori terület fenntartása a követelmény. 

• Azon termelőkre vonatkozik az aug. 15-i határidő, akik legalább 1 hektár SAPS 
területtel rendelkeznek és az idén egységes kérelmet nyújtottak be. 

 
Amennyiben a gazdaság területe időközben növekszik és többé már nem előnyös számára a 
kistermelői rendszer, akkor bármelyik következő évi egységes kérelem beadásakor szabadon 
átjelentkezhet a SAPS rendszerbe.  
 
A nemzeti forrásból megvalósuló átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) nem számít bele az  
átalánytámogatás összegébe, azaz a termelő a mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszertől függetlenül igényelhet bázis alapú vagy termeléshez kötött ÁNT-t.  
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A kistermelői támogatás további előnye, hogy a résztvevők a zöldítés követelményei alól 
mentesülnek, de a zöldítésért járó összegre jogosultak maradnak, illetve a kölcsönös 
megfeleltetés szabályai elleni vétség esetén a támogatás nem csökkenthető (egyéb hatósági 
szankció azonban lehetséges!).  
 
Nem jogosult támogatásra az a gazdálkodó, akiről bizonyítást nyer, hogy a támogatási 
rendszerből való előnyszerzés céljával mesterséges körülményt teremtett. 
 
 

3. Kertészeti géptámogatás 2015 
 
A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelettel (és az azt módosító 35/2015. (VII. 22.) MvM rendelettel) 
szabályozott 2015. évi kertészeti géptámogatással kapcsolatos fontosabb tudnivalók: 
 

� A műveletet 2015. október 15-ig kell megvalósítani. A művelet megvalósítása azt jelenti, 
hogy a jóváhagyott beruházást okirattal igazoltan le kell zárni (igazoltan teljesített és 
pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylattal). Csak átutalással, illetve készpénzzel 
kiegyenlített számlák fogadhatók el, kompenzációs számla, csere, lízing nem. 

 

� Legkésőbb 2015. október 15-ig lehet a kifizetési kérelmet benyújtani. (91/2015. (VII. 30.) 
MVH Közlemény és 27/2015. (VII. 23.) számú IH közlemény). 
Egy ügyfél egy támogatási határozat alapján kizárólag egy kifizetési kérelmet nyújthat be. 
Az ügyfél szervezet nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt! 

 
Az ügyfél köteles: 
 

� a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a 
kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni 
(üzemeltetési kötelezettség), 

 

� a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – 
az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt 
legalább szinten tartani, és 

 

� az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt a legalább 4 EUME kertészeti 
üzemméretet fenntartani. 

 
Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, 
és a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. 
 
� Nagyértékű gépbeszerzés esetén a 4. és 5. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező 

alkalmazottat foglalkoztató ügyfél vállalja, hogy az üzemeltetési kötelezettség időszaka 
alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott 
mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat. 

 

� Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál 
kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor 
– hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott 
támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot 
intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni. 
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� A támogatás igénylésének feltétele, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés 
időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak 
érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, valamint az, hogy a gépek gyártásától a 
támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő ne teljen el. 
Valamennyi gépnek, technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.  

 

� Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek 
tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, nem kettős könyvvezetésre kötelezett 
ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben. 

 

� A támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át 
kell teljesíteni. A jóváhagyott támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az 
ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át 
teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át. Amennyiben az ügyfél nem számol el az 
elszámolható kiadások legalább 50%-ával, akkor az intézkedésben való jogosulatlan 
részvétel megállapítására kerül sor. 

 
 

4. Ökológiai másodvetések (zöldtrágya) bejelentése 
 
A zöldítés rendelet (a többször is módosított 10/2015. (III. 13.) FM rendelet)  22. § (4) 
bekezdése értelmében az ökológiai jelentőségű másodvetésként elszámolni kívánt területen a 
mezőgazdasági termelőnek a rendelet 3. mellékletben meghatározott növényfajok keverékéből 
álló vetőmagok felhasználását a rendelet 9. melléklete szerinti gazdálkodási naplóval, vagy a 
minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a 
másolatával kell igazolnia. 
 

