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1. Egységes kérelem 2020
Az Egységes Kérelem benyújtásának elsődleges határideje: 2020. május 15. Aki május 15. és
június 9. között nyújtja be kérelmét a Magyar Államkincstárhoz, annak már munkanaponként
1 %-kal csökken az elfogadott támogatási összege.
A május 15-ig benyújtott kérelmen támogatás-csökkentés nélkül május 31-e (munkaszüneti
napra tekintettel idén június 2-e) éjfélig lehet módosítani. Ezután, a változtatás június 9-ig már
az érintett táblára járó támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével jár.
2020. június 10-től sem a már beadott kérelem-módosításra, sem új kérelem, új jogcím
benyújtására nincs lehetőség.
2020. június 9-ét követően továbbra is lehetőség van a benyújtásra került egységes kérelem
pontosítására, részben vagy teljes egészében történő visszavonására.
Néhány fontos változás 2020-tól:
 A nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények
esetében május 1-től szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-től
június 20-ig – szója esetében május 15-től július 15-ig, zöldborsó esetében április 15től június 10-ig, lóbab esetében április 15-től június 30-ig, közönséges vagy
veteménybab esetében május 10-től július 20-ig – tart.
 Ha a kérelme tartalmaz olyan táblát, amelyre olyan termeléshez kötött
növénytermesztési támogatást igényelt, melynek igényléséhez előírás a minősített
szaporítóanyag igazolás megléte, akkor az igényléshez további adatmegadás
szükséges. A Termeléshez kötött növénytermesztés támogatása adatblokkban a
minősített szaporítóanyag beszerzését alátámasztó dokumentum(ok)on szereplő
adatokat kell megadni.
 A VP AKG és ÖKO igénylésekhez kapcsolódóan: a KET-ek a 2020. április 4-ei
(kizárással érintett kérelem esetén 2020. március 4-ei) dátumnak megfelelő állapotban
kerültek fel az Egységes Kérelem felületre. Azon kedvezményezettek esetében,
akiknek a KET-jeinek kiterjedése ezen dátum után változtak (jellemzően részleges
kizárás után csökkentek), az Egységes Kérelmen szereplő KET-ek már nem
aktuálisak, felülvizsgálatra szorulnak. A KET-ek letölthetőek a „Támogatói okirat
megjelenítése” menüpont alatt. A MÁK kéri, hogy a 2020. évi Egységes Kérelem
táblarajzainak elkészítéséhez az aktuális támogatói okirat (TO) alatt található
geometriákat használják az érintetek.
Amennyiben a kedvezményezett már beadta az idei Egységes Kérelmet, és azután
kapott támogatási jogviszonyt módosító értelmű döntést, legyen szíves utólagosan a
kifizetési igénylést is módosítani ennek megfelelően.
További részletek:
9/2020. (IV. 3.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020.
évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
10/2020. (IV. 3.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
miniszteri rendeletek módosításáról
21/2020. (IV. 6.) számú Kincstár Közlemény
a 2020. évi egységes kérelem benyújtásáról
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2. Előzetes ellenőrzések
A 2020. évi egységes kérelem kapcsán a Magyar Államkincstár megkezdte az előzetes
ellenőrzésről szóló végzések ügyfélkapura történő kiküldését. A Kincstár által küldött
értesítések alapján a pontatlan igénylések, a túligénylések, átfedések szankciómentes
javítására 2020. június 19-ig van lehetőség. A hibák javítását - a korábbi évekhez hasonlóan az előzetes egyeztetésről szóló elektronikus felületen (W0209) tehetik meg.
Az előzetes ellenőrzés intézménye idén az alábbi ponttal bővült: A 2020. évi előzetes
ellenőrzésben, a kérelmek szankciómentes korrigálása érdekében az Európai Űrügynökség
által finanszírozott Sentinel műholdcsalád által készített nagyfelbontású műhold felvételeket
is felhasználják. A nyílt forráskódú, ingyenesen elérhető nagyfelbontású műholdképek
minősége bár elmarad a beadófelületen már megszokott ortofotó minőségétől, azonban a
felvétel-sorozatok vizsgálata segítséget adhat bizonyos paraméterek megállapításához. Az
ország területéről, átlagosan 5 naponta elérhető felvételeket a tavalyi év őszétől kezdődően
összegyűjtik és automatizált képfeldolgozási technológia alkalmazásával megállapítják a
lehetséges parcellahatárokat, valamint a parcellákhoz tartozó vélhető hasznosítások nagyobb
csoportjait.
Amennyiben az előzetes ellenőrzésről szóló végzésben „Parcellák űrfelvétel idősoros
vizsgálata során feltárt potenciális meg nem felelések” részletező táblázat jelenik meg, akkor
kérjük, olvassák végig az előzetes ellenőrzésről szóló felhasználói kézikönyv 3.3.10 fejezetét
a további teendőkért.

