2020/45. szám | 2020. 11. 06.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai hírlevele heti rendszerességgel jelenik meg. Amennyiben kérdése van, azt
az ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címre küldheti el, további tájékoztatásért pedig forduljon a falugazdászokhoz/TISZ
tanácsadókhoz. Napi szinten frissülő agrárhíreket tekintse meg honlapunkon (http://www.nak.hu/tajekoztatasiszolgaltatas), ahol az egyes szakmai témákról és támogatási lehetőségekről bővebben is tájékozódhat. Korábbi
hírleveleinket ITT olvashatja.

TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS | TISZ
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

ERDŐGAZDÁLKODÁS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

REL EGYÜTTMŰKÖDÉS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Szinte változatlanok az európai bárányárak
A mágneses öntözővíz hatásának értékelése a kukoricában
Új vizsgálatok a szivacsos agyvelőbántalom megállapítására
Már igényelhető a komlóültetvények utáni kifizetés
Európai uniós piaci helyzetkép a kiskérődző ágazatról
A NÉBIH-nél kérelmezhető az őstermelői jogviszony igazolása
Hagymaimport-könnyítés Indiában
Borászati beruházási támogatási program indul
Termékvédjegy-használati bírálati programot tartanak
Változások a magán-erdőgazdálkodási onlinefórum-sorozat programjában

▪
▪
▪
▪

Vis maior-esetek pocokinvázió idején
Pontosították az állatsűrűség-számítás módszerét
A lehetőségekhez képesti változtatás lassan elengedhetetlenné válik
Felhasználói kézikönyv segíti a helyipiac-fejlesztési pályázatot

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatás benyújtása 58/2020. (VI. 30.) számú Kincstár Közlemény
▪ a tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban
tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

tárgyévet követő év január 1. és
január 31. között
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

Csemetekertek gépbeszerzése - Támogatási kérelem benyújtás
2020. 09. 01. – 2021. 07. 20.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai

berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.)
AM rendelet alapján a 2020. évi támogatási kérelem benyújtás feltételeinek
közzétételéről - 102/2020. (X. 30.) számú Kincstári Közlemény
Támogatási kérelem benyújtás
2020. 11. 02. – 2020. 11. 22.
Kifizetési kérelem benyújtás
2021. 05. 17. – 2021. 06. 15.
Komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű
támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet szerinti átmeneti támogatás
igénybevételéhez szükséges „Átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem”
nyomtatvány rendszeresítéséről - 100/2020. (X. 28.) számú Kincstári Közlemény
Kifizetési kérelem benyújtás
2020. 10. 31. – 2021. 06. 30.
N0748 jelű nyomtatványon postai úton az alábbi címre:
Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1892 Budapest
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
▪ Többéves agrár-élelmiszeripari ellenőrzési program készült
▪ Thaiföld hivatalosan is exportálhat rovarokat az EU-ba

Magyar Közlöny 239. szám
▪ Az agrárminiszter 55/2020. (XI. 4.) AM rendelete természetvédelmi területek létesítéséről vagy védettségének
fenntartásáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
▪

A belügyminiszter 39/2020. (XI. 4.) BM rendelete Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére
változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

▪

Az Országgyűlés 34/2020. (XI. 4.) OGY határozata az állattenyésztők napjáról

Magyar Közlöny 237. szám
▪ A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi
intézkedésekről
▪ Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást vezettek be, mely azonban nem érinti a
lakóhely/tartózkodási hely munkavégzés céljából történő elhagyását.
Magyar Közlöny 236. szám
▪ Az agrárminiszter 54/2020. (XI. 2.) AM rendelete a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
▪ „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 bizottsági
közlemény 3.1. pontja szerinti átmeneti támogatás nyújtható
Magyar Közlöny 235. szám
▪ A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2020. (X. 30.) MK rendelete a fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
▪ Technikai módosítás történt a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló rendeletben.
Magyar Közlöny 234. szám
▪ A Kormány 1707/2020. (X. 30.) Korm. határozata az őstermelői nyilvántartással, valamint a családi
mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos informatikai fejlesztésekről
▪ Az őstermelői, illetve családi mezőgazdasági társasági nyilvántartására a kormány a NÉBIH, és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara számára többletforrást biztosít.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kiegészült a „VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kódszámú) felhívás
Módosult az „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja
Módosult a „VP2-4.1.1.-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás dokumentációja
Módosult a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás dokumentációja
Kiegészült a „VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztés” című
felhívás
Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja
Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.15 kódszámú) felhívás dokumentációja

