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„(1) A  kedvezményezett az  e  rendeletben foglalt feltételekkel a  pénzügyi intézményekkel megkötött pénzügyi 
szolgáltatási szerződéseihez (a  továbbiakban: ügylet) kapcsolódó, az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott 
mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] hatálybalépését követően a  kezességvállaló intézmény által vállalt 
készfizető kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a  teljes futamidőre de minimis 
támogatást vehet igénybe, amennyiben az  ügylet tárgya az  1.  mellékletben felsorolt agrártevékenységhez 
kapcsolódik, vagy a kedvezményezett vállalkozás fő tevékenységi köre az 1. mellékletben szerepel.”

 (2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kezességi díjtámogatás mértéke évente – a  (4)–(9)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 
a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes hitelösszeg 0,4%-a.”

 (3) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  2013. június 15. napját követően, de a  4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, 
a  kezességvállalás időpontjában hatályos szabályok alapján támogatásra jogosult ügyletekhez kapcsolódó 
kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a  kedvezményezett továbbra is jogosult 
a teljes futamidőre támogatást igénybe venni.”

 (4) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (5) Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a) 3. § (10) bekezdése és
b) 7. § (2) bekezdése.

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

5. § (1) 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] 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A dohánytermelő az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. évben március 18-ig teheti meg.”

 (2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a dohánytermelő a 2019. évben március 18-ig nyújthatja be.”

 (3) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § (1) E  rendeletnek az  agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, az  egyes nemzeti 
forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 14.  § (5)  bekezdését 
a 2019. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A  2019. február 15. és a  4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépése között benyújtott támogatási kérelmeket 
határidőben benyújtottnak kell tekinteni.”

 (4) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (5) bekezdésében a „(hektáronként 7×2 kilogrammos keresztorsó).” szövegrész 
helyébe a „(jogosultságonként 7 kilogramm természetes alapanyagú fűzőzsineg).” szöveg lép.

6. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 8.  § (1)  bekezdésében a „7.  § (3)  bekezdés b)  pontja” szövegrész 
helyébe a „7. § (1a) bekezdés c) pont ce) alpontja, valamint a 7. § (1b) bekezdés c) pont ce) alpontja” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a) 2a. melléklete,
b) 2b. melléklete és
c) 3. melléklete.