3. Kárenyhítés és vis maior
1. Agrárkár-enyhítési rendszer
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvényben foglalt, kárenyhítés során alkalmazott aszályfogalom szerint
aszály akkor következik be, ha a növény vegetációs időszakában, harminc egymást követő
napon belül
- a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy
- a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi
maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot.
Az aszály, mint időjárási jelenség és a bekövetkezett mezőgazdasági kár között ok-okozati
összefüggésnek kell lennie, amelyet a területileg illetékes megyei kormányhivatal (agrárkármegállapító szerv) igazol. Aszálykár a kárenyhítési rendszer szempontjából tehát akkor fordul
elő, ha az aszály bekövetkezett és az bizonyíthatóan az érintett növénykultúra
hozamcsökkenését okozta.
Az aszálykár bejelentéseket a károsodás növényen történő első észlelését követő 15 napon
belül, elektronikus úton kell megtenni ügyfélkapus hozzáféréssel a Magyar Államkincstár
honlapján elérhető MKR Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer alkalmazáson keresztül https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/mkr-mezogazdasagi-kockazatkezelesi-rendszer.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat a https://agro.met.hu/ honlapján településekre lebontva
közöl információkat a termelők és a hatóságok számára az aszály, felhőszakadás, vihar,
valamint az őszi-, téli- és tavaszi fagy kedvezőtlen időjárási jelenségek bekövetkezéséről,
amely információk az ellenkező bizonyításáig alkalmazandók az agrárkár-enyhítési
eljárásban.
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Az aszálykárok után a kárenyhítési rendszerben tag termelő az alábbi fő támogatási feltételek
együttes teljesülése esetén jogosult kárenyhítő juttatásra:
- a termelő az aszálykárt annak első észlelését követő 15 napon belül bejelenti az agrárkármegállapító szervhez,
- az aszálykár miatt a növénykultúrában bekövetkezett, 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést
(terméskiesést) és a 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenést (termelésiérték-kiesést) az
agrárkár-megállapító szerv igazolja,
- a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig maradéktalanul megfizeti,
- a termelő által aszálykárra bejelentett terület az agrárminiszter aszályhelyzetről szóló,
szeptember 30-a után kiadott éves közleményében – amely a teljes tárgyévi vegetációs
időszak vonatkozásában tartalmazza mindazon területeket, ahol aszály volt megfigyelhető –
szerepel, és
- a termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét november 30-ig benyújtja.
A kárenyhítés keretében megjelentetett miniszteri aszályközleményt kizárólag az aszálykárt
szenvedett termelők kárenyhítő juttatásának kifizetése érdekében adják ki és a közlemény
egyéb szerződési kötelezettségek alól nem ad felmentést, nem eredményezi egyéb teljesítési
kötelezettség automatikus elengedését.
2. Szerződéses kapcsolatokra vonatkozó szabályozás
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 5. § (2) és (3) bekezdései szerint a
mezőgazdasági termelő egészben vagy részben csak abban az esetben mentesül a
