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1. Egységes kérelem 2019 
 
Április 9-én nyílik meg az egységes kérelem kitöltési felülete, amely a Magyar Államkincstár 
(MÁK) e-ügyintézési felületén érhető el. A termelők jelentős körét érintő közvetlen 
támogatásokon – például az alaptámogatás és zöldítés - túl a kapcsolódó nemzeti támogatások 
(például átmeneti anyatehén tartás támogatása), valamint a Vidékfejlesztési Program 
intézkedéseinél (például agrár-környezetgazdálkodás és erdészeti jogcímek) kell ezt a felületet 
használni. 
A szankciómentes kérelembeadásra 2019. április 9. és 2019. május 15. közötti időszak áll 
rendelkezésre. A változásvezetéssel érintett kérelmeket csak 2019. április 11-től lehet beadni. 
A kérelmeket 2019. május 15-ét követő további 25 naptári napig, 2019. június 9-éig (a 
hétvégére és Pünkösd hétfőre tekintettel június 11-ig) lehet benyújtani, illetve a már 
benyújtott kérelmek 2019. június 9. (a hétvégére és Pünkösd hétfőre tekintettel június 11.) 
napjáig módosíthatók. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is érvényben van, hogy mindkét 
esetben, a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken. 
 
A legfontosabb változások az előző évekhez képest: 
 bővül a termeléshez kötött jogcímre bejelenthető kultúrák köre, ezentúl támogatás 

kérhető a közönséges szurokfű (oregánó), a kivi, a datolyaszilva és a füge termelésére, 
 az ökológiai jelentőségű másodvetés akkor is elfogadható EFA-területként, ha azt a 

beforgatás helyett más módon dolgozzák be a talajba. A módosítás célja a forgatás 
nélküli talajművelés ösztönzése az erre alkalmas területeken, 

 a jogszerű földhasználattal kapcsolatos nyilatkozat megtételére csak elektronikus úton 
kerülhet sor, 
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 a vetőmagcélra termesztett növényeknél a termelőnek be kell jelentenie a 
szaporítóanyag célú termesztést a NÉBIH-hez. Ennek hiányában a kárenyhítési 
rendszer keretében szaporítóanyag célú termesztésre nem nyújtható be kárenyhítő 
juttatás iránti kérelem és a kárenyhítő juttatás számítása az alapnövény adatai alapján 
történik, 

 kárenyhítés kapcsán további változás a fóliás termesztésnél, hogy az idei évtől az EK 
fogalomtárban szereplő „termesztő berendezésben termesztett növény” 
meghatározását kell alkalmazni és ennek értelmében a talaj fóliatakarása és a 
fóliaalagút használata nem megengedett. 

 
Kapcsolódó jogszabályok: 
 

10/2019. (IV. 1.) AM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
miniszteri rendeletek módosításáról 
 

9/2019. (IV. 1.) AM rendelet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. 
évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 
 
 

2. Aszálykár bejelentés 
 
Az elmúlt időszak csapadékszegény időjárása miatt a 2019-es kárenyhítési évben a termelők 
eddig közel 550 aszálykárt jelentettek be, mintegy 24000 hektár területre, míg  az elmúlt év 
hasonló időszakáig aszálykárra csupán 1 kárbejelentés érkezett 41 hektár területre. A növény 
károsodását, annak észlelését követő 15 napon belül, elektronikus úton be kell jelenteni. 
 

Az egyes növények vegetációs időszakában felmerülő aszály miatti károkat - így az őszi 
vetésű növények kárait – csökkentheti az agrárkár-enyhítési rendszer, amelyhez a károsult 
termelőknek az alábbi lépéseket kell megtenniük. A növény károsodását, annak észlelését 
követő 15 napon belül, elektronikus úton be kell jelenteni a Magyar Államkincstár 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapján elérhető MKR Mezőgazdasági kockázatkezelési 
rendszer menüponton keresztül, ügyfélkapus beazonosítást követően. Ha a termelő a 
kárbejelentést az egységes kérelem elektronikus felülete nyitva állásának időszakában kívánja 
benyújtani, akkor az ügyfélazonosítóval rendelkező károsultnak először az Egységes kérelmet 
kell benyújtania és csak azt követően tehető meg a kárbejelentés.  
 

