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1. Nitrát jelentések
A gazdálkodási évhez igazodóan, a 2019. évről (január 1. – december 31.) 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).

2. Őstermelői igazolványok érvényesítése
Március 20-ig lehet érvényesíteni az őstermelői igazolványokat annak érdekében, hogy az
őstermelői jogviszony folyamatos legyen és az őstermelőként történő értékesítési tevékenység
továbbra is jogszerű legyen.
Az igazolvány továbbra is csak akkor érvényes, ha az, és a hozzá tartozó betétlap
egyidejűleg hatályos.
Amennyiben a megadott határidőn belül váltják ki a betétlapot, úgy az igazolvány
érvényessége 2020. január 1-jéig visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői
jogviszony folyamatossága.
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3. Anyajuh támogatás
Támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki megfelel az 5/2015. (II. 19.) FM
rendelet és a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek, többek között:
- a kérelmében termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 állatot,
átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be;
- a kérelmezett állatlétszám nem lehet több mint az instruktori igazoláson szereplő
anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet;
- a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a szankciómentes benyújtásra nyitva álló
határidőt követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja
(birtokon tartás);
Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható: juh fajú; nőivarú; a birtokon
tartás utolsó napján legalább egy éves.
További részletek:
3/2020. (I. 27.) számú Kincstár Közlemény a 2020-as támogatási évi termeléshez kötött és
átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről
A kérelemhez a közlemény mellékleteként rendszeresített, a támogatási évhez kapcsolódó
K1350 instruktori igazolás másolati példányát kell csatolni.
Benyújtás: elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
Benyújtási határidő: 2020. március 20.

4. Méhészeti támogatások
Megjelent a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján igénybe vehető támogatások
végrehajtását szabályozó 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet, amely alapján az Országos Magyar
Méhészeti Egyesületnél (OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodók,
valamint az OMME és a tagszervezetei 2020. február 20-tól nyújthatják be – a 2019/2020.
végrehajtási időszakra vonatkozó – kifizetési kérelmeiket a Magyar Államkincstárhoz.
A 2019/2020. végrehajtási időszakban a méhész-gazdálkodók esetében a támogatási
jogosultság alapja a 2019. évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított
és azt követően legkésőbb 2020. január 21-éig az illetékes megyei kormányhivatalhoz
beérkezett bejelentések alapján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartásba
vett, valamint a kifizetési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásának napján is a méhészgazdálkodó tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A TIR nyilvántartásba 2020. január 21-ét
követően bejelentett méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe!
A Kincstár felhívja a méhész-gazdálkodók figyelmét arra, hogy a TIR nyilvántartásba való
bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy a
határidőn túli teljesítéséért a méhész-gazdálkodó felel, annak minden jogkövetkezményével
együtt!
A támogatás igénybevételéhez, a kifizetési kérelem a Kincstár által erre a célra rendszeresített
– a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon 2020. február 20-ától megtalálható –
ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen nyújtható
be. Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás!
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5. Méhegészségügyi csekély összegű támogatás
Azon méhészek számára, akik 2019. november 15. napján a Tenyészet Információs
Rendszerben (TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkeztek, vissza nem térítendő
mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtható.
A támogatás részleteit a módosított, méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez
igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet
tartalmazza.
A támogatás igénybevételéhez, a támogatási kérelem a Magyar Államkincstár (Kincstár) által
erre a célra rendszeresített – a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon megtalálható,
ügyfélkapus bejelentkezést követően – elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen
nyújtható be 2020. február 1. és 2020. február 28. között.
Minden kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, a Kincstár honlapján a
„Támogatások / Nemzeti támogatások / Mezőgazdasági de minimis / Méhegészségügyi
csekély összegű támogatás menüpont alatt közzétett 4/2020. (I. 29.) számú Kincstár
Közleményben foglaltaknak megfelelően. Az eljárás során kötelező az elektronikus
kapcsolattartás!
A kérelmező a 2019. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány
alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem
haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás
részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.
Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult
támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló 700 millió forintos keretösszeget, a
kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan
csökken.