szerződésben rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény értékesítésének kötelezettsége
alól, ha a mezőgazdasági termény értékesítésére annak betakarítása előtt kötött adásvételi
szerződésben egyedi azonosításra alkalmas módon meghatározták azon mezőgazdasági
földterületeket, amelyen megtermelt terménnyel az eladó a szerződésben foglaltakat teljesíti,
és meghatározták az adott területeken hektáronként megtermelhető szokásos termény
mennyiségét és
- a rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény a mezőgazdasági termelő ellenőrzési körén
kívül eső ok miatt nem termett meg, amelyről a másik szerződő felet még a termény
betakarítása előtt értesítette, valamint
- a káresemény bekövetkezését a mezőgazdasági kockázatkezelési törvénynek megfelelően az
agrárkár-megállapító szervhez történt bejelentés alapján kiállított hatósági döntéssel igazolta.
A mezőgazdasági kockázatkezelési törvény vonatkozó rendelkezései alapján a termelő
szerződéses kötelezettségei teljesítése során, az aszálykár miatti teljesítési lehetetlenülés
alátámasztására felhasználhatja a kárenyhítési eljárásban a kárbejelentés nyomán az
agrárkár-megállapító szerv által meghozott, káresemény bekövetkezését igazoló
hatósági döntést. A kárbejelentésre hozott döntésben szerepel többek között a mezőgazdasági
káresemény bekövetkezésének ténye, a várható hozamcsökkenés mértéke és a kár helye is.
3. Agrártámogatásokhoz kapcsolódó vis maior bejelentés
Az ügyfélnek lehetősége van vis maior bejelentést tenni, amennyiben elháríthatatlan külső ok
(vis maior helyzet), például aszály miatt valamilyen támogatási feltételt nem tudott betartani,
vagy nem tudja már a betartását vállalni, így ez alapján más támogatási jogviszonyból fakadó
kötelezettségek alól kaphat a termelő felmentést.
A vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést a Magyar Államkincstár által e
célra rendszeresített elektronikus formanyomtatványon (W0193 vis maior bejelentés
nyomtatvány) kell benyújtani, szintén a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül.
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4. AKG ellenőrzések
A Magyar Államkincstár a VP AKG és ÖKO jogcímek esetében a helyszíni ellenőrzések
mérési feladatait – a korábbi évekhez hasonlóan – már az egységes kérelem (EK) beadását
megelőzően megkezdi.
Idén a helyszíni mérések a gazdálkodó jelenléte nélkül fognak megvalósulni!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent nevezett intézkedések esetében egybeművelt tábla nem
jogosult támogatásra. Az esetleges jogkövetkezmények elkerülése érdekében nagyon fontos,
hogy a termelő a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeit, illetve a tábla területét
egyaránt fizikailag is jól láthatóan és egyértelműen különítse el egymástól.
A fenti intézkedések esetében amennyiben egy adott blokkon belül úgy gazdálkodik, hogy a
kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, az adott támogatás
szempontjából nem támogatott területén is a támogatott területtel azonos növényt termeszt,
akkor szintén jól látható módon el kell különítenie a táblákat egymástól.
A földterületek pontos és szabályos elkülönítésére a Pályázati felhívás „Földterület
beazonosításának útmutatója” című melléklete ad részletes útmutatást.