A növény vegetációs időszakában bekövetkezett aszály és a növényben bekövetkezett kár 
között ok-okozati összefüggésnek kell fennállnia, amelyet a területileg illetékes 
kormányhivatal a termelői kárbejelentést követően igazol. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (a https://agro.met.hu) a termelők és a hatóságok számára településekre lebontva 
közöl információkat egyes, a kárenyhítési rendszer által kezelt kedvezőtlen időjárási 
jelenségek, köztük az aszály bekövetkezéséről is, amelyek az ellenkező információk 
bizonyításáig alkalmazandók a kárenyhítési eljárásban. 
 

Ha a termelő által határidőben bejelentett aszálykárokat a területileg illetékes kormányhivatal 
is visszaigazolja, akkor a 2019-es kárenyhítési év végén ezen károk után kárenyhítő juttatás 
vehető igénybe akkor, ha további támogatási feltételek is teljesülnek. Ezek közül a 
legfontosabbak: 
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 a kárenyhítési rendszerben való tagság, 
 a károsodott növény 30%-os hozamcsökkenése (terméskiesése) és 15%-os 

hozamérték-csökkenése (termelésiérték-kiesés), 
 a kárenyhítési hozzájárulás szeptember 15-ig történő megfizetése, 
 az aszályhelyzetről a miniszter október 31-ig közleményt ad ki az adott térségre 

vonatkozóan, 
 a károsult november 30-ig benyújtja a kárenyhítő juttatás iránti igényét. 

 

A 2019. kárenyhítési évi tagság az április 9-én nyíló egységes kérelem elektronikus felületen 
megadott terület- és növényadatok alapján dől el (kötelező tagság), vagy a felületen megtett 
nyilatkozattal hároméves időtartamra önkéntesen is a rendszer tagjává lehet válni.  
 
 
A mezőgazdasági vízhasználók költségterheinek enyhítése érdekében, a hidrometeorológiai 
viszonyokra hivatkozva, a belügyminiszter az Agrárminisztérium kérésére 2019. április 1-
jével kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot. Ezzel egyidejűleg a tél végi, kora tavaszi, 
kevés csapadékot hozó időszak miatt az öntözési idény is hosszabbá válik, amely így március 
1-től október 31-ig tart. 
 A termelők számára ez azt jelenti, hogy nem kell vízkészlet-járulékot fizetniük az öntözési, 
halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után. 
A meghosszabbított mezőgazdasági vízhasznosítási idényben a gazdák kedvezményesen 
juthatnak öntözővízhez, azaz az alapdíj 70 százalékát átvállalja az állam 2019-ben, így a 
gazdáknak 30 százalékot kell megtéríteniük. 
 
 

3. Biztosítási díjtámogatás 
 
Az idén is 5 milliárd forint éves agrárbiztosítási díjtámogatáshoz juthatnak a gazdálkodók, az 
igényeket az egységeskérelem-benyújtási időszakban lehet beadni. 
A Vidékfejlesztési Programban elérhető pályázat a legfontosabb természeti és időjárási 
kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjához nyújt támogatást a növénytermesztéssel 
foglalkozó termelőknek. 
 