6. Méhészeti gépjárművek támogatása
A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet
mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek
üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van.
A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá
a 2019. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer költségei után lehet igényelni.
A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2020. február 15. és 2020. április 15. közötti
időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf. 407.
címre) az 5/2020. (I. 29.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti, N0839
számú nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt.
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.
A támogatás összege a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre,
illetve vándor méhesházra a 2019. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU fedélzeti rendszer nettó
ára, de legfeljebb negyvenezer forint lehet. A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére
álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.
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7. További méhészeti támogatások
11/2020. (II. 20.) számú Kincstár Közlemény
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 szóló 57/2019.
(XII. 14.) AM rendelet alapján méhészeti tárgyú alkalmazott kutatást végző szervezet,
intézmény által igénybe vehető támogatás feltételeiről
10/2020. (II. 20.) számú Kincstár Közlemény
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 szóló 57/2019.
(XII. 14.) AM rendelet alapján igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokról
8/2020. (II. 18.) számú Kincstár Közlemény
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 szóló 57/2019.
(XII. 14.) AM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei
által igénybe vehető egyéb támogatások igénybevételének feltételeiről
6/2020. (II. 7.) számú Kincstár Közlemény
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 szóló 57/2019.
(XII. 14.) AM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei
által megrendezett programok költségeire igényelhető támogatások igénybevételének
feltételeiről

8. Szőlő növényvédelmi támogatás
A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a
szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés támogatási
kérelem benyújtására, majd a Magyar Államkincstár által befogadott kérelemben foglaltak
szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott (kabóca elleni) növényvédőszer
vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.
A támogatás mértéke alapvetően a növényvédő szer vételárának 75%-a. Abban az esetben
azonban, ha a növényvédő szert a gépi bérmunka-szolgáltatást végző vásárolja meg és juttatja
ki, a szolgáltatás ellenértékének 75%-a igényelhető meg. A támogatás mértéke hektáronként
legfeljebb 12 000 Ft, de szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a 240 000 Ft-ot.
A támogatási kérelmet 2020. március 1. és március 31. között, kizárólag postai úton, ide kell
benyújtani: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest,
Pf. 407.
Részletek, űrlapok a 7/2020. (II. 7.) számú Kincstár Közleményben.
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9. Földértékesítési program
Összesen több mint 13 ezer darab, 3 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg
eladásra az Agrárminisztérium (AM) és a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) március elején.
A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, az értékesítés pedig elektronikus úton
zajlik.
A földértékesítési program első ütemében 2020. március 2-án 6540 darab ingatlant kínálnak
eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az NFK célja az első
fázisban az összesen mintegy 5000 hektár állami föld értékesítése, mely program az ország
1723 települését érinti. Kiemelt célkitűzés a földértékesítésekkel az osztatlan közös
földtulajdon felszámolásának gyorsítása. Ennek érdekében az összes eladásra kerülő terület
20%-a osztatlan közös tulajdonú földben fennálló állami tulajdoni hányadot érint.
A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, az értékesítés elektronikus úton zajlik.
Egy hektáros mérethatárig a nem földművesek is vásárolhatnak földet, és ezen mérethatárig az
ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és három hektár közötti méretű
földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapján
található Elektronikus Pályázati Rendszert használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.
Az értékesítésre kerülő földek listája a www.nfk.gov.hu oldal mellett a www.kormany.hu
oldalon is elérhető lesz 2020. március 2-től, valamint az érintett települések
önkormányzatainak honlapján is közzétételre kerülnek a megvásárolható ingatlanok adatai.

