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1. Kárenyhítési hozzájárulás, aszálykárok bejelentése
2019. szeptember 15. napjáig van lehetőség a 2019. évi kárenyhítési hozzájárulás
megfizetésének jogszerű teljesítésére.
A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő
juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének. A fizetési kötelezettség
részleteiről a Kincstár 2019. július 31-éig határozatban tájékoztatta az érintetteket.
Az utalás során fontos az ügyfél-azonosító szám, illetve az adóazonosító jel, vagy adószám
megadása is. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező, tehát a határidőre meg nem
fizetett összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
Amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le egy, a
gazdálkodó későbbi kifizetéséből, úgy a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás
igénybevételére.
A termelőknek a még be nem takarított kultúrákkal kapcsolatban legkésőbb szeptember 30-ig
van lehetőségük bejelenteni a 2019. évi aszálykárt.
Kamarai kiadvány a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerről:
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2992-a-mezogazdasagi-kockazatkezelesirendszer-mukodese
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2. Ökológiai másodvetés és leforgatás bejelentése
Ökológiai célterületként (EFA) bejelentett másodvetés esetében legkésőbb tárgyév október 1.
napjáig kell elvégezni a vetést, továbbá az ökológiai jelentőségű másodvetésnek a vetéstől
számított legalább hatvan napig jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén, mely
időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát.
A tényleges vetési, illetve betakarítási/beforgatási időpontot, a vetést, illetve
betakarítást/beforgatást követően 15 napon belül kell bejelenteni. A határidő elmulasztása
esetén a másodvetés nem kerül figyelembe vételre az egyes támogatások vonatkozásában!

3. Földhasználat igazolása
Azon gazdálkodók, akiknél nem egyértelműsíthető vagy nem ellenőrizhető a művelt területek
földhasználati jogosultsága, a Magyar Államkincstártól a jogszerű földhasználat igazolására
felszólító végzést kaphatnak.
A jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzéseket elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül küldik ki. A végzés megérkezése után 10 napja van az érintettnek benyújtania a
földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot és nyilatkozatot tenni az egységes
kérelemkitöltő felületen a „Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2019” pont alatt.

4. Főnövény betakarítási időpontjának bejelentése az Egységes kérelemben
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes kérelem beadó felületen a „Főnövény betakarítási
időpontjának bejelentése” minden esetben a növény lekerülésének időpontját jelenti az adott
területről! Tehát pl. egy kaszálás nem jelenti azt, hogy a növény lekerült a területről, vagyis
nem kell betakarításként jelenteni az Egységes kérelemben. Az egységes kérelem beadó
felületen a főnövény betakarítási ideje csak abban az esetben kerüljön bejelentésre,
amennyiben az adott főnövény a valóságban lekerül az érintett területről!
AKG esetében erre különösen kell figyelni: pl. zöldugar területen való tartásának 3 éves
kötelezettségénél, illetve évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok
füves keveréke, zöldugar illetve ideiglenes gyep) termesztésének vállalása esetén.
A nem megfelelően bejelentett betakarítási időpont a diverzifikációs követelmények
betartásánál is problémát okozhat. A növénytermesztés diverzifikálása szempontjából azok a
növénykultúrák vehetőek figyelembe, amelyek a tárgyév május 1-jétől szeptember 30-ig
terjedő időszakban a leghosszabb ideig - az adott növénykultúra vegetációs idejére
figyelemmel - vannak jelen a mezőgazdasági termelő egységes kérelmében bejelentett
szántóterületének részét képező tábláin.
A fentiek mellett a főnövény illetve a másodvetés tényleges vetési és betakarítási időpontjai
annak ellenőrzésére is szolgál, hogy az egyes EFA elemek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet
szerint előírt termesztési időszakban valóban megtalálhatóak-e a területen.
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 31ig, közönséges vagy veteménybab esetében május 10-től július 20-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.
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5. 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.
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.
Levélminta-vétel
Ültetvény esetében választható előírás a levélminta-vétel, melyet minden évben augusztus 31ig kell elvégezni a pályázati felhívás mellékletében rögzített vegetációs periódusok
figyelembe vételével. Teljesítésnek elfogadott a laboratóriumi átvételi igazolás.
Tiltott hatóanyagok
A 2019-ben tiltott növényvédőszer hatóanyagok listája:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
Ültetvények kivágása, újratelepítése
A kivágást és az újratelepítést 15 napon belül be kell jelenteni.
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.).