Gazdálkodási napló vezetési kötelezettség fentiek szerint tehát abban az esetben áll fenn, 
ha a zöldítési rendelet 3. számú mellékletében meghatározott növényfajok keverékéből álló 
vetőmagok felhasználását nem a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést 
igazoló bizonyítványnak a másolatával igazolja az ügyfél.  
Űrlap a 62/2015. (V. 07.) MVH Közlemény és az azt módosító 76/2015. (VI. 17.) MVH 
Közlemény mellékleteiben található. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre a minősített szaporítóanyag címkéje vagy a minősítést 
igazoló bizonyítvány, abban az esetben gazdálkodási napló hiányában vagy hiányos vezetése 
esetén az adott másodvetés területe ökológiai jelentőségű területként nem kerül elfogadásra! 
 

Az ökológiai jelentőségű másodvetés fogalma: a tárgyévre az egységes kérelemben 
bejelentett első növény betakarítása után és a következő év első növényének vetése előtt, 
tárgyév július 1-jétől október 1-jéig terjedő időszakban – a 3. mellékletben felsorolt, vagy a 
22. § (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból – vetett növényállomány, amelyet 
zöldtrágyának, vagy téli takarónövénynek használnak és a következő évi első növény vetése 
előtt beforgatnak. 
 

A másodvetés  elvetésének tényleges időpontját a vetést követő 15 napon belül kell 
bejelenteni, s ezzel egyidejűleg kell bejelenteni az előző növény betakarításának időpontját is 
az MVH-nak, az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen. A másodvetés 
„betakarításának" beforgatásának bejelentése is elő van írva a 12/2015 FM rendeletben. Ezt 
is javasolt 15 napon belül kell megtenni.  
A határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés nem 
kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában. 
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5. Termeléshez kötött támogatások – aktuális teendők 
 
A nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények esetében 
május 1-jétől szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-jétől május 31-ig – 
szója esetében május 15-től július 15-ig, zöldborsó és lóbab esetében május 1-jétől május 
31-ig – tart. Az ökológiai jelentőségű területen vetett nitrogénmegkötő növénykultúrának ezen 
időszakok teljes tartamában – évelő növények esetében a növénykultúra telepítésének és 
kiforgatásának évében is – jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén. 
 
Július 31-ig az alábbi esetekben szükséges az MVH felé papír alapon, vagy elektronikus 
formában benyújtani a 9/2015 (III.13.) FM rendelet mellékletében szereplő Gazdálkodási Naplót:  
- Zöldségnövény esetében torma- és spárganövények termesztése 
- Szemes takarmány esetében mezei borsó termesztése 
Amennyiben a mezei borsóval bevetett földterület ökológiai jelentőségű területként 
figyelembe vételre kerül – zöldítés – úgy a gazdálkodónak  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
(termeléshez kötött támogatás)  6. mellékletében meghatározott hektáronkénti minimális 
vetőmag felhasználásáról és a felhasznált mennyiségéről szóló nyilatkozatát elektronikus úton 
tárgyév július 31-ig meg kell küldenie az MVH részére. 
 
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet előírásai szerint a minimális hozam meglétének igazolására a 
termeléshez kötött fehérjetakarmány-növény (pl. szója) termőterület vonatkozásában a 
betakarítást követő 2 héten belül, de legkésőbb november 1-ig meg kell küldeni az MVH 
részére a következő dokumentumokat: 

� Gazdálkodási Napló – 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. mell. szerinti – másolata ÉS 
� Betárolás esetén: tárolási napló – 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. melléklet szerinti –  

vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentum másolata 
� Betakarítást követő 2 héten belüli értékesítés esetén: számla vagy felvásárlási jegy másolata. 

 
Benyújtás módja: elektronikus úton, vagy papír alapon, postai úton az ügyfél lakóhely/székhely 
szerinti illetékes MVH kirendeltséghez. 
 
Részletek a 83/2015. (VII.21.) számú MVH közleményben. 
 
 

6. Tejértékesítési jelentések – anyatehén tartóknak 
 
Megjelent a 93/2015. (VIII. 3.) számú MVH közlemény az anyatehéntartás átmeneti nemzeti 
támogatást igénylő ügyfelek által benyújtandó havi és összesített tejértékesítési jelentésről és 
a jelentések kapcsán használatos nyomtatványok rendszeresítéséről.  
A Közlemény kiadásának, és 65/2015. (V. 12.) számú MVH Közlemény hatályon kívül 
helyezésének indoka, hogy módosultak a havi és éves összesített tejértékesítési jelentések 
benyújtására vonatkozó előírások. 
 