5. AKG és ÖKO módosulások
Módosult az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2020. évben nem alkalmazható
növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat felsoroló növényvédő szerek körét
tartalmazó lista: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizetssorn-2020-vben-nem-alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-felsorolnvnyvd-szerek-krt-tartalmaz-lista
Módosultak a felhívások és a mellékletek is: pl. a szegélyhez kapcsolódó szankció.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp4-1011-16kdszm-felhvs-dokumentcija-2
és
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-15-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cmfelhvs-

6. AKG és ÖKO tervezett hosszabbítás
A 2020 utáni európai uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó
tárgyalásai miatt a mezőgazdasági támogatáspolitikában átmeneti időszakra kell készülni,
amely a Közös Agrárpolitika jövőjével kapcsolatos döntések megszületéséig biztosítja majd
az agrártámogatások jelenlegi keretek közötti igénylését és a kifizetések folytonosságát.
Az Agrárminisztérium a VP4-10.1.1-15 kódszámú, „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”
című és a VP4-11.1-11.2-15 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai
gazdálkodás fenntartása” című, 2015-ben meghirdetett pályázati felhívások 2020. december
31-én véget érő kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbítását
tervezi. A döntés csak az Európai Parlament és Tanács átmeneti időszakra vonatkozó
rendeletének hatálybalépése után válhat véglegessé.
A módosítás elfogadását követően a két pályázati felhívás kedvezményezettjei számára a
hosszabbítás lehetősége önkéntes lesz, amelyről az érintett gazdálkodók a pályázati felhívás
megjelenése után nyilatkozhatnak majd.
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7. 80 Mrd Ft-os támogatás – állattenyésztés és kertészet
Új mezőgazdasági beruházási pályázati csomagot hirdet az Agrárminisztérium (AM) 80
milliárd forint értékben a nyáron a nagy hozzáadott értéket jelentő állattenyésztés és a
kertészeti ágazat számára, a koronavírus-járvány agrárgazdasági hatásainak mérséklése és a
versenyképesség növelése érdekében.
 50 milliárd forint értékben írnak ki a teljes állattenyésztési ágazatot felölelő felhívást a
haszonállatokat tartóknak állattartó telepeik megújítására. Lehetőség nyílik az
állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek,
építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek
megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén
keresztül.
 30 milliárd forinttal támogatják az üveg és fóliaborítású növényházak építését és
korszerűsítését, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és
zöldségtárolók építését, meglévő létesítmények bővítését, korszerűsítését, amely
kiegészül a betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló válogatást, csomagolást szolgáló
technológiák támogatásával. Ezzel is segíteni kívánják a folyamatos, egész évben
rendelkezésre álló zöldség-gyümölcs ellátás alapvető feltételeinek megteremtését.
A tervek szerint az állattartó telepek korszerűsítésére irányuló pályázatot júliusban, a
kertészeti ágazat fejlesztésére irányuló pályázatot augusztusban ismerhetik meg az érintettek.

8. 25 Mrd Ft-os válságkezelő támogatás
Az Agrárminisztérium három szakaszban hirdeti meg a Gazdaságvédelmi Alap által a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére biztosított 25 milliárd forintnyi,
támogatási programot amelyek a mezőgazdasági termelőket, termelői szervezeteket és
élelmiszeripari vállalkozásokat segítik.
A támogatási program első – június legvégétől két héten keresztül tartó - kérelembenyújtási
szakaszában nyílik meg az élelmiszeripar számára egy 8 milliárd forintos, a baromfitartók
számára egy 3 milliárd forintos, a sertéstartók részére egy 2,75 milliárd forintos, a
dísznövényágazat részére 1,4 milliárd forintos, a halgazdálkodók számára pedig egy 500
millió forintos támogatási keretösszeg.
A baromfi- és sertéságazati támogatás alapja az állatjóléti támogatások során igazolt
állategység, a dísznövény- és a halgazdálkodók esetében a vállalkozásokban dolgozó
foglalkoztatottak száma.
A második szakaszban – július második felében – nyílik meg a juh- és húsmarha ágazat
számára az 1-1 milliárd forintos, a tejhasznú szarvasmarha ágazat számára az 1,8 milliárd
forintos, a méhészet számára az 1 milliárd forintos és a zöldségnövény termesztők esetében az
1,2 milliárd keretösszegű támogatási lehetőség.
E támogatások alapja a tej- és húshasznú szarvasmarhák, valamint a juhok tekintetében 2019.
évi állatlétszámok, a méhészek esetében a méhcsaládok száma, a zöldségnövény termesztők
esetében pedig a zöldségkultúrákkal művelt terület nagysága.
A harmadik szakaszban – augusztus első felében – nyílnak meg a nehéz helyzetbe került
borászatok 1,8 milliárd forintos és a lótenyésztők 250 millió forintos keretösszegű támogatási
konstrukciói. A támogatás alapja a borászatok esetében az árutermelő szőlőültetvény terület
nagysága, míg a lótenyésztők esetében a vemhes kancák száma.
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9. Szőlő szerkezetátalakítás
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 szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése
igényelhető.
A kifizetési kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus
bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag
elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be.
Kifizetési kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2019/2020 borpiaci évben
2020. április 1. 00.00.00 óra és 2020. július 1. 23.59.59 óra között kell benyújtani.
Kifizetési kérelmet az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat
mellékletében feltüntetett Területazonosító számonként külön-külön kell benyújtani.
Egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.
További részletek:
12/2020. (III. 3.) 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 évben benyújtandó „Kifizetési kérelem” benyújtás feltételeinek közzétételéről
13/2020. (III. 3.) 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 2020. pénzügyi
évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről
17/2020. (III. 18.) 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 évben benyújtott egyéni tervek jóváhagyásánál alkalmazandó minimális pontszám
közzétételéről