6. VP élelmiszeripari, borászati pályázat
Nagy István agrárminiszter ismertette, hogy az agrártárca tavaly októberben újra megnyitotta
az élelmiszeripari fejlesztést szolgáló felhívást 50 milliárd forintos keretösszeggel, 40 milliárd
forintot az élelmiszer-feldolgozó üzemek számára, 10 milliárd forintot pedig a borászati
üzemek számára különítettek el. A felhívásra idén január és április között lehetett támogatási
kérelmet benyújtani.
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Összesen 1003 kérelem érkezett be, 133 milliárd forintnyi igénnyel, ezek közül első körben
352 kérelmet, mintegy 48,6 milliárd forinttal már biztosan támogatnak. A kérelmek egy része
még elbírálás alatt áll, és a megítélt támogatás összege elérheti akár a 70 milliárd forintot is részletezte a miniszter.
Az értékelésnél kiemelt hangsúlyt fektettek arra, hogy innovatív és versenyképes beruházások
valósuljanak meg, munkahelyek teremtődjenek a magyar vidéken. Emellett biztosítottak
forrást ezen vállalkozások energetikai korszerűsítésére a környezeti terhelés csökkentése
érdekében.

7. VP Erdősítés – megnövelt támogatási összegek
Az erdőtelepítések ösztönzése érdekében a Vidékfejlesztési Programban megnövelték az
erdőtelepítéshez igényelhető jövedelempótló és az ehhez kapcsolódó erdőápolási támogatások
összegét és időtartamát.
A jövedelempótló támogatások összegét a korábbi hektáronkénti 172 euróról 432 euróra
emelték, a támogatás igénybevételének időtartama egységesen, minden fafaj esetében 12 évre
nőtt.
Az erdőtelepítési költségek támogatása átlagosan mintegy 20 százalékkal nő, a tölgyesek
telepítése után a korábbi 2,6 millió forintról hektáronként közel 5 millió forintra, a
nemesnyáras esetében 1,2-1,3 millió forintról 2,8-2,9 millió forintra emelkedik az igényelhető
összeg. A miniszter közölte, a támogatási összegek átalakításának köszönhetően már a ritka
elegyfajok ültetéséhez is hozzá tudnak járulni, a változatosabb erdők létrehozására a gazdák
további 2800 eurós támogatást igényelhetnek.
A változtatásoknak köszönhetően, a jövedelempótló, az erdőápolási és az erdőtelepítési
támogatások összesítésével az erdőt telepítő gazdák most 80-130 százalékkal több forráshoz
juthatnak, mint korábban.
Az emelt összegű támogatásokat nem csak azok igényelhetik, akik a jövőben adják be
pályázataikat, hanem azok a gazdák is, akiknél még nem fejeződött be az erdőtelepítés. Azok
a pályázók, akik már végeztek az erdőtelepítéssel, ők az emelt összegű támogatások közül az
erdőápolási és a jövedelempótló támogatást igényelhetik.

8. VP Borszőlő telepítés támogatása
A Vidékfejlesztési Program felhívása alapján támogatható: új borszőlőültetvény telepítése.
A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható
táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az
ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke: 40-70%.
A következő szakaszhatárok: 2019. szeptember 16., 2019. december 16.
További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1
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9. 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

10. Tenyészbika támogatás
Az Agrárminisztérium az idei évben új támogatási programot indított a húshasznú
szarvasmarha- és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint az állomány genetikai
színvonalának növelése érdekében. A támogatási konstrukció 2019. évi működésére összesen
700 millió forintot különített el az agrártárca.
A támogatás összege a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállatonként
a) húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,
b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,
c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,
d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint
azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű
támogatási keretet. Támogatási időszak: tárgyévet megelőző év szeptember 1. és tárgyév
augusztus 31. közötti időszak.
Fontos, hogy a tenyésztőszervezetnek a támogatási kérelem nyomtatványán kell igazolnia,
hogy a kérelemben megjelölt ENAR-számú és központi lajstromszámú állategyed apaállatnak
minősül és azt a kérelmező tenyésztésbe is állította a támogatási időszakban. A támogatást
húshasznú, hústípusú magyartarka, magyar szürke, illetve bivaly tenyészbikák támogatási
időszakban megvalósult beállításához lehet igényelni.
A támogatási kérelmet a 37/2019. (VIII. 31.) számú Kincstár Közlemény 1. számú
melléklete szerinti, N0827 számú „Tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatása Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon, évente egyszer, a tárgyév szeptember 1. –
szeptember 20. közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához
postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407.
További részletek a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendeletben.

