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1. KKV kód bejelentése – őstermelőknek is! 
 
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a KKV törvény hatálya alá tartozóknak be kell 
jelenteniük a KKV minősítést. 
Pénzügyi következményekkel járó intézkedésben csak az az ügyfél vehet részt, aki a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, de legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó 
intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette a vállalkozása KKV 
minősítését is. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKV törvény értelmező rendelkezései alapján a „vállalkozás” 
fogalmába a természetes személyek, őstermelők is beletartozhatnak. 
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2. Nitrát jelentések 
 
A 2015/2016. gazdálkodási évtől kezdődően a nitrát adatszolgáltatási időszak minden évben 
január 1-től március 31-ig tart. Adatot szolgáltatni a 2015. szept. 1. – 2016. dec. 31. közötti 
időszakról kell. 
 
 

3. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása 
 
A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása szerint  
- a támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a. 
- a szőlőtermelő által tárgyévben igénybe vehető támogatás összege: 
a) a körülhatárolt területen található szőlőültetvény, valamint a NÉBIH által standard 
kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag 
kivételével a nem körülhatárolt területen található szőlő szaporítóanyag előállítására szolgáló 
szőlőültetvény vonatkozásában szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12 000 forint; 
b) a NÉBIH által prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba 
vett nemes és alany szaporító alapanyag, valamint a szőlőoltvány-iskolában nevelt, 
szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag előállítására szolgáló szőlőültetvény 
kivételével a nem körülhatárolt területen található szőlőültetvény vonatkozásában 
szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12 000 Ft azzal, hogy a támogatás szőlőtermelőnként 
nem haladhatja meg a 240 000 Ft-ot. 
A kérelmet március 31-ig lehet benyújtani, postai úton. 
További részletek a 10/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közleményben. 
 
 

4. Borszőlő telepítés engedélyezése 
 
A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM 
rendelet szerint az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. 
között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. 
 
 

5. Szőlő szerkezetátalakítás 
 
Megjelent a 21/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények 
szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás 
feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016/2017 borpiaci évben 
benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről. 
A rendelet alapján jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított 
szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető. 
Támogatási kérelem az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de 
legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét 
követő borpiaci évben nyújtható be.  
A támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2017. április 1-je és 2017. 
július 17-e között kell benyújtani postai úton a következő címre: Magyar Államkincstár Piaci 
és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest Pf. 407.). 
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6. Téli fagykár bejelentés: ápr. 15-ig 
 

A 2017. évi kárenyhítési évre vonatkozóan, a téli fagykár bejelentése 2017. április 15-ig 
tehető meg. Amennyiben a kárenyhítési feltételeket teljesítő termelő a 2017. évi 
hozamértékének legalább 50 %-ára releváns biztosítással rendelkezik, akkor a hozamérték 
csökkenésének 80 %-át, annak hiányában 40 %-át kaphatja meg kárenyhítésként 
 
 

7. Erdészeti géptámogatás 
 

Támogatható igényelhető az alábbi területeken:  
I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése  
II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése  
III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés  
 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 
100 millió Ft. A támogatás maximális mértéke: 50%, a Közép-Magyarországi régióban: 40% 
 

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017.június 1-től, az első szakaszhatár: 2017. július 3.  
 
 

8. Termelői csoportok támogatása 
 

A pályázatra a 2014. január 1-nél nem régebben alakult, elismeréssel rendelkező termelői 
csoportok nyújthatják be kérelmeiket.  
A támogatást a vonatkozó 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismeréssel rendelkező 
termelői csoportok a működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott 
üzleti tervük megvalósításához használhatják fel. A pályázat keretében maximum 100 000 
eurónak megfelelő forintösszegű támogatás kapható évente, 5 éven keresztül. A pontos 
támogatás mértéke a csoport éves értékesített termelése alapján kerül meghatározásra. 
A pályázatra 2017. május 2. és 2019. április 30. között nyújthatók be a kérelmek, az első 
értékelési szakasz 2017. június 9-ig tart.  
 
 

9. Fiatal gazdák induló támogatása 
 

Benyújtás ideje módosult! 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 16-tól van lehetőség. Az első két 
szakaszhatár: március 31. ill. május 2. Az értékelési határnapokig benyújtásra került 
projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 
 

Változott az üzemméret igazolása is: 
Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott - a felhívás szerinti támogatási 
kérelem benyújtási évében beadott - egységes területalapú támogatási kérelme (TERA 
kérelem), vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből 
származó üzemméret. Ha a TERA kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kerül sor a 
támogatási kérelem benyújtására, akkor a támogatási kérelem addig nem nyújtható be, amíg a 
TERA kérelem benyújtásra nem került.   
Állattartás esetén éves átlagos állatlétszám számítása a támogatási kérelem benyújtási 
hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján történik.   



AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 

4 
 

10. Diverzifikáció támogatása 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:  
- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének 
rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;  
Egyéb szálláshely esetében:  
- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható;  
- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén valósul meg, egyéb 
szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.  
 

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-
, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez 
szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához 
szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése.  
 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők. 
 

A támogatás mértéke, összege: 
Az igényelhető támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
A támogatás maximális mértéke 50-70%. 
 

Benyújtás határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 18-tól van lehetőség. Az első szakaszhatár: 
május 18. Az értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 
 
 

Továbbra is nyitva van még: 
 

11. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 
 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: a jégesőkár, az esőkár 
és a tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. Támogatás: 60-80%.  
A következő értékelési határnap 2017. április 6.  
 

12. Borászati fejlesztések támogatása 
 

Támogatható tevékenységek: Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel 
járó fejlesztési beruházások. Energiahatékonyság javítására vonatkozó és környezetterhelést 
csökkentő tevékenységek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft. Támogatás: 
40-50%. A következő értékelési határnap: 2017. június 12.  
 

13. Kisüzemek fejlesztése 
 

A következő értékelési határnap: 2018. március 20. 
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14. Erdőkárok megelőzésére nyújtandó támogatások  
 

Felhívás az erdőgazdálkodók részére az aszály által sújtott területeken az erdőgazdálkodási 
potenciálban bekövetkező tűzkárok megelőzésének támogatása érdekében. 
Az alábbi tevékenységek támogathatók: 
 tűzpászta kialakítása vagy fenntartása 
 víznyerőhely kialakítása, vízzáró talaj alkalmazása, egyéb szigetelés alkalmazása 
 fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása. 
 tuskósorok lehordásának támogatása. 

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2017. április 3. – 2019. április 3.  
Az első értékelési határnap: 2017. május 3. 
 
 

15. Erdei ökoszisztémák támogatása 
 

Megjelent „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését 
célzó beruházások” elnevezésű (VP5- 8.5.1.-16) felhívás.  
Önállóan támogatható tevékenységek: 
 Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás  
 Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás  
 Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás  
 Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás  
 Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása  
 Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása  

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 28. és 2019. február 28. között van 
lehetőség. Az első értékelési szakaszhatár: 2017. március 31. 
 
 

16. Erdő-környezetvédelem 
 

Megjelent az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17) felhívás.  
Önállóan támogatható tevékenységek: 
 Szálaló erdőgazdálkodás  
 Erdőállományok kézimunka igényes ápolása  
 Természetkímélő anyagmozgatás  

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. február 16. napjától 2019. február 15. napjáig 
van lehetőség. A következő értékelési szakaszhatár: 2017. április 17. 
 
 

17. Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 
 

Megjelent az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című (VP4-15.2.1.2-17) felhívás. 
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe pl. erdészeti génrezervátumok létesítése, 
magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése, genotípus gyűjtemény létesítése, 
erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei, megőrzésre érdemes genetikai 
erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti nyilvántartásba vétele érdekében. 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. április 28. napjától 2019. március 29. napjáig 
van lehetőség. Az első értékelési szakaszhatár: 2017. május 31. 
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18. Méhészeti Program támogatásai 
 

 5/2017. (II. 14.) számú Kincstár Közlemény a méhészeti járművekre 2017. évben 
igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról  

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, 
illetve vándor méhesházra a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben 
igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, 
továbbá, OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó 
járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint. 
A támogatási kérelmet 2017. február 15. – 2017. április 15. között kell benyújtani. 
 

 8/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet szerinti 
varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres 
védekezés támogatása intézkedéshez rendszeresített nyomtatványokról  

A Kifizetési kérelem Főlapot a kérelmező lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei 
kormányhivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton: az I. végrehajtási időszakra 
vonatkozóan 2017. február 24-étől, de legkésőbb 2017. április 6-áig, a II. végrehajtási 
időszakra vonatkozóan 2017. október 16-ától, de legkésőbb 2018. április 6-áig, a III. 
végrehajtási időszakra vonatkozóan 2018. október 16-ától, de legkésőbb 2019. április 6-áig.  
 

