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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 25/2016. (IV. 11.) FM rendelete
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) pontjában,
a 2–7., 10., 12., 17–20., 23. és 24. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 8., 9., 11., 13–16., és 21. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 29.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. §  A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az átírási kérelem a támogatási évre vonatkozóan – az 5. § (4) bekezdés c) pont cd) és ce) alpontjában foglaltak 
kivételével – valamennyi jogcím esetében adott év szeptember 30-ig nyújtható be azzal, hogy a  2016.  évben 
az 5. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt jogcím esetében az átírási kérelem 2016. április 30-ig nyújtható be.”

2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

2. §  A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MVH a  támogatási kérelemről az  ott megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyott állatlétszámra 
vonatkozóan – a 4. számú melléklet szerinti baromfi megnevezés-csoportonként – hoz döntést.”

3. § (1) A  139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem – baromfi megnevezés-csoportonként 
kizárólag egy – az MVH által a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján 
közleményben közzétett nyomtatványon a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. A kifizetési 
kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, 
illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A  támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, 
tevékenységre, illetve a  jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési kérelmet 
az MVH elutasítja. Az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, az 5. számú mellékletben 
meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint kiállított szakmai ellenőrzési lapok a  BTT címére folyamatosan, 
de legkésőbb a  tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig nyújthatók be. A  szakmai ellenőrzési lapból 
negyedévenként és baromfi megnevezés-csoportonként több is benyújtható, de egy ellenőrzési lapon csak egy 
baromfi megnevezés-csoport jeleníthető meg.
(4a) A 2016. I. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem legkésőbb 2016. május 15-ig nyújtható be.”
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a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját 
megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését 
követően esedékessé váló, a  hitelintézet által nem megelőlegezett kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és 
kezelési költségtámogatást a  hitelintézet hívja le a  mezőgazdasági vállalkozás 4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de 
legkésőbb 2016. október 31-ig. ”

 (2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1.  mellékletében meghatározott települések 
valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében 
meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenységek valamelyikét a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában 
főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági 
vállalkozásnak a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése, továbbá 
a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott új települések valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy 
fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenységek 
valamelyikét a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben 
hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 
hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a hitelintézet által nem megelőlegezett 
kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a  hitelintézet hívja le a  mezőgazdasági 
vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi 
díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig.”

 (3) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.”

24. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § E rendeletnek a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított
a) 2. § (8) bekezdését a 2015. december 31-ét követően megkötött Folyószámlahitel-szerződések vonatkozásában,
b) 7. § (6) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”

25. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet
a) 2. § (8a) bekezdés nyitó szövegrészében a „legfeljebb 2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „legkésőbb 

2016. június 30-ig” szöveg,
b) 2. § (8a) bekezdés c) pontjában a „2016. március 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg,
c) 3.  §-ában a  „kamattámogatás és a  kezességi díjtámogatás” szövegrész helyébe a  „kamattámogatás, 

a kezességi díjtámogatás és a költségtámogatás” szöveg,
d) 7.  § (1c)  bekezdésében a „2016. első negyedévi” szövegrész helyébe a „2016. második negyedévi” szöveg, 

a „2016. évre esedékes” szövegrész helyébe a „2017. évre esedékes” szöveg
lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés 
keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti 
nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) 
VM rendelet módosítása

26. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013.  évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos 
maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az  átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó 
támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „434 800 Ft” szövegrész helyébe a  „669 666 Ft, de összesen legfeljebb 

1 138 038 000 Ft” szöveg,
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b) 3.  § (4)  bekezdésében az  „594 500 Ft” szövegrész helyébe a  „824 149  Ft, de összesen legfeljebb 
3 305 589 000 Ft” szöveg

lép.

9. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

27. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. 
(IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2015. évben” szövegrész helyébe a „2016. évben” szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások 
jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

28. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014.  évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási 
összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „147 800 Ft” szövegrész helyébe az „527 860 Ft, de összesen legfeljebb 948 480 000 Ft” 

szöveg,
b) 7.  § (2)  bekezdésében a  „307 500 Ft” szövegrész helyébe a  „697 712 Ft, de összesen legfeljebb 

2 754 755 000 Ft” szöveg
lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

29. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 11. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  2016.  évi termeléstől elválasztott tejtámogatás esetén a  mezőgazdasági termelő részfizetésre jogosult. 
A  részfizetés alapja a  mezőgazdasági termelőnek a  2016. támogatási évre vonatkozóan az  MVH nyilvántartása 
szerint rendelkezésére álló egyéni történelmi bázisa.
(4) A tejtámogatás részfizetésére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki
a) a 2016. évben és az azt megelőző két évben saját maga, jogelődje vagy örökhagyója folyamatosan rendelkezett 
tej történelmi bázisjogosultsággal, és arra vonatkozóan a 2016. támogatási évet megelőző két évben támogatásban 
részesült, és
b) 2016. május 17. napjáig egységes kérelem keretében egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be.
(5) Ha a  mezőgazdasági termelő a  rendelkezésére álló történelmi bázisjogosultságot teljes egészében 2016.  évi 
átruházással szerezte meg, részfizetésre abban az esetben jogosult, ha a 2016. támogatási évet megelőző három év 
mindegyikében rendelkezett legalább 1 hektár SAPS jogosult területtel.
(6) A jogosultsági feltételek fennállása esetén a részfizetési jogosultság megállapításáról az MVH dönt és intézkedik 
a részfizetés teljesítéséről.
(7) A  mezőgazdasági termelő az  MVH által rendszeresített és az  MVH honlapján közzétett nyomtatványon 
az  azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazó lemondó nyilatkozat 2016. május 17-ig történő benyújtásával 
a részfizetésről lemondhat. A lemondó nyilatkozatot postai úton az MVH-hoz kell benyújtani.
(8) A  részfizetés keretében legfeljebb 37 928 000 euró fizethető ki. Az  egy bázisjogosultságra jutó részfizetés 
összege 5,90 forint. A  támogatás végkifizetése az  Európai Központi Bank 2016. szeptember 30. napi hivatalos 
árfolyamán történik. Az  árfolyamkülönbségből adódó esetleges túlfizetés esetén az  MVH visszafizetésre szólítja 
fel a  mezőgazdasági termelőt, amelynek eredményességétől függően a  megállapításra kerülő túlfizetés összege 
a  mezőgazdasági termelő részére a  2017.  évben esedékes bármely átmeneti nemzeti támogatási jogcímen 
megállapított támogatás összegéből levonásra kerül. Ha a mezőgazdasági termelő támogatásra való jogosultsága 
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18. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

65. §  Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
a) 1. § 5a. pontjában a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,
b) 3. § (1a) bekezdésében a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében a „második naptári negyedév” szövegrész helyébe a „negyedik naptári negyedév” szöveg,
d) 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „két naptári negyedévben” szövegrész helyébe a „négy naptári negyedévben” szöveg
lép.

19. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

66. §  Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
a) 1. § 4a. pontjában a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdésében a „második naptári negyedév” szövegrész helyébe a „negyedik naptári negyedév” 

szöveg,
c) 4. § (1a) bekezdésében a „2016. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,
d) 6.  § (3)  bekezdésében a „két naptári negyedévben” szövegrészek helyébe a „négy naptári negyedévben” 

szöveg
lép.

20. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély 
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

67. §  A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az  azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a  továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) 
FM rendelet] 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és 
dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a  12.  §-ban meghatározott keretösszeg, valamint 
a  (3)  és (5)  bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az  így 
megállapított összeg támogatási jogosultságonként a 2015. évre vonatkozóan legfeljebb 300 000 Ft – a 2015. évet 
követően benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 311 860 Ft – lehet.”

68. §  Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy az  (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt 
minden 400 légköbmétere után az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege
a) 1,5 millió Ft – a 2015. évet követően benyújtott támogatási kérelmek esetében 1 559 300 Ft –,
b) a  dohánytermelő által aktivált és a  4.  § (3)  bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes 
támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva 300 000 Ft-tal – a  2015.  évet követően 
benyújtott támogatási kérelmek esetében 311 860 Ft-tal –, de legfeljebb 195 000 euró, vagy
c) ha a támogatás összege – a támogatáshalmozódási szabályokra is figyelemmel – az a) és b) pontban foglaltaknál 
alacsonyabb, akkor a dohánytermelő rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretösszeg.”

21. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás 
jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet 
módosítása

69. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
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