10. Fiatal gazdák kifizetési kérelme
Megjelent a 44/2020. (V. 21.) számú Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg
fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.
A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló
34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés
igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti.
A kifizetési kérelmet 2020. június 1. és 30. közötti időszakban kell benyújtani.
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11. Fűszerpaprika termelők támogatása
A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű
támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából
vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.
A támogatási kérelmet 2020. május 1. – 2020. augusztus 5. közötti időszakban lehet beadni.
További részletek: a 32/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közleményben.

12. Állattartók adategyeztetése
Június 15-én lejár a több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetésének a
meghosszabbított határideje. A Nébih felhívja az önálló tenyészetek ENAR-felelőseinek és a
megyei körzetbe sorolt tenyészetek kapcsolattartóinak a figyelmét, hogy eddig az időpontig
végezhetik el a vonatkozó bizonylaton az adategyeztetést.
Az állattartókra vonatkozó, módosított TIR rendelet értelmében egy tenyészethez csak egy
tartási hely tartozhat, és az egyedileg nyilvántartott állatok a pontos tartózkodási helyükön
kell, hogy szerepeljenek az országos adatbázisban. Azoknál a tenyészeteknél, amelyekhez – a
korábbi lehetőséggel élve – több tartási hely tartozott, az állattartóknak adategyeztetési
kötelezettsége áll fenn, amelynek során nyilatkozniuk kell minden tartási hellyel
kapcsolatban, kívánnak-e ott tenyészetet létesíteni.
A bizonylat kitöltési útmutatói itt érhetőek el.

13. Erdészeti géppályázat
Még nyitva van 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. 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%.

14. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése - módosulások
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás keretében – a 4.3. pont
szabályozása alapján – ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse-cm-vp415211-16-kdszm-felhvs-dokumentcija
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15. Erdő-környezetvédelmi kifizetések - módosulások
Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17) felhívás
dokumentációja.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-cm-vp4-1511-17kdszm-felhvs-dokumentcija

16. 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

17. 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. június 15., zárás: 2020. augusztus 31..
További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1

18. Termelői csoportok támogatása
Az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program keretében 3 Mrd forintos keretösszeggel
hirdetett újabb pályázati felhívást az elismerésben részesített termelői csoportok, termelői
szervezetek részére, azok létrehozásának és működésének elősegítése érdekében.
A felhívás kedvezményezettjei a vissza nem térítendő támogatást az elismerést követő 5 éven
keresztül vehetik igénybe, a termékeik értékesítése alapján számított átalányösszeg
formájában. A támogatás maximum összege termelői csoportonként évente 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeg.
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A pályázatra 2020. május 25-étől 2022. május 25-éig, illetve a források rendelkezésre
állásának napjáig - nyújthatók be a támogatási kérelmek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon. Az első értékelési szakasz 2020. június 30-áig tart.
A mostani pályázat keretében, a 2014. január 1-nél nem régebben alakult, elismert termelői
csoportok, termelői szervezetek együttműködésének támogatása valósulhat meg.

19. REL módosulás
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 rendelkezésre álló időszak
meghosszabbításra került 2020. szeptember 30. napjáig.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyipiacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs

20. VP beruházási intézkedéseket érintő módosítások
A VP beruházási intézkedéseket érintően a veszélyhelyzet hátrányos következményei
enyhítése érdekében hozott fejlesztéspolitikai intézkedésekről bővebben itt olvashat:
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelosallamtitkarsag/hirek/beruhazasokat-erinto-kedvezmenyek
Például:
 A határidők teljesítésének átmeneti szabályai szerint három hónappal automatikusan
meghosszabbodik a támogatott projektek megvalósításának határideje, ezzel együtt a
záró elszámolás benyújtásának határideje, a projekt mérföldköveinek határideje.
 A veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a
foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania,
kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult.

21. Kamattámogatás kimerülése
A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó
kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendeletben a szántóföldi
növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagépek beszerzéshez kapcsolódó hitelek
számára meghatározott alkeret 2020. április 9-én kimerült.