Havi és összesített tejértékesítési jelentési kötelezettségük az átmeneti nemzeti támogatás 
(ÁNT) keretében nyújtott anyatehéntartás termeléshez kötött támogatást igénylő 
mezőgazdasági termelőknek van. A 2016. támogatási évtől kezdődően az átmeneti nemzeti 
támogatás keretében nyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás feltétele a 
támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakokra 
vonatkozóan havi és összesített tejértékesítési jelentés benyújtása az MVH által 
rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon. 
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A havi jelentési kötelezettséget három havi összesített adatokkal kell teljesíteni. 
 

Összesített nullás jelentést kell benyújtani a tejtermelést nem folytató tenyészeteknek. 
 

Amennyiben a mezőgazdasági termelő gazdaságában összesen 120 000 kg értékesített tejet 
meghaladó tejtermelést folytató és tejtermelést nem folytató tenyészet egyaránt megtalálható, 
a tejtermelést folytató tenyészet adatairól tejértékesítési jelentést nem kell benyújtani. A 
tejtermelést nem folytató tenyészete vonatkozásában összesített nullás tejértékesítési jelentést 
kell benyújtania. 
 

A havi és összesített tejértékesítési jelentést a 93/2015. (VIII. 3.) számú MVH közlemény 
szerinti, K8021 számú nyomtatványon az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához  
(1476 Budapest Pf.: 407.) kell benyújtani, postai úton, egy példányban. 
 

A 65/2015. (V. 12.) számú MVH közleményben rendszeresített K8020 számú nyomtatvány a 
hatályát vesztette! 
 

A tejértékesítési jelentések benyújtási határideje: 
Havi tejértékesítési jelentés - három havi összesítéssel kell benyújtani, minden harmadik 
hónapot követő hónap 15. napjáig: 
- április - június hónapokra: július 15-ig; 
- július - szeptember hónapokra: október 15-ig; 
- október - december hónapokra: január 15-ig; 
- január - március hónapokra: április 15-ig. 
 

A három havi adatot tartalmazó havi jelentés benyújtásának elmaradása esetén az összesítés a 
következő háromhavi ciklus végén, a tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható. 
 

Összesített nullás tejértékesítési jelentés (tejtermelést nem folytató tenyészeteknek) legkésőbb 
a támogatási évet követő év május 15. napja. 
 
 

7. Jogszerű földhasználat igazolása 
 
Megjelent a jogszerű földhasználat igazolását egyszerűsítő 2015. évi XCIX. törvény a 
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról. 
 
A jogszabály alapján a gazdálkodók egyszerűbben juthatnak hozzá a támogatásokhoz. A 
módosítás lehetővé teszi a jogszerű földhasználat igazolását haszonbérleti, felesbérleti, 
részesművelési, szívességi földhasználati, alhaszonbérleti földhasználati szerződés, az 1 
hektár alatti a település belterületén elhelyezkedő földek használatára kötött szerződés, 
továbbá (osztatlan közös tulajdon esetén) a használati rendről szóló megállapodás alapján is, 
valamint jogszerű földhasználónak tekinti a vagyonkezelőt, a haszonélvezőt vagy a használat 
jogának jogosultját és a tulajdonost is. A módosítás szerint a közeli hozzátartozó is jogszerű 
földhasználónak minősülhet. 
 
Az 1 ha alatti belterületi földeknél, ha nincs ellenérdekű fél, akkor a földet ténylegesen 
használó bejelentőt kell jogszerű földhasználónak tekinteni. 
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8. Vis maior bejelentés – elektronikus felületen 
 
2015. június 4-től az egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentéseket csak 
elektronikus felületen lehet benyújtani.  
Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha a 2015. évi egységes kérelemben megjelölt 
terület vonatkozásában vis maior esemény (például belvíz, jégkár, állatbetegség stb.) történt, 
és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik 
feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán illetve a 
bejelentett állat elpusztult és pótlására nincs lehetőség. 
 
A bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül, vagy ha 
a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, akkor az akadályoztatás 
megszűntét követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől 
számított 6 hónapon belül kell benyújtani. 
A bejelentés, a fentiekben leírtakat figyelembe véve, elektronikus formában egész évben 
megtehető, az egységes kérelmek benyújtási határidejének lezárulta után is. 
 
 

9. Tenyészkoca állatjóléti támogatás 
 
A tenyészkoca állatjóléti támogatás I. tárgynegyedéves kifizetését azon ügyfelek igényelhetik, 
akik rendelkeznek a 2015/2016-os támogatási évre vonatkozó támogatási kérelmet jóváhagyó 
határozattal.  
Az I. tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelmet a tenyészkoca állatjóléti támogatás 
igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján 2015. július 1. és 
31. között kell benyújtani, a 37/2015. (III. 13.) számú MVH Közlemény szerinti 
nyomtatványokon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az előírt mellékletek 
csatolásával együtt. 
Az intézkedés célja, vissza nem térítendő támogatás nyújtása az előírásokon túlmutató, jobb 
tartási körülmények biztosításához a tenyészkoca, illetve a tenyésztésbe fogott süldő tartása 
során. A tárgynegyedéves jogos igények kifizetésére összesen 2,155 milliárd forint áll 
rendelkezésre. 
 
 

10. Talajvizsgálatok 
 
2013. szeptember 1-től az ország területének közel 70 %-a nitrátérzékeny besorolásba került. 
Az újonnan kijelölt nitrátérzékeny területeken az előírásokat 2014. szeptember 1-től kell 
alkalmazni. Az előírások be nem tartása esetén a gazdálkodó által kapott összes közvetlen 
támogatás csökkenthető, vagy megvonható. 
Nitrátérzékeny területen a műtrágya-felhasználás feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen 5 
évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel. A szükséges műtrágya mennyiséget ezalapján kell 
meghatározni, figyelembe véve a tápanyag-gazdálkodásra vonatkozó egyéb szempontokat is. 
A talajmintákat célszerű ebben az időszakban a tarlókból megvenni, az alapműtrágyázás 
előtt. 
Aki a 2016-tól induló új AKG programban szeretne részt venni, annak érdemes szűkített 
helyett bővített talajvizsgálatot készíttetnie. 
Ennek részletei, pontos feltételei hamarosan várhatók. 
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11. Gyommentesség – minimumkövetelmény 
 
A területalapú, közvetlen támogatások szankciómentes igénylésének feltételei közül a 
gyommentességi előírás már nem a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) része, hanem a zöldítési 
rendeletben (10/2015. (III. 13.) FM rendelet) meghatározott, ún. minimum követelmények 
része lett 2015-től. A minimumkövetelmények a támogatás alapjául szolgálnak, azaz 
jogosultsági feltételnek számítanak. Amennyiben egy adott tábla gyomosnak minősül, 
akkor az elveszíti a közvetlen kifizetésre vonatkozó jogosultságát, és nem csak %-os 
szankciót kap, mint korábban a KM-ben. Ez a feltétel a mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszerben résztvevő gazdálkodókra is vonatkozik. 
 

A rendelet 2.§-a szerint: 
A szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartására vonatkozó (…) megfelelés 
a következő feltételek együttes teljesítése esetén áll fenn: 

� a szántóterületen, az állandó gyepterületen, vagy az állandó kultúrával fedett területen 
a különböző – kémiai, fizikai, biológiai – gyomszabályozási módszerek 
alkalmazásával olyan mértékben megakadályozzák a gyomnövények, beleértve a 7. 
mellékletben meghatározott veszélyes gyomnövények kelését, a szaporító képletek 
kialakulását, hogy a kultúrnövény, illetve gyep fejlődése a gyomnövények által 
kiváltott gyökérversengés és árnyékolás következtében nem kerül veszélybe, vagy a 
parlagon hagyott terület esetében – szükség szerint kaszálásnak, szárzúzásnak, egyéb 
mechanikai gyomirtásnak vagy eseti tisztító legeltetésnek köszönhetően – a virágzó 
gyomok jelenléte nem olyan mértékű, hogy az jelentősen megnöveli a következő 
növénykultúra megfelelő fejlődéséhez szükséges növényvédelmi munkálatok 
mennyiségét, költségét, vegyszerhasználatát, 