11. Anyatehén kiesés-pótlás bejelentése
Kiesés-pótlás bejelentési kötelezettsége van mindazon ügyfeleknek, akik termeléshez kötött,
illetve átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmet nyújtottak be, és a kötelező
birtokon tartási időszak alatt a kérelemben bejelentett egyedek az ügyfél állományából
kiestek. A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtását követő naptól
számított 6 hónapig áll fenn. Az állat kiesésének bejelentése és megfelelő pótlása esetén a
birtokon tartási kötelezettség teljesítettnek tekintendő.
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Kiesésnek minősül a birtokon tartási kötelezettség alatt álló állat állatorvos által igazolt
kényszervágása, termeléshez kötött támogatás esetén annak leölése, továbbá az állat elhullása,
valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyednek az ENAR alapján igazoltan kizárólag
hazai vágásra (kényszervágás) történő selejtezése, mely esetekben a kiesett állat a támogatási
feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő állattal a kiesés
időpontjától pótolható.
A birtokon tartási időszak alatt kieső egyedet a kieséstől számított 60 napon belül a kérelmező
saját költségén pótolni köteles. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha
a) a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek
megfelelően megtörténik,
b) a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a
pótlásra előírt határidőt követő 15 napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában
kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő 15 napon belül, a kiesés okát igazoló állatorvosi
igazolást mellékelve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár felé bejelenti,
c) a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történő bejelentése a Szarvasmarha ENAR
rendeletnek megfelelően megtörténik és
d) a kieső állat tekintetében a mezőgazdasági termelő megfelelt a támogatásra való
jogosultsági feltételeknek, az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja,
illetve a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § d) pontja szerint.
Az állat más tartónak továbbtartásra vagy exportra történő értékesítése még állatorvosi
igazolással együtt sem fogadható el kiesésként, tehát a birtokon tartási időszak alatt történő
értékesítés esetén az állat után támogatás a továbbiakban nem állapítható meg, és az adott állat
szankció alapját képezi.
A kiesés-pótlás bejelentés kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon található elektronikus bejelentő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun
keresztül, elektronikus úton nyújtható be.
A kiesés tényének és a pótlásként beállítani kívánt állat azonosító számának bejelentésére
irányadó határidő:
- legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap) követő 15. nap,
- a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatok esetében a kiesést
követő 15. nap.
A bejelentést KÖTELEZŐEN elektronikus úton kell benyújtani, nincsenek papír alapon
rendszeresített nyomtatványok. Amennyiben jelen Közlemény hatályba lépését követően
kerül benyújtásra papír alapú nyomtatványon bejelentés, azt a támogatási döntés meghozatala
során nem lehet figyelembe venni. A benyújtó felület elérési útvonala:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-egyseges-kerelem
A bejelentéshez a kieső egyed vonatkozásában a kiesés okáról szóló állatorvosi igazolás
másolatban történő csatolása szükséges!
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetében már nem szükséges, hogy az igazolást
hatósági állatorvos vagy járási főállatorvos állítsa ki!
További részletek:
32/2019. (VII. 11.) számú Kincstár Közlemény
a 2019. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelemhez
kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentésekről
6
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12. Borászati krízislepárlás
A 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján a lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás
igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati
terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari célú nyers alkoholt készítsen.
A lepárlóüzem nyilatkozatban vállalja, hogy
a) a borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban
adásvételi szerződést köt, amelyben az átvett borászati terméktételre vonatkozó hegybírói
igazolás számát feltünteti,
b) a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségére lepárolja,
c) az átvett borászati termékért legalább nettó 60 Ft/liter átvételi árat fizet,
d) az átvételi árat az átvétel napját követő 70 napon belül megfizeti,
e) az átvett borászati termékeket 2019. december 15-ig lepárolja, (…)
Krízislepárlási intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe
beszállítani,
a) amelynek beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő végzi vagy végezteti, aki a
borászati termék tételhez tartozó borászati termék származási bizonyítványán szerepel, és
b) amelynek első borászati termék származási bizonyítványát kizárólag a 2015–2018-as
szüreti évekből származó szőlőre vonatkozó szőlő származási bizonyítvány alapján állították
ki.
Utóbbi feltétel teljesüléséről a gazdasági aktát vezető hegybíró kérelemre igazolást ad ki.
Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani a 3. § (5) bekezdése
szerinti közlemény közzétételének napjától 2019. december 15-éig lehet.
Eltérő megállapodás hiányában a borászati termékek átadása és átvétele a lepárlóüzem
telephelyén történik.
Egy bortermelő a támogatási időszakon belül legfeljebb 8000 hektoliter borászati terméket
szállíthat be a lepárlóüzembe krízislepárlás céljából.
A krízislepárlási támogatás mértéke 60 Ft/liter. A támogatás összegét az e rendelet szerint
átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége alapján kell
meghatározni.
A 2019. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 600 000 000 Ft.
A támogatási kérelmeket 2019. december 15-éig a Kincstár által rendszeresített és a
honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani a Kincstár részére.
További részletek:
40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról
39/2019. (IX. 6.) számú Kincstár Közlemény
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemekről
38/2019. (IX. 4.) számú Kincstár Közlemény
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
alapján a krízislepárlási intézkedésben részt vevő lepárlóüzemek nyilvántartásba vételéről
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13. Haszongalamb vásárlás támogatása
A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély
összegű támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a támogatási időszakban vásárolt haszongalamb ellenértékének 75%-a,
de legfeljebb 6000 forint/haszongalamb.
Egy haszongalamb után kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás.
A támogatás 2019. évben rendelkezésre álló keretösszege 24 millió forint.
A támogatási kérelem
a) 2019. október 1-jétől október 15-éig,
b) 2020. május 1-jétől május 15-éig,
c) 2020. október 1-jétől október 15-éig
a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai
úton nyújtható be a Kincstárhoz.
További részletek a hamarosan megjelenő Kincstár Közleményben lesznek.

