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A vidékfejlesztési miniszter 6/2014. (II. 6.) VM rendelete
a termésbecslésről

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § h) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  várható termés előzetes felmérése érdekében a  búza, az  őszi durum búza, a  rozs, az  őszi árpa, a  tavaszi árpa, 

a tritikálé, az őszi káposztarepce, a zab, a fénymag, a magborsó, a szója, a rizs, a kukorica, a burgonya, a napraforgó, 

a  cukorrépa, a  dohány, a  vöröshagyma, a  paradicsom, a  fűszerpaprika, a  kajszibarack, az  alma és a  csemegeszőlő 

termésbecslését el kell végezni.

 (2) A  termésbecslés a  mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet 

folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), valamint 

a  mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes 

személy, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó (a továbbiakban: egyéni gazdálkodó) termelésre vonatkozó 

adatai alapján készül.

2. §  A termésbecslést

a) a gazdálkodó szervezet vezetője által kijelölt mezőgazdasági szakember,

b) az  egyéni gazdálkodó földterületére a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

(a továbbiakban: NAK) megyei ügyintéző szervezete

végzi.

3. § (1) A  termésbecslés keretében – az  1.  mellékletben meghatározott határidő szerint – állapotminősítést, előzetes, 

majd végleges termésbecslést kell végezni. A  termésbecslés eredményét az  agrárpolitikáért felelős miniszter 

(a  továbbiakban: miniszter) által kiadott, egységes szerkezetbe foglalt jelentőtömbben kell rögzíteni. 

A  jelentőtömböt a  NAK megküldi a  megyei ügyintéző szervezete részére. A  NAK megyei ügyintéző szervezete 

a jelentőtömböt továbbítja a gazdálkodó szervezetek részére.

 (2) A  termésbecslést végző mezőgazdasági szakember az  általa megállapított termelési adatokat tartalmazó 

termésbecslést a  jelentőtömbben – az 1. mellékletben meghatározott határidő szerint – küldi meg a NAK megyei 

ügyintéző szervezete részére. A  NAK megyei ügyintéző szervezete a  megküldött termelési adatokat kizárólag 

statisztikai célra használhatja fel.

 (3) A NAK megyei ügyintéző szervezete a beérkezett termésbecslések alapján megyei összesítést készít.

 (4) A  NAK a  megyei összesítésekről országos jelentést készít, amelyet – az  1.  mellékletben meghatározott határidő 

szerint – megküld a miniszter részére.

 (5) A  miniszter ellenőrzi a  megyei összesítéseket és az  országos jelentést, szükség esetén utasítja a  NAK-ot a  megyei 

összesítések felülvizsgálatára.

 (6) Az országos jelentés eredményét a miniszter a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján teszi közzé.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti a termésbecslésről szóló 109/2007. (IX. 28.) FVM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 6/2014. (II. 6.) VM rendelethez

Határidő kimutatás az adott évi termésbecsléshez*

Sor- 

szám

A becslés és jelentés 

tárgya

A termésbecslés A termésbecslési jelentés beérkezésének időpontja

neme
elvégzésének 

időpontja

egyedi jelentések 

a NAK megyei 

ügyintéző 

szervezetéhez

megyei összesítés 

a NAK részére

országos jelentés 

a Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

részére

1.
ŐSZI ÁRPA 

KAJSZIBARACK
előzetes V. 18. V. 22. V. 25. V. 30.

2.

BÚZA,  

DURUM BÚZA, 

ROZS, TAVASZI ÁRPA 

TRITICALE,  

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

előzetes V. 25. V. 29. VI. 4. VI. 7.

3.

VÖRÖSHAGYMA  

ŐSZI ÁRPA 

KAJSZIBARACK

előzetes 

végleges 

végleges

VI. 1. VI. 5. VI. 11. VI. 14.

4.

ALMA  

BÚZA, DURUM BÚZA, 

ROZS, TRITICALE,  

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

előzetes 

végleges 

végleges 

végleges

VI. 11. VI. 13. VI. 18. VI. 21.

5.

TAVASZI ÁRPA  

ZAB, FÉNYMAG 

MAGBORSÓ

végleges VI. 15. VI. 19. VI. 22. VI. 27.

6.
BURGONYA 

VÖRÖSHAGYMA

előzetes 

végleges
VI. 29. VII. 3. VII. 6. VII. 11.

7.
PARADICSOM 

CSEMEGESZŐLŐ
előzetes VII. 6. VII. 10. VII. 13. VII. 18.

8.
KUKORICA 

NAPRAFORGÓ
előzetes VII. 20. VII. 24. VII. 27. VIII. 1.

9.

RIZS  

CUKORRÉPA  

DOHÁNY

előzetes VII. 27. VII. 31. VIII. 3. VIII. 8.

10.
ALMA  

PARADICSOM
végleges VIII. 10. VIII. 14. VIII. 17. VIII. 23.

11.
BURGONYA 

NAPRAFORGÓ
végleges VIII. 17. VIII. 21. VIII. 24. VIII. 29.

12.
FŰSZERPAPRIKA  

RIZS

előzetes 

végleges
VIII. 24. VIII. 28. VIII. 31. IX. 4.

13.

KUKORICA 

CSEMEGESZŐLŐ 

SZÓJA

végleges IX. 3. IX. 5. IX. 7. IX. 12.

14. DOHÁNY végleges IX. 7. IX. 11. IX. 14. IX. 19.

15.
CUKORRÉPA 

FŰSZERPAPRIKA
végleges IX. 21. IX. 25. IX. 28. X. 3.

16.

BÚZA, ROZS,  

ŐSZI ÁRPA, TRITICALE, 

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

őszi állapot- 

minősítés
XII. 3. XII. 5. XII. 7. XII. 13.
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17.

BÚZA, ROZS,  

ŐSZI ÁRPA, TRITICALE, 

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

tavaszi 

állapot- 

minősítés

III. 29. IV. 1. IV. 5. IV. 9.

* Ha a határidő lejárta munkaszüneti napra esik, akkor a határidő lejárta az azt követő munkanap.

A vidékfejlesztési miniszter 7/2014. (II. 6.) VM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének 
feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, 

valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és 

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:

 1. beruházás: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: számviteli törvény) 3.  § (4)  bekezdés 

7. pontjában meghatározott tevékenység;

 2. családi gazdaság: a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

(a továbbiakban: 2013. évi CXXII. törvény) 5. § 4. pontjában meghatározott üzem;

 3. családi gazdálkodó: a 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott személy;

 4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

 5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

 6. hátrányos helyzetű kistérség: a  kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) 

Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

 7. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott eszköz;

 8. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a  kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) 

Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

 9. megújuló energiaforrás: a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3.  § 45.  pontja szerinti 

energiaforrás;

10. mezőgazdasági őstermelő: érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy;

11. mezőgazdasági tevékenység: a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének 

létrehozásáról és a  3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 

vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet I.  melléklete szerinti – az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3)  bekezdés 

d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba 

tartozó tevékenység;

12. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a  mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó 

gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a  gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó 

bevételeknek, valamint az  egységes területalapú támogatás, a  költségek fedezetére és a  fejlesztési célra 

folyósított támogatás bevételként Wgyelembe vett része és az  egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított 

támogatások együttes összege;

13. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más 

helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

14. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti 

vállalkozás;