10. ÁTK baromfi és sertés járványvédelmi támogatás
A https://www.palyazat.gov.hu/node/71701 oldalon elérhető a „Baromfi- és sertéstartó
telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” c. pályázati felhívás tervezete.
A pályázat várható keretösszege sertéstartóknak és baromfitartóknak: 1-1 Mrd Ft.
A támogatott projektek várható száma 200 – 250 db.
Támogatható tevékenységek:
1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek - Állattartó telepi épületek,
építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása, pl. Telepi hullatároló kialakítása és
korszerűsítése; Kéz- és lábfertőtlenítő kialakítása a beléptetéshez; Telepi fertőtlenítőkapu
telepítése; Kerítésrendszer kialakítása, korszerűsítése/fejlesztése; Kerékfertőtlenítő medence
kialakítása, korszerűsítése; Állatrakodó kialakítása a kerítés vonalában, stb…
2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése, pl. Telepi hullaégető
beszerzése; Fertőtlenítő permetezők beszerzése; Nagynyomású fertőtlenítő mosóberendezés
beszerzése; Seprőgép (fertőtlenítő fúvókákkal, szivattyúval) beszerzése; Mosórobot
beszerzése; Madárháló beszerzése, stb…
Továbbá: Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése, pl.
- fix takarmánybehordó vonal kiépítése a kerítés vonalától az istállóig,
- telepi takarmány higienizáló beszerzése,
- takarmánykeverő épület kialakítása, fejlesztése,
- mobil telepi takarmánykiosztó, takarmányszállító kocsi beszerzése,
- takarmánytároló kialakítása, áttelepítése, mindkét esetben kizárólag a kerítés vonalába.
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A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan: 2020. április 24. naptól lesz lehetőség. Első
szakaszhatár: 2020. május 11.
A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén
is - maximum 20 millió forint.
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes
elszámolható költség 50%-a.
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt
támogatási intenzitásra jogosultak.
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak.

11. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló (fiatal erdők) támogatás
A VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek pályázati
felhívás célja az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal,
amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő
funkciójukat.
A támogatás igénybevételének feltétele, valamint annak benyújtási módja nem változott.
A pályázati felhívás és mellékletei a www.szechenyi2020.hu weboldalon találhatók.
Támogatható tevékenységek továbbra is az alábbiak:
a) befejezett ápolás; (kézi vagy gépi)
b) tisztítás;
c) törzsnevelési jellegű beavatkozás.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2020.02.01. - 2020.03.02.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online, elektronikus kitöltő programon keresztül.

12. 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. 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%.
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13. Minőségrendszerek pályázat
Megjelent a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő
csatlakozásának támogatása” című, VP3-3.1.1-19 kódszámú felhívás.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,52
milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 2. napjától van lehetőség.
A jogcímre pályázhatnak pl. olyan borászok, akik oltalom alatt álló elnevezésű terméket
állítanak elő. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő tagságának
kezdete a minőségrendszerben, illetve részéről az adott oltalom alatt álló elnevezés első
használata nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.
Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként, mely egyösszegű átalány
formájában kerül kifizetésre. A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtásától
számított legfeljebb 4 naptári év, de az intézkedés keretében támogatás legfeljebb 2023.
december 31-ig folyósítható.

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

15. 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-vegzeserejogosultak-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.
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16. Jogszabályok, jogszabályváltozások
1/2020. (II. 6.) AM rendelet
az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet módosításáról
67/2019. (XII. 30.) AM rendelet
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról
66/2019. (XII. 30.) AM rendelet
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó, egyes agrártámogatások keretösszegét érintő
módosításokról

17. Kincstár közlemények
9/2020. (II. 19.) számú Kincstár Közlemény
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre vonatkozó előzetes
jóváhagyás iránti kérelem benyújtásáról
2/2020. (I. 14.) számú Kincstár Közlemény
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2019. tárgyévi kötelezettségek
teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és
általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről
1/2020. (I. 14.) számú Kincstár Közlemény
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci
években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 4. § b) pontja szerinti
földrajzi árujelzők listájának közzétételéről

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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