 11/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény  
a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján az OMME és tagszervezetei által igénybe 
vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról  

 

 12/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény  
a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a méhész-gazdálkodók által igénybe vehető 
egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról  

 
 

19. Tejtermelők – kivételes alkalmazkodási támogatás 
 

Megjelent a 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési 
ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének 
feltételeiről. Támogatásra az a tejtermelő gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelő 
vagy gazdaság jogosult, aki vagy amely: 
a) 2016. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezett, továbbá 
b) 2017. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezik, és 
c) a 2017. április 30-ai tejhasznú tehénállománya nem haladja meg a referencia-állományt. 
 

A NÉBIH 2017. február 1-jéig átadja a Kincstár részére a tejtermelők referencia-állományára 
vonatkozó, ENAR nyilvántartásban rögzített 2016. április 30-ai adatokat. 
A Kincstár 2017. március 1-jéig postai úton tájékoztatja a tejtermelőket az átvett referencia-
állomány adatukról. 
A NÉBIH 2017. május 15-éig átadja a Kincstárnak a tejtermelők tejhasznú tehénállományára 
vonatkozó, ENAR nyilvántartásban rögzített 2017. április 30-ai adatokat. 
A tejtermelőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmét, valamint 
annak mellékleteit elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2017. május 31. és 2017. június 
12. között, az erre szolgáló elektronikus felületen kell benyújtania a Kincstárhoz.  
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20. Tejértékesítési jelentés – anyatehén tartóknak 
 
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 a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 
mezőgazdasági termelő a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 
31. közötti időszakra vonatkozó havi és összesített tejértékesítési jelentéseket a Kincstár által 
rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon benyújtsa. A havi 
tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja, az összesített 
tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a támogatási évet követő év május 15. napja. 
A 2017. évtől kezdődően a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző év április 1. és a 
tárgyév március 31. közötti időszakra vonatkozó, havi bontású adatokat tartalmazó 
tejértékesítési jelentést köteles benyújtani. A tejértékesítési jelentést a tárgyévre vonatkozó 
támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül kell benyújtani. 
A 2016. év vonatkozásában a havi tejértékesítési jelentést háromhavi összesítéssel kell 
benyújtani. Annak elmaradása esetén az összesítés a következő háromhavi ciklus végén, a 
tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható. 
A tejtermelést nem folytató tenyészetnek a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló időszakban egyszeri, összesített – nullás – tejértékesítési jelentést kell 
benyújtania. 
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. 
További részletek a 93/2015. (VIII. 3.) számú MVH közleményben. 
 
 

21. Növényvédelmi szerződések feltöltése 
 
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet alapján a 
szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a 
növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A szerződés 
megkötését, módosítását, illetve megszűnését 15 napon belül a szakirányítónak be kell 
jelentenie a NÉBIH felé.  
A feltöltő felület az alábbi linken érhető el: 
https://novenyvedelem.nebih.gov.hu/NovenyvedelmiSzolgaltatas 
 
 

22. Egyéni folyószámla adatok az Ügyfél-tájékoztatási rendszerben  
 
A személyes pénzügyi adatok részletesebb megjelenítését segítő fejlesztés eredményeképp 
ezentúl az adott kérelmező felé teljesített összes pénzmozgás megtekinthető a Magyar 
Államkincstár „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” weboldalán.  
Ügyfélkapus bejelentkezést követően, az ún. Ügyfél-tájékoztatási rendszerben az újonnan 
kialakított „Folyószámla adatok” fülön minden kedvezményezett több évre visszamenőleg 
lekérdezheti az összes részére megtörtént kifizetést, nyomon követheti az egyes kérelmekre 
megítélt támogatást és az esetleges tartozások kiegyenlítése után ténylegesen kifizetett 
összegeket is. 
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23. Tanyák fejlesztése 
 

Támogatási kérelem a Felhívás 3.6.1. pontjában szereplő tanyás térségek külterületein fekvő 
tanyák, állandó lakás célú ingatlanok tekintetében nyújtható be. 
Benyújtásra nyitva álló időszak: 2017. március 31. - 2019. április 1. 
Első szakasz zárása: 2017. május 2. 
 
 

24. Jégeső-elhárítás díjtámogatása 
 

Megjelent a 24/2017. (III. 24.) számú Kincstár Közlemény a jégeső-elhárító szervezetnek 
fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM 
rendelet szerinti díjtámogatás igénybevételéről. 
A díjtámogatás mértéke: a mezőgazdasági termelők által megfizetendő, a jégeső-elhárítási díj 
általános forgalmi adót nem tartalmazó értékének hatvan százaléka, de szántó esetén 
legfeljebb 300 Ft/ha, szőlő, gyümölcsös ültetvény esetén legfeljebb 500 Ft/ha. 
A díjtámogatási tárgyév április 30-ig az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár 
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407. 
 
