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1. Gazdálkodási Napló beküldés – január 31-ig 
 

A támogatást igénylő köteles a 2019. évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a meghatározott 
adattartalmát 2020. január 1. – 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 fontosabb jogcímek: AKG, VP ÖKO, THÉT, NATURA 2000, vízvédelmi célú, ill. 
élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 
 

2. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj 
 

A bevallás alapján megállapított felügyeleti díjat két egyenlő részben, 2019. július 31-ig, 
valamint 2020. január 31-ig kell befizetniük az érintetteknek. 
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3. Anyatehén szaporítások bejelentése 
 
Január 30-ig lehet bejelenteni az anyatehén-szaporításokat az ENAR rendszeren keresztül, az 
anyatehéntartáshoz kapcsolódó támogatást igénylőknek. 
 
 

4. Nitrát jelentések 
 
A gazdálkodási évhez igazodóan (január 1. – december 31.), a 2019. évről szóló nitrát 
jelentéseket 2020. január 1. és március 31. között kell beküldeni, elektronikusan. 
 

Téli trágyázási tilalmi időszak: Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (Nitrát rendelet) alapján, 
a főszabály szerint tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig (kivéve az őszi 
kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-től megengedett a trágyakijuttatás). 
 
 

5. Cukorrépa igazolások beküldése 
 
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerint cukorrépa termesztés támogatásban részt vevő 
mezőgazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-ig a Kincstár részére 
ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie 
a) a cukorrépa feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha 
közvetlenül termelt cukorrépát, vagy 
b) az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorrépa feldolgozónak történő 
továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát. 
 
 

6. AKG és ÖKO kötelezettség átadások 
 
VP AKG és ÖKO támogatások esetén a kötelezettségátadásokat december 31-ig lehet beadni 
a 2020-as évre vonatkozóan. 
 
 

7. VP támogatások könyvelése 
 
Az 55/2019. (XII. 10.) AM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában a 2014–2020 programozási időszakban igénybe vett beruházási célú 
támogatás összegét 
a) kettős könyvvezetésre kötelezett kedvezményezettnek tőketartalékba kell helyezni, 
majd azt a  fenntartási időszak végéig lekötött tartalékban kell kimutatni, 
b) nem kettős könyvvezetésre kötelezett kedvezményezettnek a bevételek között kell 
elszámolni. 
 

Abban az esetben, ha a tőketartalékba helyezett támogatás tekintetében a kedvezményezettnek 
támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a 
visszafizetett támogatás összegét a tőketartalék terhére – a lekötött tartalék megszüntetése 
után – kell elszámolni. 
Azon kedvezményezett szervezetek is alkalmazhatják a most megjelent változásokat, akik a 
támogatás összegét időközben már elszámolták a bevételeik között. 
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8. REL 
 

Az Agrárminisztérium új, mintegy 1,5 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett pályázati 
lehetőséget az élelmiszer-feldolgozás és a borászat támogatása érdekében a Rövid Ellátási 
Láncok együttműködő csoportjainak (REL - csoportok) beruházásaihoz kapcsolódóan.  
Az új, VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az 
élelmiszeripar és a borászat területén elnevezésű felhívás kedvezményezettjei kizárólag a 
2017-ben megjelent 3,84 milliárd forint keretösszegű - VP3-16.4.1-17 Együttműködések 
támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című 
felhívás keretében támogatott REL csoportok mezőgazdasági termelő tagjai lehetnek. Az új 
felhívás a REL csoportok korábban tervezett élelmiszeripari-, valamint a borászati 
beruházásainak megvalósítását szolgálja. 
A pályázatnak köszönhetően a támogatott csoportok mezőgazdasági termelő tagjai egyéni 
beruházás esetén legfeljebb 15,5 millió forint; kollektív beruházás esetén pedig legfeljebb 155 
millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. 
A pályázati felhívásra 2020. február 10. napjától nyújthatók be a támogatási kérelmek. 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együttműködések támogatása a REL és a 
helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) 
felhívás dokumentációja! A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 19. napjától 2020. 
március 31. napjáig van lehetőség. 
 