A szaktárca annak érdekében, hogy minél több gazdálkodó, minél nagyobb területre vehessen 
igénybe mezőgazdasági biztosítást, az elmúlt időszakban a díjtámogatás éves keretösszegének 
emeléséről és a támogatási szerkezet egyszerűsítéséről határozott. Tavaly 5 milliárd forintra 
emelkedett a pályázható éves támogatás összege, amelynek köszönhetően a 2018-tól 
kezdődően megnőtt a támogatás intenzitása. 
Az „A" típusú csomag kibővült a csonthéjas és héjas gyümölcskultúrákkal, a „B" és a „C" jelű 
konstrukciókat pedig elválasztották, előbbiben az ültetvény- és zöldségkultúrák, utóbbiban a 
szántóföldi növénykultúrát kaptak helyet. A „B" jelű csomag esetében – a korábbiaktól 
eltérően – 5 kockázat helyett mind a kilenc kockázat bármelyikére köthető biztosítás. A 
pályázati felhívás részleteiről bővebb információ a www.szechenyi2020.hu oldalon érhető el. 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint vehető igénybe a 
támogatás, amelynek az alább felsorolt dokumentumokban foglalt különös szerződések 
feltételei felelnek meg. 
Részletek itt 
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4. Baromfi állatjóléti támogatás 
 

A 2019. évre szóló baromfi állatjóléti támogatási kérelmek beadási határideje 2019. április 
15-e. A kérelmeket a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható új formanyomtatványon 
kell benyújtani. A baromfi állatjóléti támogatások folyósítására a 2019. évi költségvetésben 
megközelítőleg 13 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre, amely meghaladja a korábbi évek 
keretösszegét. 
A baromfitartó gazda támogatást vehet igénybe az előírásokon túlmutató állatjóléti 
kötelezettségvállalás többletköltségeire, amennyiben biztosítja a takarmányok nemkívánatos 
anyagoktól való mentességét, a kíméletes állatmozgatásra és szállításra vonatkozó szigorúbb 
előírásokat, a jobb épület-mikroklímát, valamint csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmányt 
használ. Annak érdekében, hogy a támogatások minél előbb a gazdálkodókhoz juthassanak, a 
támogatási év április 16-tól az ezt követő év április 15-ig tart. A tényleges kifizetések mértéke 
a jogos támogatási igények nagyságától függ majd.  
Az Agrárminisztérium a sertéságazatban hasonló állatjóléti állami támogatásokat nyújt a 
gazdáknak, amely már ez év január 1-től szintén 2025-ig működik. 
 
További részletek itt: 
 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 
 

13/2019. (III. 29.) számú Kincstár Közlemény  
a baromfi állatjóléti támogatás 2019/2020. támogatási évre vonatkozó igénybevételéhez 
szükséges támogatási kérelem nyomtatványról  
 

5. Szarvasmarha átlaglétszám igazolás letöltése 
 
Mostantól a webALI felületén is elérhetik a szarvasmarha-átlaglétszámigazolást a 
hozzáféréssel rendelkező állattartók. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
fejlesztésének köszönhetően az igazoló dokumentumot ezentúl nem szükséges írásban 
kérelmezni, hiszen az elektronikus felületről közvetlenül kinyomtatható bizonylattal minden 
érintett eleget tehet a hatályos jogszabályban előírt igazolási kötelezettségének. 
A Földforgalmi törvény nemrégiben hatályba lépett módosítása szigorította az elővásárlási, 
illetve előhaszonbérleti jogra való hivatkozás lehetőségét egy adott földterület megvásárlási 
szándéka esetén. A jogszabály rendelkezései szerint – takarmányszükségletének biztosítása 
érdekében – elővásárlási/előhaszonbérleti jog illeti meg azt a helyben lakó földművest, aki 
igazolni tudja, hogy legalább 3 éve állattartó telepet működtet, amelyen a megfelelő 
állatsűrűséggel is rendelkezik. 
Az igazolás céljára szolgáló hatósági bizonyítványt az üzemeltető kérelmére az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki. A Nébih fejlesztéseinek köszönhetően ez az eljárás 
lényegesen egyszerűsödött, így a „1218 – Szarvasmarha átlaglétszám bizonylat” mostantól a 
webALI felületén is elérhető. 
A hozzáféréssel rendelkező állattartók vagy az általuk meghatalmazottak a 
Szarvasmarha/Listák menüpont alatt találhatják meg a szükséges adatokat. A bizonylat 
elkészítését követően, a felhasználó beállítási szempontjai szerint tekinthetik meg a 
tenyészetben tartott összes szarvasmarha, valamint a tej- és kettőshasznú állatok 
átlaglétszámát. (A felhasználói útmutatóban részletes leírás található a beállítási 
lehetőségekről.) Az állattartó önmagában a webALI-ról letöltött bizonylattal eleget tehet a 
Földforgalmi törvény által előírt igazolási kötelezettségének. 
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6. Borszőlő telepítések engedélyezése 
 