22. Agrár Széchenyi Kártya
Megjelent az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű
támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet.
A Folyószámlahitelhez biztosított csekély összegű támogatás kamattámogatás és
kezelésiköltség-támogatás, kezességidíj-támogatás, költségtámogatás formájában vehető
igénybe.
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A fenti támogatásokat azon Folyószámlahitelnél lehet igénybe venni, amelyeknél a
hitelszerződés április 11. és 2020. december 31. között lépett hatályba, legalább 3 év
időtartamra, legalább ötszázezer forint és legfeljebb kétszázmillió forint.
A támogatás mértéke
a) a folyószámlahitel esedékes kamatfizetései és kezelési költségei tekintetében 100%
kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
b) a hitelkeretre megállapított, esedékessé vált kezességi díjak tekintetében 100%
kezességidíj-támogatás a kezességvállalás teljes idejére,
c) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az
egyszeri szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj és a hitel teljes futamidejére
megfizetett bírálati díj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

23. Őstermelői igazolványok érvényesítése
A 122/2020. (IV.16.) Kormányrendelet 3. § paragrafusa szerint a hatályos igazolvánnyal
rendelkező mezőgazdasági őstermelő esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév első
napjától hatályos, ha a betétlapot az őstermelő – a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontjától eltérően – az
adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi.
Ez azt jeleni, hogy az őstermelői igazolvány 2020. január elsejére történő visszamenőleges
érvényesítésének határideje idén nem március 20-a. Tehát aki március 20-át követően már
kiváltotta, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi a 2020. évi
értékesítési betétlapját, annak őstermelői jogviszonya szintén 2020. január elsejére
visszamenőleges.
A határidőnap módosítása miatt a kiadott értékesítési betétlapon szereplő hatályosság kezdő
dátuma nem megfelelően szerepelhet, emiatt nem kell újat kérni, lecserélni a betétlapot. A
módosult határidők miatt az őstermelői nyilvántartásban visszamenőlegesen rendezésre
kerülnek az érintett gazdálkodók adatai, amelyről a nyilvántartás vezetője, a NÉBIH
automatikusan adatot szolgáltat a NAV és a MÁK részére egyaránt.

24. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj
A Nébih felhívja az érintettek figyelmét, hogy az élelmiszerlánc-szereplők többségének 2020.
május 31-ig kell benyújtania a 2020-as felügyeleti díjbevallását. Mivel idén a jogszabályban
előírt határidő munkaszüneti napra esik, a bevallások a következő munkanapon, tehát június
2-án még beadhatóak.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében bevezetett adózási határidők módosítása az
élelmiszerlánc-felügyeleti díjra csak részben vonatkozik. Azaz kizárólag a vendéglátás, a
közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében módosul 2020. szeptember
30-ra a bevallási és díjfizetési határidő.

25. Növényvédelmi szerződések utólagos feltöltése
A Nébih felhívja a gazdálkodók és a növényvédelmi szakirányítók figyelmét, hogy a
járványügyi helyzetben megváltozik a növényvédelmi dokumentáció szokásos rendje.
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A járványügyi helyzetre való tekintettel – amennyiben a gazdálkodó és a növényvédelmi
szakirányító még nem kötötte meg egymással az idei vegetációs időszakra vonatkozó
növényvédelmi szerződést – a hatóságok elfogadják és hitelesnek tekintik az egyértelmű
szándékot igazoló elektronikus levelezést is. Fontos, hogy a felek a hagyományos szerződés
jogszabályban előírt tartalmi elemeit szerepeltessék az elektronikus levelezésükben is.
A hatályos rendelkezések szerint, a szakirányítónak a növényvédelmi szolgáltatásra
vonatkozó szerződés megkötését az előírásoknak megfelelő adattartalommal, elektronikus
úton is be kell jelentenie a Nébih által működtetett internetes felületen
(https://novenyvedelem.nebih.gov.hu/NovenyvedelmiSzolgaltatas). A feltöltésre 15 napos
türelmi időt határoz meg a jogszabály, de jelen helyzetben a hatóság elfogadja az utólagos
feltöltést is.
Nem fogadható azonban el a növényorvosi vény utólagos kiállítása!

26. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt benyújtandó iratokról
A 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény hatálya alá tartozó eljárásokban benyújtandó irat
papíralapú vagy elektronikus másolatban is benyújtható.
Tehát minden olyan eredeti irat, amely esetében a vonatkozó jogszabály postai úton történő
benyújtást ír elő, a veszélyhelyzet ideje alatt ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus
másolatban is benyújtható, az ügyfél választása szerint.
Azon ügyfél vagy eljárásban érintett egyéb személy, aki/amely nem rendelkezik ügyfélazonosítóval, az elektronikus kérelembenyújtó felület helyett az e-Papír szolgáltatás (elérési
útvonal: https://epapir.gov.hu/) helyen, ügyfélkapus azonosítást követően tudja az irat
elektronikus másolatát benyújtani.

27. Vízkészletjárulék-fizetési mentesség a veszélyhelyzet idejére
A mezőgazdasági ágazat mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól a járványügyi
veszélyhelyzet idejére.
„A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről” című,
vonatkozó kormányrendelet – 123/2020. (IV. 16.) – április 16-án jelent meg. A megjelent
módosítások értelmében a mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználók a
veszélyhelyzet idejére mentesülnek a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól. Ez egyaránt
vonatkozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, a vadgazdálkodás és a kapcsolódó
szolgáltatások, az erdőgazdálkodás, valamint a halászat, halgazdálkodás területén
tevékenykedőkre.
A mentesség a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget nem érinti, a mentességet a
vízhasználók az éves és negyedéves bevallás során érvényesíthetik, külön nyilatkozattal. A
külön nyilatkozat megtételének egyszerűsítése érdekében az OKF készített egy
formanyomtatványt (ezt az OKF honlapján és a https://vkj.gov.hu oldalon is közzéteszik
majd), amelyet az éves/negyedéves bevalláshoz csatoltan kell majd benyújtani.
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28. Földértékesítési program
Folytatódik az osztatlan közös földtulajdon felszámolására indított program
Az agrártárca programjának második szakaszában a több mint 9000 ingatlanra bárki tehet
vételi ajánlatot elektronikus úton június 10-ig.
Az értékesítésre kerülő földek listája a http://www.nfk.gov.hu/ oldalon elérhető.

29. Permetezőgépek vizsgálata
A NÉBIH felhívja a termelők figyelmét, hogy idén már csak műszaki vizsgálatra bejelentett
vagy érvényes műszakival rendelkező permetezőgéppel lehet növényvédelmi munkákat
végezni.
Azokat a gépeket, amik nem felelnek meg e követelményeknek a hatóság az ellenőrzések
során leállítja, tulajdonosaikkal szemben pedig eljárást indít. A permetezőgépek megfelelő
működése valamennyi, területalapon nyújtott támogatás esetében betartandó Kölcsönös
megfeleltetés (KM) része, így az ellenőrzések során idén már kötelező ellenőrzés lép életbe az
arra kijelölt támogatottak esetében. Amennyiben nem történt meg a műszaki vizsgálatra való
bejelentés, vagy a géptulajdonos nem jelent meg a megadott időpontban a vizsgán, mulasztása
miatt az agrártámogatások csökkentésével kell számolnia.
Felhívjuk a termelők figyelmét arra is, hogy azon gépek esetében, amelyek 2019 előtt már
átestek a műszaki felülvizsgálaton, a hatóság elfogadja a vizsgáló állomás által korábban
kibocsátott tanúsítványt, amennyiben az három évnél nem régebbi.
A felülvizsgálatot végző állomások folyamatosan frissülő listája a Nébih honlapján elérhető.