 

9. Erdészeti géppályázat 
 

Ismét megnyílt az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci 
értékesítésére irányuló beruházások” című (VP5-8.6.1-17 kódszámú) pályázati felhívás. A 
támogatási kérelem benyújtásának határideje 2020. december 31-re módosult. Szakasz 
zárások 2020. január 31-én, március 2-án, április 2-án, június 30-án és szept. 30-án lesznek. 
 

A pályázat keretén belül támogatható tevékenységek az erdőgazdálkodás hatékonyságának 
javításához szükséges gépek és eszközök beszerzésére irányulnak, melyek: 
1. az erdőgazdálkodásban használt gépek 
2. fatermékek felkészítését szolgáló gépek, 
3. erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztések. 
 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 4,00 milliárd Ft-hoz képest 6,33 
milliárd Ft-ra emelkedett. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást 
igénylőnként maximum 100 millió Ft. A támogatási intenzitása a Közép-Magyarországi 
régióban 40%, az összes többi régióban 50%. 
 
 

10. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 
 

Módosult a felhívás, néhány főbb elem a módosítások közül: 
 Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben módosult a felhívás keretösszege. 
 A 3.7.1. Indikátorok fejezetben módosultak a felhívás indikátorszámai. 
 A felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezetében a 

megvalósítási időszak 24 hónapról 36 hónapra módosult. E határidő az összes 
folyamatban lévő ügyre alkalmazandó. 

 A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap  2021. március 2-re 
módosult. 
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11. VP Erdősítés támogatása 
 
Annak érdekében, hogy  a gazdálkodók minél kedvezőbb feltételekkel telepíthessenek új 
erdőterületeket, a tárca a mintegy 39 milliárd forint keretösszegű „Erdősítés támogatása” című 
felhívás módosításáról döntött, amelynek eredményeképp az erdőt telepítő gazdák a 
korábbiaknál lényegesen nagyobb, a fafajtól függően 80-130%-kal több forrást is igénybe 
vehetnek. A felhívás további kedvező módosítása mentén, a jövedelempótló támogatás 
összege az eddig hektáronkénti 172 euróról 432 euróra emelkedett és a jövedelempótló 
támogatás igénybevételének időtartama minden fafaj esetében egységesen 12 évre nőtt. 
Mindezek eredményeként nemcsak több támogatást kapnak a gazdák, hanem fafajtól függően 
4-7 évvel hosszabb ideig vehetik igénybe azt. A piaci viszonyokhoz igazodva minden 
célállomány-típus csoport esetében emelkedtek az erdő létesítésének és ápolásának 
egységárai, valamint új elemként került be a felhívásba a ritka elegyfafajok ültetésének 
lehetősége. A következő szakaszhatár: 2020. jún. 30., a támogatási kérelem benyújtására 
nyitva álló utolsó határnap pedig 2021. december 31-re módosult. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
 
 
Célállomány-
típus csoport 

Erdőtelepítés Ipari célú fás szárú 
ültetvény 

első 
kivitel 

költsége 

1. év 
ápolási 
költsége 

2. évtől  
ápolási költség 

telepítés 
költsége 

1. év ápolási 
költsége 

eurónak 
megfelelő forint 

összeg/ha 

eurónak 
megfelelő forint 

összeg/ha

Ápolási időszak 
(év) 

eurónak megfelelő 
forint összeg/ha/ 
ápolási időszak

eurónak 
megfelelő forint 

összeg/ha 

eurónak megfelelő 
forint összeg/ha/ 
ápolási időszak

Tölgy-Bükk 
és Egyéb 
keménylomb 

 
2744 

 
623 

 

 
11 

 
6624 

 
- 
 

 
- 

Egyéb 
lágylomb 

 
2082 

 
467 

 
8 

 
2602 

 
- 

 
- 

Akác 1803 467 5 1514 1298 342 
Nemesnyár 1596 467 5 1381 1787 429 
 
 
Kiegészítő intézkedések: 

 
Kerítés 

 
5,8 eurónak megfelelő forint összeg /m 

max. 731 eurónak
megfelelő forint összeg/ha 

 
Villanypásztor 

 
4,8 eurónak megfelelő forint összeg /m 

max. 518 eurónak megfelelő
forint összeg /ha 

Padka (lejtés >10°, kézi, 
csak erdőtelepítés) 