14. Komlóültetvények létesítésének támogatása
A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély
összegű támogatás igényelhető. A támogatás a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talajelőkészítésre, alaptrágyázásra, valamint a földterületen komlóültetvény támrendszerének és
öntözési rendszerének kialakítására használható fel.
A támogatás mértéke a támogatási időszakban létesített komlóültetvény telepítésének
műveleteihez kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka
igénybevételéhez kapcsolódó költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb
hektáronként 6 millió forint.
A támogatás tárgyévben rendelkezésre álló keretösszege 100 millió forint.
A támogatási kérelmet 2019. október 15-étől 30-áig kell benyújtani a Kincstárhoz.
További részletek a hamarosan megjelenő Kincstár Közleményben lesznek.

15. Lízingdíj támogatás
Az agrártárca újraindítja a mezőgazdasági vállalkozások által új gépek és technológiai
berendezések lízingbe vételéhez kapcsolódó támogatási programját. A programra 2019. évben
600 millió forint áll rendelkezésre.
A támogatás formája kamattámogatás, amely lízing formájában megvalósuló beruházásokhoz
kapcsolódhat abban az esetben, ha a lízing futamideje 36 hónap és ha a futamidő végén a
mezőgazdasági termelő megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát. A kamattámogatás
mértéke a lízingdíj kamattartalmának 50%-a. Az ügylethez a kezességvállaló intézmények
által nyújtott készfizető kezesség is kapcsolódhat, ezzel is segítve a beruházás megvalósulását.
A vállalkozások támogatási kérelmeiket 2019. december 31. napjáig nyújthatják be a
földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz.
További részletek:
15/2019. (IV. 25.) AM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez
nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról
8
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16. Permetezőgépek felülvizsgálata
Az agrárminiszter 35/2019. (VII. 15.) AM rendelete módosította a növényvédelmi
tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet. A legfontosabb változások a
növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatának szabályaiban találhatóak.
Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve a
szórópisztolyos és lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket – az Európai
Unió területén történt első forgalomba hozatalt követő első öt évben egy alkalommal, ezt
követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot kell végezni.
A legfontosabb változás az elmúlt 2-3 módosítás során, hogy kikerült a Növényorvosi Kamara
kizárólagossága a rendeletből. Így bármely piaci szereplőnek van lehetősége
gépfelülvizsgálatot végezni, ha az alábbi feltételeknek megfelel:
Mezőgazdasági gépészmérnök vagy növényorvos végzettséggel rendelkezik, valamint saját
jogán, vagy jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként felülvizsgálati tevékenységet
folytat és szerepel a növényvédelmi gépek felülvizsgálatára jogosultak jegyzékében, és a
NÉBIH által szervezett alapképzésen, valamint az ötévenkénti továbbképzésen részt vesz,
vagy ilyen képzéseken részt vett személyt alkalmaz.
A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító matricát kell elhelyezni. A
gyártási számmal nem rendelkező növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi
azonosítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elválaszthatatlan módon
kerüljön rögzítésre. Használt növényvédelmi gép kereskedelmi értékesítése során csak