� a szántóterület, az állandó gyepterület, vagy az állandó kultúrával fedett terület a 
hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növényektől mentes, 

� az állandó gyepterületen rendszeres legeltetés hiányában tárgyév augusztus 31-éig 
legalább egyszer tisztító kaszálás elvégzésre kerül, valamint 

� nem áll fenn az állandó gyepterület olyan helytelen legeltetési módból eredő 
károsodása (túllegeltetés), amelynek során az állományalkotó fűfélék rövidre rágása és 
taposás következtében a gyep foltokban kiritkult és a talajfelszín fedetlenné vált. 

 

Fenti rendelkezések nem ismeretlenek, hiszen a korábbi szabályozás szerint a Kölcsönös 
megfeleltetés részét képezték. Ekkor az esetleges meg nem felelés – pl. gyomosság, 
túllegeltetés – csak az érintett közvetlen kifizetések, vidékfejlesztési támogatások teljes 
összegének vonatkozásában jelentett %-os elvonást (szándékosság esetén ekkor is elérhette a 
100 %-os csökkentést). Jelen jogszabályi környezetben azonban adott tábla 
vonatkozásában a közvetlen kifizetések megvonását jelentheti, ha a gazdálkodó fenti 
követelményeket nem teljesíti.  
 
 

12. Módosulnak a minimális talajborításra vonatkozó KM előírások  
 
A Közös Agrárpolitika bevezetett reformjai a kölcsönös megfeleltetés területén is különböző 
módosításokat tettek szükségessé 2015. év elején. 
Annak érdekében, hogy ezek a változtatások minél jobban alkalmazkodjanak a hazai 
mezőgazdasági gyakorlathoz, módosulnak az 50/2008. (IV.24.) FVM rendelet 1. számú 
mellékletének minimális talajborításra vonatkozó részei. 
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A nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után a minimális talajborítást továbbra is fenn 
kell tartani az őszi kultúra vetésével, vagy a tarló október 30-ig történő megőrzésével, vagy 
legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély, vagy mély talajlazítás elvégzésével. 
Azonban a fenntartható gazdálkodás érdekében a nitrátérzékeny területeken a tavaszi 
vetésű kultúrák esetében az őszi szervestrágya kijuttatása és bedolgozása október 31-ig 
engedélyezett lesz. 
A módosításnak köszönhetően az érintett gazdálkodók  az őszi munkálataik során változatlan 
formában végezhetik a tápanyag-utánpótlást a kérdéses időszakban. 
A módosított rendelet hatálybalépésének tervezett időpontja 2015. szeptember. 
 
 

13. Méhanya támogatás  
 

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében a méhcsaládszám szinten tartásának 
támogatására vonatkozó kifizetési kérelmeket (méhanya támogatás) 2015. augusztus 3-ig 
lehet benyújtani személyesen vagy postai úton az MVH-hoz. 
Az intézkedés keretében a méhész-gazdálkodók a méhállomány mind állategészségügyi, mind 
genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához igényelhetnek 
támogatást az MVH-nál, mintegy 87,4 millió forint keretösszegig. A támogatási jogosultság 
alapja a 2014. évi őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és 2014. november 15-
éig a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint a 
kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma. 
A kifizetési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a 166/2014. (X. 13.) számú MVH 
Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján. 
 
 

14. Vidékfejlesztési Program – elfogadás előtt  
 

Az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott Vidékfejlesztési Program letölthető innen: 
http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese 
 

A letölthető Program 940 oldalas, a tervezett intézkedések a 192. oldaltól tanulmányozhatók.  
Mivel várhatóan többféle építési beruházás is támogatható lesz, pl.  

� trágyatárolók 
� állattartó telepek 
� kertészeti, borászati épületek 
� terménytárolók 

ezért a pályázni szándékozó gazdálkodóknak azt tanácsoljuk, mielőbb kezdjék meg a 
beruházásokhoz kapcsolódó tervek előkészítését. 
A VP-ről készül egy összefoglaló, ezt hamarosan küldjük. 
 