 
13 eurónak megfelelő forint összeg /100m 

 max. 624 eurónak   
megfelelő forint összeg /ha 

Erdőszegély kialakítása 
(csak erdőtelepítés) 

 
1 eurónak megfelelő forint összeg /m 

 

Mikorrhizált csemeték 
(csak erdőtelepítés) 

 
6 eurónak megfelelő forint összeg /db 

max. 3225 eurónak 
megfelelő forint összeg /ha 

Őshonos ritka elegyfajok 
alkalmazása (min. 100 
db/ha) 

 
 2800 euró/ha 
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12. Minőségrendszerek pályázat 
 

Megjelent a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő 
csatlakozásának támogatása” című, VP3-3.1.1-19 kódszámú felhívás. 
A felhívás célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és 
minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének 
ösztönzése. 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,52 
milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 2. napjától van lehetőség.  
 
 

13. Biztosítási díjtámogatás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) pályázati felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak 
megfelelően a 2019. támogatási évre rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével a 
támogatás intenzitása az alábbiak szerint alakul:  

- „A” típusú szerződések: 55% 
- „B” típusú szerződések: 40% 
- „C” típusú szerződések: 40% 

 

Módosult a felhívás is, az alábbi főbb pontokban: 
 Módosult a felhívás 3.1.1. pontja: A felhívás keretében, olyan mezőgazdasági 

biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon 
veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 20%-
ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek okoznak. A mérték 30%-ról 20%-ra csökkent.  

 Változott a „biztosítási esemény” és a „tűzkár” definíciója. 
 Módosult a felhívás 5.3 pontja: A támogatás maximális mértéke az összes 

elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 70 %-a. A mérték 65%-ról 
70%-ra nőtt. 

A fentiek szerinti módosítások a 2019. támogatási évre vonatkozó biztosítási 
szerződéseket nem érintik, azokra nincsenek hatással. 
 Változott a rendelkezésre álló forrás mértéke. 
 A támogatást igénylők 2021. december 31-ig jogosultak támogatási kérelem 

benyújtására, vagyis a támogatási időszak egy évvel meghosszabbodik. 
 
 

14. 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 szakaszhatár: 2020. március 16. 
További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1  



AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 

6 
 

15. VP Öntözési pályázat – módosítások 
 
Módosult a „Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 
kódszámú) felhívás dokumentációja. A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: 
 Fejlesztéssel érintett ingatlannak minősül az az ingatlan is, amely nincs a támogatást 

igénylő tulajdonában vagy használatában, azonban a támogatást igénylő az ingatlan 
tulajdonosával vagy használójával a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő 
öntözési szolgáltatási szerződést kötött.  

 Módosult a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetének 4. pontja. A 
módosítás értelmében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékpont 
helyett 20 százalékponttal megemelt (többlet) támogatási intenzitásra jogosultak. 

 Aktualizálásra került a felhívás 12. számú, Jogszabályjegyzék című melléklete. 
 
Megjelent a 2019. évi CXIII. törvény az öntözéses gazdálkodásról! 
 

A jogszabály többek között meghatározza az öntözési szolgalom fogalmát:  
„Az öntözéses gazdálkodás folytatása érdekében a vízilétesítmény vízjogi engedélyese 
öntözési szolgalomra jogosult, amely alapján a szolgáló ingatlan tulajdonosa, használója 
köteles tűrni, hogy az ingatlanán az öntözéses gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelő a 
mezőgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntözést szolgáló vonalas 
vízilétesítményt létesítsen és üzemeltessen, az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezze, illetve 
az öntözőberendezést átvezesse, ha az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.” 
 

illetve föld előhaszonbérleti jogot biztosít: 
„szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén 
a föld területe legalább fele részének öntözhetőségét biztosító és a földdel alkotórész 
kapcsolatba kerülő öntözésfejlesztési beruházást végrehajtó földművest vagy mezőgazdasági 
termelőszervezetet, ha a haszonbérleti szerződés időtartamának legalább fele részében a 
végrehajtott öntözésfejlesztési beruházás a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint 
még értékkel bír.” 
 
