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1. Előlegfizetések 
 

Az Államkincstár tájékoztatása szerint minden eddiginél nagyobb, 208 milliárd Ft támogatási 
előleghez jutnak idén ősszel a gazdálkodók.  
2017-ben az Európai Bizottság a kifizethető támogatási előleget az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) esetében maximum 70, míg az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapnál (EMVA) maximum 85 százalékban állapította meg. A támogatások 
kifizetésénél a szeptember 30-i euró-árfolyamot veszik figyelembe, ami 310,67 forint, és ez 
mintegy 70 ezer forintos területalapú támogatást tesz lehetővé hektáronként. 
Az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról szóló 51/2017. (X. 13.) 
FM rendelet szerint az október 16-tól kifizethető előleg pl.: 
 az egységes területalapú támogatás esetén hektáronként legfeljebb 32 110 Ft,  
 a zöldítés esetében hektáronként legfeljebb 17 643 Ft, 
 extenzív gyümölcstermesztés támogatás esetén hektáronként legfeljebb 51 219 Ft, 
 intenzív gyümölcstermesztés támogatás esetén hektáronként legfeljebb 85 647 Ft, 
 szemes fehérjetakarmány-növény termesztés esetén hektáronként legfeljebb 36 005 Ft, 
 szálas fehérjetakarmány-növény termesztés esetén hektáronként legfeljebb 16 399 Ft 

lehet. 
A többi támogatási jogcím esetében is elérhetőek a maximálisan fizethető előleg összegek az 
51/2017. (X. 13.) FM rendeletben. 
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2. Támogatott biztosítások 
 

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2017. évi díjtámogatott mezőgazdasági 
biztosítások éves díjának biztosítók felé történő rendezési határideje jellemzően október 31.   
Ezt követően 2017. november 15-ig  ügyfélkapun keresztül kell  a biztosítónak, illetve a 
szerződőnek (ha a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, hanem az integrátor) 
elektronikus úton igazolni a kincstár részére a biztosítási díj megfizetését. A biztosított 
mezőgazdasági termelőnek, aki a támogatás igénylője  a díjfizetés igazolásával kapcsolatos 
teendője nincs. 
Fontos tudni, hogy támogatás csak a szerződés teljes összegének megfizetése esetén 
nyújtható, díjhátralékos szerződés esetén támogatás nem adható. Ezért kérjük, hogy ügyeljen 
arra, hogy biztosítási szerződésének teljes évi díját határidőben befizesse. A  határidő 
jogvesztő, amelyet követően módosításra és hiánypótlásra nincs lehetőség.  
A díjtámogatott biztosítások ismertsége és kötése 2017-es évben is tovább emelkedett. Ezért a 
jogos támogatás igénylések összesített mértéke várhatóan meghaladja a rendelkezésre álló 
éves 4 milliárd forintos keretet, így várhatóan a támogatás mértéke 40-55 százalék között 
alakul az „A”,„B”,„C” típus függvényében. (NAK) 
 
 

3. Kárenyhítés 
 

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről előreláthatóan –  az előző évekhez hasonlóan – 2018. 
március végéig döntenek a területileg illetékes megyei kormányhivatalok, és határozatban 
értesítik a gazdálkodókat az elemi kárral érintett kultúráiról. A kérelmeket 2017. november 1. 
és 30. között a Magyar Államkincstár felé kell benyújtani. 
Az alábbi jogosultsági feltételek mellett lehet kárenyhítő juttatásban részesülni: 
 a termőföld a termelő használatában van, 
 a káreseményt a termelő elektronikus úton bejelentette a bekövetkezéstől számított 15 

napon belül, amelyet az agrárkár-megállapító szerv igazolt, 
 a károsodott növénykultúra szintjén 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, valamint 

15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés (termelésiérték-kiesés) keletkezik, 
 a termelő a kárenyhítési hozzájárulását szept. 15-ig beérkezően maradéktalanul 

megfizeti és  
 a jóváhagyott kárbejelentést követően a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelő 

november 30-ig elektronikus úton benyújtja. 
A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. 
Azon igénylők, akik az egységes kérelemben releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-
értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár 
ellen biztosítást, úgy a számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek jogosultak. 
 