Megjelent az új borszőlőültetvény-telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról 
szóló tájékoztatás. A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 
9/2017. (III. 6.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az új telepítések számára 
engedélyezhető terület nagysága 2019-ben 656 hektár. 
A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM 
rendelet szerint új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. 
között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. 
A telepítési engedély iránti kérelemhez – kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő 
borszőlőültetvénnyel azonos nagyságú borszőlővel megvalósuló telepítést, valamint az 
ültetvény más fajtára történő cseréjét – mellékelni kell a talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 
hivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát is. 
 
 

7. Borszőlő telepítés támogatása 
 
A Vidékfejlesztési Program felhívása alapján támogatható: új borszőlőültetvény telepítése. 
A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható 
táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az 
ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is. 
 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.  
A támogatás maximális mértéke: 40-70%. 
 

A következő szakaszhatár: 2019. június 14. 
 

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

8. Szőlő szerkezetátalakítás 
 
A Magyar Államkincstár 9/2019 (II. 26.) számú közleménye alapján 2018/2019-es borpiaci 
évben 2019. április 1. és június 17. között nyújtható be kifizetési kérelem a 
borszőlőültetvények megvalósított szerkezetátalakításának támogatására. 
 

Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel 
rendelkezik. A támogatás kifizetése a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és 
átállításához a 2017/2018 – 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 
1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított 
szerkezetátalakításra igényelhető. 
 

A kifizetési 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 kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített és 
honlapján közzétett B4048 számú nyomtatványon az előírt mellékletek csatolásával együtt 
postai úton kell benyújtani a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások 
Főosztályához. 
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9. Erdősítés támogatása – módosulások 
 

Módosult az Erdősítés támogatása című (VP5- 8.1.1-16) felhívás dokumentációja. 
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2021. június 30-ra módosult. 
A felhívás 3.4.1.1. I. „Támogatás igénybevételének feltételei” fejezetében módosultak a 
jövedelempótló és az első éves ápolási támogatásra vonatkozó előírások, azaz erdőtelepítés 
esetén az elsőkivitel megvalósulását követő első kifizetés az elsőkiviteli támogatáson túl, az 
adott évi jövedelempótló, és elsőéves ápolási támogatást is tartalmazza.  
 

A 3.4.1.1 II. „Kötelezettségek vállalása” fejezet módosításai alapján a támogatói okirat 
hatálybalépését követő 36 hónapig lehetőség lesz a telepítés megvalósítására és az első 
kifizetési igénylés benyújtására. 
 

A pályázat 3.4.1.3. „Egyéb elvárások” fejezetében módosultak a létszámtartásra és bővítésre 
vonatkozó kötelezettségek, aminek alapján a foglalkoztatotti létszámbővítésre tett vállalást 
projektenként kell teljesítenie a kedvezményezettnek, azaz amennyiben a kedvezményezett 
több projektben vállalt létszámbővítést, ezen kötelezettségek teljesítését külön-külön kell 
vizsgálni, a több támogatott projekt kapcsán tett vállalások összeadódnak.   
 