 

16. Fiatal gazda támogatási rendelet módosítások 
 
A főállás és a lakcím vállalás szankcióiban történt enyhítés a 2014. és 2015. évi pályázóknál, 
a 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján. 
 

Mentesül az ügyfél a mindkét rendeletben (34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és 24/2015. (IV. 
28.) MvM rendelet) meghatározott jogkövetkezmény alól, ha a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a működtetési időszak alatt 
lejár, de a lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül – a támogatási kérelme szerinti 
vállalásának megfelelően – a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti 
az életvitelszerű tartózkodási helyét. 
 

A másik fontos módosítás értelmében változnak a főállásúvá válás feltételei és keretei. Ha az 
ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy „a  működtetési időszak 3. vagy 4. évének 
kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek a kötelezettségének a 
működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e kötelezettségét nem tartja 
fenn a működtetési időszak végéig, akkor a kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles 
intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni”. 
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17. Közbeszerzés változások 
 

Megjelent a 2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények 
módosításáról. A jogszabály többek között törölte a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§ (3) 
bekezdést, ami jelentős könnyítést jelent a VP támogatásból megvalósuló projekteknél is. 
 
 

18. VP – Kötelező képzések 
 

Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek,…) előírás a kötelező 
képzésen való részvétel. 
Meghirdetésre kerültek az első képzések, amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül. 
https://naknonprofit.hu/kepzesek 
 
 

19. Méhészeti Nemzeti program 2020-2022 
 

Megjelent az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 
a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének szabályairól. 
A program tartalmazza a 2020-2022-es időszakban igénybe vehető méhészeti támogatások 
részletes feltételeit és határidőit. 
 
 

20. Permetezőgépek felülvizsgálata 
 

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 Nébih weboldalán elérhető a növényvédelmi gépeket felülvizsgáló állomások listája.  
https://portal.nebih.gov.hu/-/elerheto-a-novenyvedelmi-gepfelulvizsgalat-vegzesere-
jogosultak-listaja  
A hivatal felhívja a tulajdonosok figyelmét, hogy a jogszerű működéshez elengedhetetlen, 
hogy mielőbb bejelentsék eszközeiket az állomások egyikéhez. 
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. 
 
 

21. Költözés! – új cím Győrben 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 
Főosztálya (korábbi megyei MVH kirendeltség) új címre költözött Győrben: 
 

9024 Győr, Szent Imre út 6. 
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22. Szőlő szerkezetátalakítási támogatás 2019-2022 
 

2019. december 18-án megjelent a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 
2019/2020-2021/2022 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM 
rendelet módosítása, amely egyben új egyéni terv benyújtási időszakot is meghatároz. 
 

Változtak többek között a támogatási mértékre vonatkozó előírások. 
Egyéni tervet benyújtani 2020. január 15-28. között lehet. 
 

A Kincstár a határidőben benyújtott egyéni terveket 2020. április 30-ig bírálja el. Az egyéni 
terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmeket a borpiaci évben április 
1. és július 1. között lehet benyújtani. 
 

Fontos változás, hogy az eljárás során kötelező az Ügyfélkapun keresztüli elektronikus 
kapcsolattartás, a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel 
vagy meghatalmazottjával. Az egyéni terv a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig 
elektronikus úton módosítható, és a kifizetési kérelmeket szintén Ügyfélkapun keresztül lehet 
benyújtani. 
A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a pályázó meghatalmazotton keresztül nyújtsa be az 
egyéni tervét, valamint intézze az eljáráshoz kapcsolódó ügyeit, ehhez azonban csak olyan 
meghatalmazás használható, amely megfelel a jogszabályban előírtnak. 
 

A támogatás intenzitása az eddigiektől eltérőn 40% és 75% közötti lehet, az alábbiak szerint: 
 

A támogatás mértéke a meghatározott költségátalányok 

a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület világörökségi területen fekszik, 

b) 60%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület fekvése szerinti olyan földrajzi árujelző 
szerkezetátalakítási tervének felel meg, amelynek termékleírása legalább az alábbi 
előírásoknak megfelel: 

ba) a szőlőültetvény hozama legfeljebb 2,5 kg/tőke, vörösbor készítése esetén legfeljebb 2 
kg/tőke vagy legfeljebb 12,5 t/ha, és 

bb) a szüretelt szőlő cukortartalma természetes alkoholtartalomban kifejezve legalább 
10,60%vol, 

Az ezeknek megfelelő termékleírások listáját a Kincstár teszi közzé. 

c) 50%-a a fentieknek nem megfelelő földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való 
megfelelés esetén, 

d) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg, vagy 

e) 50%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület a rendelet új, 7. mellékletében felsorolt 

138 db település valamelyikének területén fekszik, és legalább a c) pontban meghatározott 
feltételeknek megfelel. 
 