 

4. Zöldtrágya leforgatások bejelentése 
 

A zöldítéshez vállalt ökológiai másodvetés (zöldtrágya) leforgatás bejelentéséről kérjük ne 
feledkezzen el senki! A másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, 
hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. 
A beforgatási időpontot a munka elvégzését követően 15 napon belül kell bejelenteni.  
A határidő elmulasztása esetén a másodvetés nem kerül figyelembe vételre az egyes 
támogatások vonatkozásában, illetve jelezzük, hogy a bejelentés hiányában a 2017. őszi 
előlegfizetések is csúsz(hat)nak.  
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5. Szója - termésjelentés 
 
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet előírásai szerint a minimális hozam meglétét (pl. szója 1 t/ha) 
– a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjai mellett – a mezőgazdasági termelő az általa a 
szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására jogosult területen termelt 
szemes fehérjetakarmány-növények 

a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt 
mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal, 
b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy 
felvásárlási jeggyel igazolja. 

A fenti dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két 
héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-ig a Kincstár részére megküldeni. 
 
 

6. Gazdálkodási Napló beküldés – január 31-ig 
 
Az eddigiektől eltérően nem február végéig, hanem január végéig kell a web-GN-t beküldeni! 
A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a meghatározott 
adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan 
aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 
benyújtani a NÉBIH-hez. A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában 
hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú. 
 

Érintett jogcímek: VP AKG, VP ÖKO, THÉT, NATURA 2000  
 
 

7. AKG aktuális teendők 
 
Fémzárolt vetőmag 
A támogatott AKG-s szántón az integrált növényvédelem keretében általános kötelezettség, hogy 
hibridkukorica, repce, búza, napraforgó esetében évente, a többi növényfaj esetén két évnél nem 
régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges a minősített vetőmag használatáról.  
 
Talajvizsgálatok, tápanyag-gazdálkodási tervek 
Az AKG-s területre – kivéve gyep – az 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény 
meglétének folyamatosnak kell lennie. Az új belépőknek (2. körös AKG nyertesek) 2017. 
december 31-ig kell a talajmintát a laboratóriumba juttatni, azonban ügyelni kell arra, hogy 
az AKG-ba bevitt területeken a nitrátrendelet előírásait be kell tartani, így a műtrágya-
használatot megelőzően a talajvizsgálati eredménynek már rendelkezésre kell állnia. 
A talajvizsgálati eredményeken alapuló tápanyag-gazdálkodási tervet minden évben szeptember 
30-ig, vagy azt követő betakarítás esetén a betakarítást követő 30 napon belül el kell készíteni.  
 
Tiltott hatóanyagok 
A 2017-ben tiltott növényvédőszer hatóanyagok listája: 
https://www.palyazat.gov.hu/node/57277  
 
Ültetvények kivágása, újratelepítése 
A kivágást és az újratelepítést 15 napon belül be kell jelenteni. 
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Munkavégzést követő 15 napon belül bejelentendő tevékenységek (agrotechnika): 
 zöldtrágyázás 
 istállótrágya kijuttatása 
 baktériumtrágya kijuttatása 
 középmély lazítás 

 
Táblák elválasztása 
A támogatás keretében az egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra, illetve amennyiben a 
támogatott egy adott blokkon belül úgy gazdálkodik, hogy egy kötelezettségvállalással érintett 
területével szomszédos egyéb, nem támogatott területén azonos növényt termeszt, akkor a 
területeket el kell különítenie (pl. 50-60 cm-es sáv, ültetvény esetében a közös sarokpontokon, 
töréspontokon természetes anyagú jelölőtárgy stb.). 
 
 

8. Leader felhívások 
 
A VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi 
pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás 
kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a 
pályázati lehetőségekről az alábbi linken: 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 
A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az 
egyes helyi pályázati felhívásokban olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának 
határideje és módja” fejezetben található információk alapján. 
 
 

9. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 
 
A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk 
megelőzésére irányul. A rendelkezésre álló keretösszeg 4,72 milliárd forint. 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: jégesőkár megelőzését 
szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott 
technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése). 

 Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: esőkár 
megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott 
technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése). 

 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: tavaszi fagykár 
megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése 
(különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek 
beszerzése, telepítése.) 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. 
A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a 
kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a; 
 

A következő értékelési határnap: 2018. január 8. 
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10. Kisüzemek fejlesztése 
 

Támogatási kérelmet nyújthat be: 
főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő 
főállású egyéni vállalkozó (2. számú melléklet szerinti biztosított (főfoglalkozású), vagy 
szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági 
tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de 
nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el 
mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék 
feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában.  
 

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a 
mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy 
a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó 
értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. 
 

A támogatás mértéke, összege: 
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.  
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.  
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.  
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának 
függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és 
igényelhető. 
A következő értékelési határnap: 2018. március 20. 
 
 

11. Erdősítés támogatása 
 

A felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: 
1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy  
    b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.  
2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:  
    a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,  
    b) kieső tényleges jövedelem pótlásához. 
3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:  
3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély kialakítása, 
mikorrhizált csemete telepítése.  
3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor.  
 

A következő értékelési határnap: 2018. ápr. 30. 
 
 

12. Agrár-erdészeti rendszerek 
 

A felhívás keretében szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, illetve 
gyepgazdálkodással kombinált fás legelők, vagy fás kaszálók, valamint mezővédő fásítások 
(fasor, facsoport) újonnan történő létrehozására igényelhető forrás. 
A pályázati felhívásra magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, 
mint jogszerű földhasználók nyújthatják be kérelmüket. A következő értékelési határnap: 
2018. január 15.  
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13. Továbbra is nyitva lévő VP jogcímek 
 

 Ültetvénytelepítés 
 Vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (Öntözés) 
 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 
 REL együttműködések támogatása 
 Őshonos és veszélyeztetett állatfajtákhoz kapcsolódó támogatások 
 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 
 Innovációs Operatív Csoportok támogatása 
 Termelői csoportok támogatása 

 
 

14. VP pályázati döntések 
 

Kertészeti pályázatok  
(2017. augusztus 31-i hír) 
Az ültetvénytelepítést támogató felhívás esetében első körben 154 darab kérelem nyert 
összesen 4,24 milliárd forintot. A gomba- és hűtőházak létesítésére és korszerűsítésére 
beérkezett kérelmek közül 98 darab részesült pozitív elbírálásban, összesen 7,76 milliárd 
forint értékben. Az üveg- és fóliaházak esetében pedig 114 darab kérelem, összesen 15,66 
milliárd forint támogatásban részesülhet a beruházások megvalósításához. 
A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a kertészeti pályázatok esetében a támogatási 
döntések még nem fejeződtek be, a felhívások további szakaszai kapcsán még zajlik az 
értékelési munka. Ezek eredményéről az ősz folyamán kapnak értesítést a pályázók. 
 
ÁTK – szarvasmarha és sertés 
(2017. október 11-i hír) 
Tekintettel a jelentős mértékű túligénylésre, a Miniszterelnökség az eredetileg a 
szarvasmarhatartók számára elkülönített mintegy 20 milliárd forintos keret megemeléséről 
döntött és 552 darab kérelmet részesített pozitív elbírálásban, 29,6 milliárd forint értékben. 
A Miniszterelnökség nemrégiben a sertéstartó telepek korszerűsítését támogató felhívás 
esetében is eredményt hirdetett, ahol – szintén az eredeti közel 20 milliárd forintos keret 
megemelése mellett – 181 darab kérelem 24,6 milliárd forintos támogatásáról döntött. A két 
felhívás keretében így 54,2 milliárd forintnyi beruházási forrás segíti a sertés és 
szarvasmarhatartók fejlesztéseit. 
A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba 
kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni. 
 