A felhívás további módosulásai az alábbi pontokat érintik: 
 Az 1.3. A támogatás háttere fejezetben a támogatói intézményrendszerben 

bekövetkezett változások kerültek átvezetésre. 
 A felhívás 5.1 A támogatás formája fejezet módosításai alapján  a 

kedvezményezetteknek nem kell a kifizetési igényléshez azokat a dokumentumokat 
csatolniuk, amelyek az erdészeti hatóságnál már rendelkezésre állnak. A 
kedvezményezettnek a kifizetési igényléshez benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatban megőrzési kötelezettséget kell vállalnia. 

 A felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az ipari célú fás szárú 
ültetvény fogalma, valamint törlésre került az ipari célú faválaszték meghatározása. 

 A felhívásban a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói 
Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre módosult. 

 7. További információk fejezetben a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek kerültek 
átvezetésre. 

 A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult. 
 

További részletek itt. 
 

10. Tanyavillamosítási pályázat meghosszabbítva 
 

Egy évvel meghosszabbította az Agrárminisztérium a tanyás térségek háztartási léptékű 
fejlesztéseit szolgáló vidékfejlesztési pályázatot. A döntés értelmében a tanyán élők és a 
tanyás térségekben található önkormányzatok 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási 
kérelmüket a 8,23 milliárd forint keretösszegű felhívásra. 
A Vidékfejlesztési Program pályázata többek között a tanyavillamosítást, a vízellátás 
kiépítését, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések megvalósítását támogatja. A pályázati 
felhívás keretében a természetes személyek legfeljebb 6,2 millió forint, az önkormányzatok 
pedig maximum 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, akár 95% 
támogatás intenzitás mellett. A felhívásra benyújtott támogatási kérelmek közül az Irányító 
Hatóság ez idáig több mint 300 kérelmet már támogatott, mintegy 1,6 milliárd forint összegben. 
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11. VP – Kötelező képzések 
 
Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek,…) előírás kötelező 
képzésen való részvétel. 
Meghirdetésre kerültek az első képzések, amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül. 
https://naknonprofit.hu/kepzesek 
 
 

12. VP jogcímek – még nyitva 
 
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései 
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 
VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 
VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása 
VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének 
növelését célzó beruházások 
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 
VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 
VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, 
fejlesztéséért és promóciójáért 
VP6-19.3.1-17 A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 
előkészítése 
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 
 
 

13. Méhészeti járművek támogatása 
 
Megjelent a Magyar Államkincstár 5/2019. (II. 1.) számú közleménye a méhészeti járművekre 
2019. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról. 
 

A támogatás jogszabályi alapja a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet. A támogatás 
igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata 
alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező 
kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR). 
 

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, 
illetve vándor méhesházra a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben, 
azaz a 2018. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve 
gépjárműadó költsége, továbbá OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti 
eszközhordozó járművenként, 5 évente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 
ezer forint.  
 

A kérelmeket postai úton 2019. február 15. és 2019. április 15. között kell benyújtani a 
Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához. 
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14. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 
2019. évi XXIII. törvény 
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról 
 

12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 
az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, 
forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák 
gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról 
 

8/2019. (III. 26.) AM rendelet 
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- 
és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM 
együttes rendelet módosításáról 
 

7/2019. (III. 26.) AM rendelet 
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 
módosításáról 
 

6/2019. (III. 19.) AM rendelet 
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának 
szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet módosításáról 
 

5/2019. (III. 14.) AM rendelet 
egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról 
 
 

15. Kincstár Közlemények 
 
12/2019. (III. 14.) számú Kincstár Közlemény  
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2018. tárgyévi kötelezettségek 
teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és 
általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről szóló 1/2019. (I.18.) 
számú Közlemény módosításáról  
 
 
 

A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről 
elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! 

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő – általunk jelentősnek ítélt – támogatási jogcímekről 
összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! 

Felhasznált források: AM, ME, MÁK, NAK, HOI, NÉBIH 
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