 

25. Őshonos állatok – kifizetési kérelem 
 

Megjelent a 15/2017. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény a védett őshonos és a 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő 
megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.  
A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet alapján a kifizetési kérelem benyújtásra nyitva álló 
időszak: 2017. március 1. – 2017. március 31. 
 
 

26. Tenyészkos, tenyészbak támogatás 
 

Megjelent a 20/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény a tenyészkos és tenyészbak 
tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 
29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről. 
A támogatást ötven anyajuhonként legfeljebb egy tenyészkos vagy ötven anyakecskénként 
legfeljebb egy tenyészbak után, a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem 
benyújtási időszakban egy alkalommal lehet igénybe venni.  
Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy 
tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.  
A támogatás mértéke: a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat 
esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb  
a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 Ft,  
b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, ill. tenyészbakonként 120.000 Ft,  
c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve 
tenyészbakonként 90.000 Ft 
A tárgyévet megelőző év október 1. és tárgyév március 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított 
apaállatok alapján a tárgyév április 1. és április 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet 
benyújtani. A tárgyév április 1. és szeptember 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok 
alapján a tárgyév október 1. és október 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.  
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27. Tenyészkoca állatjóléti támogatás 
 

A támogatást azok igényelhetik, akik megfelelnek a tenyészkoca állatjóléti támogatása 
igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletben meghatározott feltételeknek. 
A támogatási jogosultság alapját képező állatlétszám 2017/2018. évre történő jóváhagyásához 
a támogatási kérelmet a 2017. március 16-31. közötti időszakban kell benyújtani. A kérelmet 
a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához címezve (1476 Budapest, Pf. 407.), 
az előírt mellékletek csatolásával együtt kell megküldeni. 
A nyomtatványok elérhetők a 17/2016. (II. 29.) számú MVH Közlemény mellékleteként. 
 

28. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 

2017. évi XVI. törvény 
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény módosításáról 
 

14/2017. (III. 23.) FM rendelet 
a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
 

13/2017. (III. 17.) FM rendelet 
az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri 
rendeletek módosításáról 
 

12/2017. (III. 17.) FM rendelet 
a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges 
ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról 
 

11/2017. (III. 14.) FM rendelet 
a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről 
szóló 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet módosításáról 
 

10/2017. (III. 10.) FM rendelet 
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról 
 

8/2017. (III. 2.) FM rendelet 
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló 
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről 
 

7/2017. (II. 28.) FM rendelet 
a Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület létesítéséről 
 

6/2017. (II. 13.) FM rendelet 
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról 
 

6/2017. (II. 13.) MvM rendelet 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról 
 

13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 
a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról 
 

12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő 
módosításáról 
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29. Kincstár Közlemények 

 
23/2017. (III. 21.) számú Kincstár Közlemény  
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának 
személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról  
 

22/2017. (III. 21.) számú Kincstár Közlemény  
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2017. tárgyévi kötelezettség-megosztásról  
 

19/2017. (III. 14.) számú Kincstár Közlemény  
a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról 
szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített 
nyomtatványokról  
 

18/2017. (III. 8.) számú Kincstár Közlemény  
Az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány 
kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről  
 

17/2017. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény  
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében - egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő 
agrárgazdasági ágazatok részére - nyújtott átmeneti kamat-, kezelési költség-, kezességi díj 
támogatások lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről  
 

16/2017. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény  
az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások részére az Agrár Széchenyi 
Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatáshoz kapcsolódó költségtámogatás 
lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről  
 

14/2017. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény  
egyes nemzeti és intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó közlemények hatályon kívül helyezéséről  
 

13/2017. (II. 28.) számú Kincstár Közlemény  
a 2017/2018. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók 
közzétételéről  
 

7/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény  
az eljárásbeli jogutódlás bejelentésének szabályairól  
 

6/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény  
a történelmi bázisjogosultsághoz kapcsolódó, pénzintézetek által, a Magyar Államkincstár ügyfeleivel 
megkötött előfinanszírozási szerződésekkel összefüggő tájékoztatási és nyilatkozattételi 
kötelezettségről  
 
 
 
 
 

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, ME, MVH, NAK, HOI, NÉBIH 
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