30. Jogszabályok, jogszabályváltozások
2020. évi XL. törvény
a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi
tárgyú törvények módosításáról
17/2020. (VI. 2.) AM rendelet
a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
módosításáról
16/2020. (V. 12.) AM rendelet
egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
15/2020. (IV. 22.) AM rendelet
a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet és a mezei őrszolgálat
megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és
feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról
13/2020. (IV. 8.) AM rendelet
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról
12/2020. (IV. 3.) 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 szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról
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11/2020. (IV. 3.) AM rendelet
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról
8/2020. (III. 25.) AM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
7/2020. (III. 25.) AM rendelet
a Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület létesítéséről
6/2020. (III. 25.) AM rendelet
a natúrparkok létrehozásáról és működéséről
5/2020. (III. 20.) AM rendelet
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4/2020. (II. 28.) AM rendelet
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
3/2020. (II. 28.) AM rendelet
a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról
2/2020. (II. 28.) AM rendelet
az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

31. Kincstár közlemények
46/2020. (V. 26.) számú Kincstár Közlemény
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély
összegű támogatásának lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről
45/2020. (V. 26.) számú Kincstár Közlemény
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély
összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet szerinti egyéb költségtámogatás igényléséről és a
támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről
43/2020. (V. 11.) számú Kincstár Közlemény
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtása keretében a 2020/2021. tanévi megállapodás, illetve
megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem, valamint azok átruházásának és a termékek módosításának
jóváhagyása iránti kérelmek benyújtásáról
42/2020. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény
a sajt magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről
41/2020. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény
a sovány tejpor magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről
40/2020. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény
az átmeneti nemzeti anyatehéntartás és anyajuhtartás támogatások támogatási jogosultságainak kezeléséről,
valamint az országos tartalékból történő igénylés rendéjről
39/2020. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény
a vaj magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről
38/2020. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény
a marhahús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről
37/2020. (V. 6.) számú Kincstár Közlemény
a komlóültetvények létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019.
(VII. 26.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez szükséges „Kifizetési kérelem” nyomtatvány
rendszeresítéséről
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36/2020. (V. 6.) számú Kincstár Közlemény
a juh- és kecskehús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről
35/2020. (V. 4.) számú Kincstár Közlemény
a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról
34/2020. (IV. 30.) számú Kincstár Közlemény
a sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról
33/2020. (IV. 29.) számú Kincstár Közlemény
az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti
kérelem benyújtására vonatkozó a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes
agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján
alkalmazandó átmeneti szabályokról
31/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó eljárások során a képviseletre vonatkozó egyes átmeneti
szabályokról
30/2020. (IV. 23.) 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
szóló 8/2020. (II. 18.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról
29/2020. (IV. 22.) számú Kincstár Közlemény
a 2020/2021. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók
közzétételéről
28/2020. (IV. 22.) számú Kincstár Közlemény
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatásokoz kapcsolódó eljárások során alkalmazandó egyes átmeneti szabályokról.
27/2020. (IV. 22.) 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 szóló 11/2020. (II.
20.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról
26/2020. (IV. 21.) számú Kincstár Közlemény
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 szóló 6/2020. (II. 07.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról
25/2020. (IV. 21.) számú Kincstár Közlemény
az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó átmeneti
szabályairól
24/2020. (IV. 17.) 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 szóló 50/2019. (XI. 04.) számú Magyar Államkincstár Közlemény
módosításáról
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23/2020. (IV. 17.) 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 szóló 10/2020. (II. 20.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról
22/2020. (IV. 15.) számú Kincstár Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási
összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről
20/2020. (III. 26.) számú Kincstár Közlemény
a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet szerinti
támogatás igénybevételének feltételeiről
19/2020. (III. 26.) számú Kincstár Közlemény
az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet szerinti
támogatás igénybevételének feltételeiről
18/2020. (III. 26.) számú Kincstár Közlemény
a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez az egyszerű programok keretében igénybe vehető támogatás
feltételeiről és a kérelembenyújtáshoz rendszeresített nyomtatványokról szóló 13/2018. (III. 9.) számú Kincstár
Közlemény módosításáról
16/2020. (III. 12.) számú Kincstár Közlemény
a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet szerinti
támogatások kifizetésének 2020-as támogatási évtől történő igénybevételéhez szükséges nyomtatványok
rendszeresítéséről
15/2020. (III. 9.) számú Kincstár Közlemény
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2020. tárgyévi kötelezettség-megosztásról
14/2020. (III. 5.) számú Kincstár Közlemény
a baromfi állatjóléti támogatás 2020/2021. támogatási évre vonatkozó igénybevételéhez szükséges támogatási
kérelem nyomtatványról

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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