ÁTK – baromfi  
(2017. október 19-i hír) 
Tekintettel a jelentős mértékű túligénylésre, az eredetileg erre a célra elkülönített közel 20 
milliárd forintos keret megemeléséről döntött a tárca és első körben összesen 207 darab 
kérelmet részesített pozitív elbírálásban, 22,6 milliárd forint értékben. Fontos kiemelni, hogy 
a beérkezett kérelmek elbírálása, értékelése még nem fejeződött be teljes körűen, illetve a 
benyújtott kifogások elbírálása sem zárult még le, ezért az ágazat számára megítélt támogatás 
összege és a nyertes projektek száma növekedni fog a következő időszakban. 
A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba 
kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni. 
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Borászat 
(2017. október 31-i hír) 
A Miniszterelnökség összesen 40 milliárd forintot különített el a Vidékfejlesztési Program 
keretében a borágazat fejlesztéseinek támogatására. A versenyképesség- és 
energiahatékonyság javítását célzó kérelmek közül, első körben közel 500 darabot részesített 
pozitív elbírálásban a tárca, 30 milliárd forint értékben.  
 
ÁTK – juh, kecske és általános 
(2017. október 31-i hír) 
A juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése esetében több mint 360 kérelmet támogatott a 
Miniszterelnökség – az eredeti, közel 4 milliárdos keret jelentős megemelésével – összesen 
5,2 milliárd forint összegben. Emellett az általános állattartó telepek korszerűsítésére kiírt 
felhívás keretében, 3,4 milliárd forint, szintén vissza nem térítendő támogatásban részesült 
több mint 100 gazdálkodó. 
 
A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a beérkezett kérelmek elbírálása, 
értékelése még nem fejeződött be, ezért a megítélt támogatás összege és a nyertes projektek 
száma tovább növekszik majd a következő napokban. 
A nyertes pályázók előbb az ügyfélkapujukon kapnak értesítést, majd részükre a támogatói 
okiratok is folyamatosan megküldésre kerülnek. 
 

15. Támogatott projekt kereső 
 

Az eddigi VP döntések eredményei itt elérhetőek: 
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso  
 

16. VP – változás bejelentések 
 

A projektek megvalósítása során - a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló 
okok miatti teljesíthetetlensége esetén történő változás bejelentésen túlmenően - a 
kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-
87. §-ainak szabályai szerint, a támogatói okirat kézhezvételét követően a tudomására jutástól 
számított 8 napon belül köteles a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat 
bejelenteni. Azonban nem mindent kell önálló változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos 
típusait elég a Kifizetési kérelmekben jelezni. 
 

Nem önálló változás bejelentés: 
Elegendő kizárólag a kifizetési igénylésben feltüntetni az alábbi változásokat, amennyiben a 
felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően előírt illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom 
továbbra is azonos vagy magasabb szinten megvalósul:  
1. a módosított ÉNGY-s tétel(ek),  
2. a módosított, árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott építési árajánlatos tétel(ek),  
3. a módosított árajánlatos tétel, amennyiben az árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott új 
árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is 
ugyanolyan vagy jobb,  
4. az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal 
(árajánlatokkal) alátámasztva.  
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17. VP – foglalkoztatotti létszám tartása 
 
Módosult 17 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek 
tekintetében. 
Az új szabályozás értelmében, a nyertes pályázóknak a projekt megvalósítási időszakára nem, 
csak a megvalósított fejlesztések fenntartási időszakára vonatkozólag kell biztosítaniuk a 
bázislétszámot, illetve a foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalásukat.  
 
 

18. VP támogatások öröklése 
 
Módosult 40 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a lehetséges örökös vonatkozásában. 
A módosítás szerint a támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös számára kiadhatóvá 
válik a támogatói okirat, amennyiben az örökös – a kérelem benyújtása mellett – 
maradéktalanul megfelel a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági és 
kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.  
A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jogosultsági ellenőrzés és a 
tartalmi értékelés csak a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kezdődhet el. Az 
örökös pedig csak abban az esetben kaphatja meg a támogatást, ha az elhunyt részére a 
támogatói okirat kiadható lenne, illetve az értékelés eredményeként az örökös is elérte a 
támogatói döntéshez szükséges ponthatárt. 
A fent említett esetekben a támogatói okirat kiadására vonatkozó kérelem benyújtási 
lehetőségéről minden esetben a Magyar Államkincstár tájékoztatja a vélelmezett örököst. 
 
