
                                                           

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Agrár – és Vidékfejlesztést Támogató  

Főosztályára vonatkozó fontosabb jogszabályok:  

 

  

 

I. Általános rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok:  

 

 A mezőgazdasági, agrár –vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

(továbbiakban: Támogatási törvény), mely jogszabály a 2007-2013-ban meghirdetett ÚMVP 

programok eljárásaira, a normatív kérelmek hatósági eljárására vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza. Ugyanezen törvény rendelkezik az ügyfélnyilvántartás (regisztráció) valamint a 

jogutódlás szabályairól is. A Támogatási törvény tartalmazza a jogszerű földhasználat 

ellenőrzésének szabályait is. 

 

 272/2014.(XI.5.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály. A 

Vidékfejlesztési Program vonatkozásában a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelent 

pályázati felhívások alkalmazásakor kell rendelkezéseit figyelembe venni. 

 

II. Kiemelt fontosságú jogcímekre vonatkozó jogszabályok, pályázati felhívások 

 

 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási 

szabályokról  

 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezeléséről 

 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a 

kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 

 5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 

egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás 

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 

 8/2015.(III.13.) FM rendelet a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen 

támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról. 



 A 9/2015. (III.15.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének 

szabályairól – a rendelet a következő támogatási jogcímeket szabályozza: anyatehéntartás, 

hízottbika-tartás, tejhasznú tehéntartás, anyajuhtartás, cukorrépa termesztés, rizstermesztés, 

gyümölcstermesztés, zöldségnövény termesztés, ipari zöldségnövény termesztés, szemes 

fehérje takarmány-növény termesztés, szálas fehérjetakarmány-növény termesztés. 

 10/2015.(III.13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 

gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület az 

állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy 

legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről. A zöldítési támogatás igénylését az  

egységes kérelem keretén belül kell benyújtani a gazdálkodóknak.  

 11/2015. (III. 13.) FM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról  

 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet a mezőgazdasági kistermelői támogatásról  

 A 71/2015.(XI.3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella azonosító rendszerről – a támogatás  

alapjául szolgáló mezőgazdasági területek besorolását határozza meg. pl. kataszteri fedvény,  

fizikai blokk, mezőgazdaság parcella, támogatható terület.  

 94/2015.(XII.23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó  

egyes és vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról - E rendelet 

hatálya a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb  

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján 

az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia  

Alapból (a továbbiakban: EMGA), az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti  

hatáskörben finanszírozott intézkedések során bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (a 

továbbiakban: vis maior) bejelentésére és igazolására terjed ki.  

 57/2015.(XII.23.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának 

időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról.  

 A gazdálkodóknak, szervezeteknek javasolt a Széchényi 2020 honlapon  

(www.szechenyi2020.hu) megjelent, a fentiekben nem említett beruházási jogcímekhez illetve  

általány elszámolást biztosító jogcímekhez kapcsolódó pályázati felhívások, valamint a 

Magyar  Államkincstár honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/) a támogatásokhoz 

kapcsolódó közlemények figyelemmel kísérése.  

 

 

 

 

 

 

 