A szabályozás kiegészült a felhasznált szaporítóanyag minőségére vonatkozó kitételekkel is. 
Eszerint akár bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg a kérelmező az 
egyéni tervben, akár standard kategóriájú szaporítóanyagot, de a végrehajtás során más 
kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, számára mindenképp standard kategóriájú 
szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási 
összeg kerül kifizetésre. 
Szintén szabályozza a rendelet a terület lejtésének mértékére vonatkozó jelölt és ténylegesen 
mért értékek közti eltérést, és minden esetben az alacsonyabb értéket veszi figyelembe a 
költségnövekménynél. 
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A rendelet saját hatáskörben szankcionálja a művelési kötelezettség elmulasztását is: három 
borpiaci éven belül nem nyújthat be egyéni tervet az, aki esetében a Kincstár megállapította, 
hogy művelési kötelezettségének nem tett eleget. 
Szigorításnak számít emellett, hogy az ültetvény beállottságának már a telepítését követő 
évben el kell érnie a 95%-ot, míg korábban ezt az értéket a második évben kellett elérnie. 
(Forrás: HNT) 
 
További részletek: 
 

61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci 
években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosításáról 
 

54/2019. (XII. 20.) számú Kincstár Közlemény  
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci 
években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2019/2020 
borpiaci évre vonatkozó „egyéni terv” benyújtás feltételeinek közzétételéről  
 
 

23. Jogszabályok, jogszabályváltozások 
 
65/2019. (XII. 20.) AM rendelet 
a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. 
(IV. 12.) VM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 
56/2014. (IV. 30.) VM rendelet módosításáról 
 

64/2019. (XII. 20.) AM rendelet 
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról 
 

63/2019. (XII. 19.) AM rendelet 
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról 
 

62/2019. (XII. 18.) AM rendelet 
az egyes halgazdálkodási tárgyú rendeletek módosításáról 
 

59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról 
 

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól 
 

56/2019. (XII. 12.) AM rendelet 
a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről 
 

54/2019. (XII. 4.) AM rendelet 
a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a 
géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról 
szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet és a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott 
géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes 
rendelet módosításáról 
 

53/2019. (XI. 25.) AM rendelet 
az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról 
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52/2019. (XI. 14.) AM rendelet 
az egyes agrártámogatások kifizetésével összefüggő módosításokról 
 

51/2019. (X. 28.) AM rendelet 
a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 
szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet módosításáról 
 
 

24. Kincstár közlemények 
 
55/2019. (XII. 23.) számú Kincstár Közlemény 
az operatív programok éves és részleges kifizetése iránti kérelmek, valamint az operatív programok 
keretében megvalósított piacról történő árukivonás, be nem takarítás műveletek támogatása iránti 
kérelmek benyújtásáról  
 

53/2019. (XI. 26.) 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 2020. pénzügyi évben kifizethető 
támogatási keretösszegről  
 

52/2019. (XI. 26.) számú Kincstár Közlemény  
a sertés állatjóléti támogatás 2020. támogatási évre vonatkozó igénybevételéhez szükséges támogatási 
kérelem nyomtatványról  
 

51/2019. (XI. 6.) számú Kincstár Közlemény  
a közönséges búza 2019/2020. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról  
 

50/2019. (XI. 4.) számú Kincstár Közlemény  
a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó 
kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet szerinti beruházási hitelhez kapcsolódó 
kamattámogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről  
 

49/2019. (X. 30.) számú Kincstár Közlemény  
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet szerinti 
támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásáról  
 
 

 
Áldott Karácsonyt és Eredményes, Boldog Új Évet kívánunk! 

 
 
 

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 