 

19. Várható új VP támogatás – energiahatékonyság javítása 
 
Mezőgazdasági üzemek és mezőgazdasági terméket feldolgozó üzemek 
energiahatékonyságának javítása céljából új pályázati felhívás várható még ebben az évben. 
 

A támogatás célja:  
Energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések, beruházások megvalósítása.  
 

A támogatás forrása: A Vidékfejlesztési Program 5B intézkedésének forrásai.  
 

Várható megjelenés: 2017. november-december. 
 

Tervezett keretösszeg: 30-35 Mrd Ft 
 

Tervezett támogatható költségek:  
épület fejlesztése, gépek cseréje, korszerűsítése + általános költségek 
 

Jogosultak köre (tervezetten):  
•Mezőgazdasági termelők és csoportjaik (50% mg-i árbevétel + min. 6000 STÉ).  
•Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások (Annex I. termékek).  
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20. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 
54/2017. (X. 25.) FM rendelet 
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének 
irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet módosításáról 
 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet 
a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 
 

52/2017. (X. 13.) FM rendelet 
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 
18.) FVM rendelet módosításáról 
 

51/2017. (X. 13.) FM rendelet 
az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról 
 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet 
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről 
 

49/2017. (IX. 29.) FM rendelet 
a kisüzemi bortermelői regiszterről 
 

48/2017. (IX. 29.) FM rendelet 
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 
26.) FM rendelet módosításáról 
 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 
a földminősítés részletes szabályairól 
 

46/2017. (IX. 20.) FM rendelet 
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 
módosításáról 
 

45/2017. (IX. 18.) FM rendelet 
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól 
 

44/2017. (IX. 5.) FM rendelet 
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok 
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 
 

43/2017. (IX. 5.) FM rendelet 
az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról 
 
 

21. Kincstár Közlemények 
 
103/2017. (X. 17.) számú Kincstár Közlemény  
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján meghirdetett mezőgazdasági területek erdősítése támogatással érintett 
területek kötelezettségvállalójának személyében bekövetkező változás bejelentéséről  
 

102/2017. (X. 3.) számú Kincstár Közlemény  
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2017. (IX. 18.) FM rendelet 
szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványokról  
 

101/2017. (IX. 27.) számú Kincstár Közlemény  
a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről  
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100/2017. (IX. 26.) számú Kincstár Közlemény  
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti 
támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 44/2017. (IV. 18.) számú Magyar 
Államkincstár Közlemény módosításáról  
 

99/2017. (IX. 26.) számú Kincstár Közlemény  
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 
szerinti támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 55/2017. (IV. 25.) számú 
Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról  
 

98/2017. (IX. 26.) számú Kincstár Közlemény  
Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély 
összegű költségtámogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 25/2017. (III. 27.) 
számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról  
 

97/2017. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény  
az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti támogatás 
igénybevételéről  
 

96/2017. (IX. 22.) számú Kincstár Közlemény  
az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 
szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról  
 

95/2017. (IX. 21.) számú Kincstár Közlemény  
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet szerinti, a 
2017/2018. tanévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok közzétételéről  
 

94/2017. (IX. 19.) számú Kincstár Közlemény  
a 2017/2018. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban jóváhagyott megállapodásokat érintő 
intézményi változások bejelentéséről  
 

93/2017. (IX. 18.) számú Kincstár Közlemény  
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet szerinti támogatás 
kifizetése iránti kérelem benyújtásáról  
 

92/2017. (IX. 12.) számú Kincstár Közlemény  
a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséhez 
szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről  
 

91/2017. (VIII. 29.) 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 2018. pénzügyi évben kifizethető támogatási 
keretösszegről  
 

90/2017. (VIII. 24.) számú Kincstár Közlemény  
az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó tejértékesítési jelentés 2017. évtől 
érvényes benyújtásáról  
 

89/2017. (VII. 31.) számú Kincstár Közlemény  
a 2017. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-
pótlás bejelentésekről  
 
 
 

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, 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 


