
 

 
Az Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályt érintő 

információk, változások, tájékoztatások 

 
 
Csökkenti a kormány az őstermelők és a családi gazdaságok terheit - 
https://kormany.hu/hirek/csokkenti-a-kormany-az-ostermelok-es-a-csaladi-
gazdasagok-terheit 

 
KIEGÉSZÜLT A „VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ 
PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ FEJLESZTÉS” CÍMŰ FELHÍVÁS 
 
Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című (VP6-7.2.1.1-20 kódszámú) felhívás 
vonatkozásában. 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági 
vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” VP2.-4.1.4-16 kódszámú felhívás 
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi 
pontot érinti: - Törlésre került a 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során 
csatolandó mellékletek listája fejezet 3. pontja, így a továbbiakban nem szükséges 
az érintett fiatal mezőgazdasági termelők részéről a Nemzeti Élelmiszerlánc 
Biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított igazolást ás a 
mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentésének az igazolását benyújtani.  
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Csemetekertek 
gépbeszerzése” VP2- 4.1.3.7-20 kódszámú felhívás 
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi 
pontot érinti: - Törlésre került a 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során 
csatolandó mellékletek listája fejezet 3. pontja, így a továbbiakban nem szükséges 
az érintett fiatal mezőgazdasági termelők részéről a Nemzeti Élelmiszerlánc 
Biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított igazolást ás a 
mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentésének az igazolását benyújtani. 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borszőlőültetvény telepítés 
támogatása” VP2-4.1.3.6-17 kódszámú felhívás dokumentációja 
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi 
pontot érinti: - Törlésre került a 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során 
csatolandó mellékletek listája fejezet 3. pontja, így a továbbiakban nem szükséges 
az érintett fiatal mezőgazdasági termelők részéről a Nemzeti Élelmiszerlánc 
Biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított igazolást ás a 
mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentésének az igazolását benyújtani. 
 
 



 

 
Megjelent „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” (VP5-
16.5.2-21 kódszámú) felhívás 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2021. november 
22. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft. 
 
Kiegészült „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” című 
(VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás dokumentációja 
Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a dokumentáció a 
támogatói okirat mintával kiegészült. 
 
Február 22-ig nyújthatóak be a VP Tejszerkezet átalakítás intézkedés esetében 
a hosszabbítási kérelmek  
 
A VP3-14.1.1-16 kódszámú, „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti 
támogatás” intézkedés vonatkozásában az átmeneti időszakot érintően lehetőség 
van a kötelezettségvállalási időszak hosszabbítására. 
A Pályázati Felhívás 3.5.2 fejezetben részletezetett szabályok alapján jelen 
időszakban kizárólag azon kérelmezők nyújthatnak be a kötelezettségvállalási 
időszak hosszabbítására vonatkozó kérelmet (továbbiakban: hosszabbítási kérelem), 
akik támogatási kérelmüket a 2016-os évben nyújtották be. 
A hosszabbítási kérelmet az Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus 
formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani 2021.01.25-
2021.02.22 időszakban. 
Felhívjuk azon gazdálkodók figyelmét, akik élni kívánnak a meghosszabbítás 
lehetőségével, hogy kérelmeiket legkésőbb fent jelzett határnapig szükséges 
benyújtaniuk, mivel ezen időpont jogvesztő hatályú, a kérelem pótlólagos 
benyújtására nincs lehetőség 
 
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-szolgl-
piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejleszts-cm-felhvs 
  
Frissített GIRO kódok - https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-
dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok 
 
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizetések nyomonkövetése - 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-
/tamogatas/4095030/tajekoztatok/mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-kifizetesek-
nyomonkovetese 