úgy adható át a végfelhasználónak, ha az a 35. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel
és az erről szóló tanúsító matrica a használt növényvédelmi gép értékesítésének
időpontjától számított három évig érvényes.
A rendelet átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz annak érdekében, hogy a növényvédelmi
gépek felülvizsgálata mielőbb megkezdődhessen, és a jelenlegi és a jövőbeli felülvizsgálati
gyakorlat közötti átmenet zökkenőmentes legyen.
A növényvédelmi hatóság az ellenőrzések (pl. AKG és KM – kölcsönös megfeleltetés) során
megvizsgálja, hogy a növényvédelmi tevékenységre használt gép részt vett-e felülvizsgálaton.
Azok a gépek, amelyek az elmúlt években felülvizsgálaton estek át, rendelkeznek erről szóló
érvényes tanúsítvánnyal. Ebben az esetben a hatóság elfogadja a vizsgáló állomás
tanúsítványát. Azoknak a gazdáknak, akik még nem vitték el gépeiket felülvizsgálatra, a
hatóság ellenőrzései során figyelembe veszi annak igazolását, ha a vizsgálat folyamatban
van (bejelentkeztek rá), de még nem került rá sor.
Felhívjuk a termelők figyelmét, kísérjék figyelemmel a NÉBIH oldalán megjelenő
információkat, ahol a felülvizsgáló gépállomások listája is elérhető.

17. Jogszabályok, jogszabályváltozások
38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36/2019. (VII. 26.) AM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V.
26.) FM rendelet módosításáról
34/2019. (VII. 12.) AM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre
irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól
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33/2019. (VII. 9.) 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
32/2019. (VII. 8.) AM rendelet
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és az
egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet módosításáról
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
az állattenyésztésről

18. Kincstár közlemények
36/2019. (VIII. 16.) számú Kincstár Közlemény
a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe
vehető csekély összegű támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 31/2019. (VII.11.) számú Magyar
Államkincstár Közlemény módosításáról, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 31/2019. (VII.11.) számú
Magyar Államkincstár Közlemény
35/2019. (VIII. 13.) számú Kincstár Közlemény
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet szerinti
támogatási kérelem benyújtásáról szóló 30/2019. (VII. 8.) számú Magyar Államkincstár Közlemény
módosításáról
34/2019. (VIII. 2.) számú Kincstár Közlemény
a 2019/2020 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási
költségtérítési összegekről
33/2019. (VII. 31.) számú Kincstár Közlemény
a 34/2019. (VII. 12.) AM rendelet alapján az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük
való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának
szabályairól
31/2019. (VII. 11.) számú Kincstár Közlemény
a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe
vehető csekély összegű támogatás igénybevételének feltételeiről
30/2019. (VII. 8.) számú Kincstár Közlemény
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet szerinti
támogatási kérelem benyújtásáról

A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről
elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő – általunk jelentősnek ítélt – támogatási jogcímekről
összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák!
Felhasznált források: AM, ME, MÁK, NAK, HOI, NÉBIH

Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83 agrion@agrion.hu
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