 

15. Új rendelet a Termelői Csoportokról 
 

Megjelent a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet a termelői csoportok elismeréséről. 
Néhány szabály a rendeletből:  

� A termelői csoport az azonos termék vagy termékcsoport szerint szerveződő termelők 
olyan együttműködése, amelyben piaci pozícióik megerősítése érdekében, az általuk 
önállóan végzett mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási alaptevékenységükhöz 
illeszkedő tevékenységre az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának 
vállalásával önkéntesen társulnak. 
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� Termelői csoport a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (szövetkezeti törvény) 
szerint megalakult, és a szövetkezeti törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységet végző szövetkezet lehet. 

� Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodottan 
működhet. 

A termelői csoportként történő elismerés feltétele, hogy 
� a szövetkezet taglétszáma (…) legalább tizenöt termelő legyen; a sertés ágazatban 

legalább negyven termelő; a faiskolai termék és szaporítóanyag, a virág- és 
dísznövény és a fűszer- és gyógynövény, ökológiai termék ágazatokban az a 
szövetkezet is elismerhető, amelynek taglétszáma (…) legalább tíz termelő, 

� a szövetkezet a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüljön, és 

� a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismerés iránti kérelem által 
meghatározott termék értékesítéséből származó, az elismerés kérelmezését megelőző 
lezárt évi nettó árbevétel elérje az 1. mellékletben (ld. táblázat) meghatározott 
összeget, ahol az árbevétel a tagok árbevételének összegeként is igazolható. 

� Termelői csoportként csak 2014. január 1-je után bejegyzett szövetkezet ismerhető el. 
� A termelői csoport jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 1,5 millió forintnál. 

 
  A B 
1. A tagi termék 

értékesítéséből származó 
legkisebb árbevétel 

mértéke 

Az elismerhető termékek és termékcsoportok felsorolása 

2. 50 millió forint rövid ellátási lánc termelői csoport, minőségrendszer alá tartozó terméket 
előállító termelői csoport 

3. 100 millió forint kiskérődző, nyúl, strucc, szürkemarha, prémesállat, juh- és kecsketej, gyapjú, 
méhészet, szőlő-bor, szója, burgonya, ökológiai termék, faiskolai termék és 
szaporítóanyag, erdei fa és egyéb termék, lőtt vad és hullott agancs, 
bioenergetika, virág- és dísznövény, fűszer- és gyógynövény, tönköly- és 
durumbúza, rizs, dohány, húsmarha, vágó ló 

4. 300 millió forint zöldség-gyümölcs, baromfi, szántóföldi növénytermesztés, cukorrépa, tehéntej 
5. 2 milliárd forint sertés 

 
 
 

16. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 
2015. évi XCVIII. törvény 
a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
 

2015. évi XCVII. törvény 
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről 
 

2015. évi LXXX. törvény 
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
módosításáról 
 

177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról 
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34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról 
 

33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes 
agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával 
összefüggő módosításáról 
 

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek 
módosításáról 
 

46/2015. (VIII. 7.) FM rendelet 
egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 

45/2015. (VII. 28.) FM rendelet 
a 2015. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az 
erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdőtervezési keretértékekről 
 

44/2015. (VII. 28.) FM rendelet 
a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól 
 

43/2015. (VII. 27.) FM rendelet 
a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról 
 

41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 
a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról 
 

40/2015. (VII. 13.) FM rendelet 
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról 
 

39/2015. (VII. 3.) FM rendelet 
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) 
FVM rendelet módosításáról 
 

38/2015. (VII. 2.) FM rendelet 
az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról 
 

37/2015. (VI. 30.) FM rendelet 
a mesterséges feltételteremtésről 
 

36/2015. (VI. 30.) FM rendelet 
egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek 
módosításáról 
 

34/2015. (VI. 25.) FM rendelet 
egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 

33/2015. (VI. 25.) FM rendelet 
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) 
VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
módosításáról 
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32/2015. (VI. 19.) FM rendelet 
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű 
előirányzatok felhasználásáról 
 

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet 
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú 
kezességvállalás szabályairól 
 

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 
a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj 
megfizetésének részletes szabályairól 
 

29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 
a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a földművelésügyi 
miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
 

28/2015. (V. 28.) FM rendelet 
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, 
valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM 
rendelet módosításáról 
 

27/2015. (V. 27.) FM rendelet 
az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. 
(VIII. 30.) VM rendelet módosításáról 
 

26/2015. (V. 27.) FM rendelet 
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 
módosításáról 
 

25/2015. (V. 27.) FM rendelet 
a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről 
 

24/2015. (V. 26.) FM rendelet 
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 
 
 

17. MVH Közlemények 
 
94/2015. (VIII. 08.) MVH Közlemény 
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási 
intézkedés keretében a műveletek végrehajtásának 
 

93/2015. (VIII. 3.) MVH Közlemény 
a havi és összesített tejértékesítési jelentésről és az intézkedés kapcsán használatos 
nyomtatványok rendszeresítéséről és a 65/2015. (V.12.) számú MVH Közlemény hatályon 
kívül helyezéséről 
 

92/2015. (VII. 31.) MVH Közlemény 
a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 45/2015. (IV. 8.) számú MVH Közlemény 
módosításáról 
 

90/2015. (VII. 29.) MVH Közlemény 
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti 
2015/2016. tanévtől kezdődően a nevelési-oktatási intézmények és a szállítók által 
alkalmazandó nyilvántartások közzétételéről 
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89/2015. (VII. 29.) MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások kifizetésének igényléséről 
 

88/2015. (VII.29.) MVH Közlemény 
egyes közlemények hatályon kívül helyezéséről 
 

87/2015. (VII. 24.) MVH Közlemény 
a 2015/2016 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó 
beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről 
 

86/2015. (VII. 24.) MVH Közlemény 
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti 
támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról 
 

85/2015. (VII. 24.) MVH Közlemény 
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar 
Nemzeti Bank által meghirdetett egyes Hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes 
kamatozású hitelhez, kamattámogatáshoz, valamint kezességvállaló intézmények által nyújtott 
intézményi kezességvállaláshoz, illetve kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó csekély 
összegű támogatások támogatástartalmának nyilvántartásba vételi eljárásáról 
 

84/2015. (VII. 22.) MVH Közlemény 
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 
28.) FVM rendelet szerinti támogatások 2014. május 1-jétől történő igényléséről és a 
támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány 
 

82/2015. (VII. 21.) MVH Közlemény 
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. 
prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos MONITORING 
ADATSZOLGÁLTATÁS részletes feltételeiről 
 

81/2015. (VII. 15.) MVH Közlemény 
a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez 
szükséges 2015. évi nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 50/2015. (IV. 16.) számú MHV 
Közlemény módosításáról 
 

80/2015. (VII. 15.) MVH Közlemény 
a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről 
 

79/2015. (VI. 29.) MVH Közlemény 
az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási 
támogatások kifizetésének igényléséről 
 

78/2015. (VI.19.) MVH Közlemény 
a 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 
szóló 194/2014. (XII.11.) számú MVH Közlemény módosításáról 
 

77/2015. (VI. 19.) MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 
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75/2015. (VI.8) MVH Közlemény 
75/2015 (VI.8) MVH közleménye a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 45/2015 
(V.8.) MVH közlemény módosításáról 
 

74/2015. (VI. 1.) MVH Közlemény 
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 
2015/2016. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem 
nyomtatványainak közzétételéről szóló 57/2015. (IV. 29.) számú MVH közlemény 
módosításáról 
 

73/2015. (V. 29.) MVH Közlemény 
a működési alapok támogatásának igénybevételéről 
 

72/2015. (V.29.) MVH Közlemény 
a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés 
támogatása) kifizetésének igényléséről 
 
 

18. IH Közlemények 
 
26/2015. (VII. 23.) számú IH közlemény 
az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási 
rendeletekben írt projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők 
meghosszabbításáról 
 

25/2015. (VII.13.) számú IH közlemény  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel szabályozott, az 
egyes beszerezni kívánt gépjárműtípusok módosításáról 
 

24/2015. (VI.26.) számú IH közlemény 
a LEADER Helyi Akciócsoportok részére 2014-2015 között rendelkezésre álló működési 
forrásokról 
 

23/2015. (V. 29.) számú IH közlemény 
az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási 
rendeletekben írt projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők 
meghosszabbításáról 
 
 
 
 

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: FM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH 
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