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

VP-Mezőgazdasági kisüzemek támogatása alkalmazás - A VP2-6.3.1-20 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek
támogatása intézkedés keretében a támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó Kitöltési útmutató.

▪

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP)

▪

Kitöltési útmutató a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz
kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához - Kitöltési útmutató a borászati gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

▪

Általános tudnivalók a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz
kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához - Általános tudnivalók a borászati gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
▪

NÉBIH Hírek:
Figyelem, folyamatban van az őshonos támogatások helyszíni ellenőrzése!

▪ Adózási határidők
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása 88/2020. (VIII. 25.) számú Kincstár Közlemény

havonta, a tárgyhónapot követő hónap
utolsó napjáig

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek
támogatással történő lepárlása

adott borpiaci év október 5-e és a
következő borpiaci év augusztus 30-a
között havonta 1 alkalommal
a hitel futamideje alatt egy alkalommal,
naptári negyedévente a kamat megfizetése
szerinti tárgynegyedévet követő hónap
utolsó napjáig

Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet szerinti
kamattámogatási és támogatás lehívási kérelem benyújtása

A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és
ugyanazon vállalkozás”minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről
történő nyilatkozat benyújtása az MÁK-hoz
Növényvédelmi szolgáltatás nyújtása csak szerződéskötés keretében
történhet, és a szerződést a növényvédelmi szolgáltatónak a 9.
mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell
jelentenie a NÉBIH felé. A szerződés megszűnését, és azon
módosításait, amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik,
ugyancsak jelenteni kell. Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a
növényvédelmi tevékenységről
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen
időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű
kamattámogatás
lehívásához
szükséges
nyomtatvány
rendszeresítéséről szóló 78/2017. (V.23.) számú Közlemény
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető
csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és
támogatáslehívási kérelemnyomtatványok 68/2017. (V.8.) számú
Közlemény
Az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe
vehető csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és
támogatás lehívási kérelemnyomtatványok 67/2017. (V.8.) számú
Közlemény
Vis maior bejelentés az esemény bekövetkezésétől számított:
Az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat
kézhezvételétől számított:
Az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított:
(amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint,
úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást
megelőző 15. napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől
számított 6 hónapon belül kell megtenni)
Gyomosodás elleni védekezésre kiható vis maior esemény bejelentése
2020. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás
támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentése
A birtokon tartási időszak alatt kieső egyedet a kieséstől számított 60
napon belül a kérelmező saját költségén pótolni köteles

a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.
a szerződéskötést követő 15 napon belül

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban
a hitel futamideje alatt egy alkalommal

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

21 napon belül
21 napon belül

21 napon belül
21 napon belül
legkésőbb a pótlásra előírt határidőt
követő 15. nap,
a kötelező birtokon tartás utolsó 60
napjában kieső és nem pótolt állatok
esetében a kiesést követő 15. nap

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

2020. 11. 06. – 2021. 12. 17.
2020. 11. 06. – 2020. 11. 20.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és
eszköz fejlesztése

2020. 11. 02. – 2021. 12. 17.
2020. 11. 02. – 2020. 11. 16.
2018. 02. 15. – 2021. 03. 01.
2020. 11. 30.

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások

2017. 07. 03. – 2020. 12. 31.
2020. 12. 31.

VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

2019. 01. 02. – 2021. 01. 04.
Felfüggesztve

VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései

2017. 04. 05. – 2021. 04. 06.
2021. 01. 06.
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása
VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

2020. 06. 02. – 2020. 12. 31.
2021. 03. 01. – 2021. 12. 31.

VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása 2020. 02. 10. – 2022. 02. 09.
az élelmiszeripar és a borászat területén
2020. 11. 10.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 30.
történő csatlakozásának támogatása
2020. 12. 31.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2020. 12. 31.
VP4.-15.1.1.-17 Erdő - környezetvédelmi kifizetések
2020. 07. 01. – 2020. 12. 31.
2020. 12. 31.
VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
2020. 10. 01. – 2021. 02. 01.
Felfüggesztve
VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
2016. 08. 01. – 2021. 06. 04.
2020. 12. 04.
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
2020. 11. 16. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Tenyészkoca állatjóléti támogatás kifizetési kérelem benyújtása 2020. július 1-től II. tárgynegyedévre vonatkozóan
- 64/2020. (VI. 30.) számú Kincstár Közlemény
2020. október 1-31. között
III. tárgynegyedévre vonatkozóan
2021. január 1-31. között
IV. tárgynegyedévre vonatkozóan
2021. április 1-30. között
Méhcsaládszámban bekövetkezett változás bejelentése - Tenyészet Információs 2020. 11. 15-ig
Rendszeren (TIR) keresztül
A határidő azon méhészeket érinti,
akik 2020-ban kifizetési kérelmet
nyújtottak be a Magyar Méhészeti
Nemzeti Programban meghirdetett
támogatásokra.
Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások - 2020/2021. II. tárgynegyedévre vonatkozóan:
támogatási év - kifizetési kérelem benyújtása- 62/2020. (VI. 30.) számú Kincstár 2020. október 30. napjáig
Közlemény
III. tárgynegyedévre vonatkozóan:
2021. január 30. napjáig
IV. tárgynegyedévre vonatkozóan:

2021. április 30. napjáig
Agrár Széchenyi Kártya - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtott csekély – a teljes mértékben megelőlegezett
összegű támogatás - Támogatáslehívási kérelem benyújtása - 46/2020. (V. 26.) kamattámogatásra, kezelésiköltségszámú Kincstári közlemény
támogatásra
vonatkozóan
negyedévente, a tárgynegyedévet
▪ N0215 számú nyomtatványon
követő hónap végéig,
▪ az alábbi címre:
– a teljes mértékben megelőlegezett
KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő
kezességidíj-támogatás
Részvénytársaság (rövidített elnevezés: KAVOSZ Zrt.)
tekintetében, az első évi (törtévi)
1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Irodaház, "A" torony. ép. 1. em.
kezességidíj-támogatásra
vonatkozóan
a
hitelszerződés
hatálybalépését követő hónap
végéig, ezt követően évente egy
alkalommal
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
▪ kukorica
2020. 04. 15. – 2020. 11. 15.
▪ szőlő, gyümölcs
2020. egész évben
Másodvetés/zöldtrágyázás/trágyázás/AKG-ÖKO ültetvény kivágás/újratelepítés
bejelentése az EK felületen
megvalósulást követő 15 napon
AKG-ban támogatott MTÉT területen illetve valamennyi Natura 2000 a kaszálás előtt 5 munkanappal
gyepterületen a kaszálás tervezett időpontját az illetékes Nemzeti Park megelőzően
igazgatósághoz be kell jelenteni

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

Szakszerű pálinkakínálás - Segít, hogy a minőségi, mértékletes, ám élvezetes
pálinkafogyasztás kultúráját minél többen megtapasztalják és magukénak
tudják. Fontos, hogy a megfelelő gondossággal készült pálinkáról alkotott
képet úgy alakítsuk, hogy a fogyasztók valóban megtapasztalhassák az ital
pozitívumait egy-egy kóstolás alkalmával, és a minőségi termékekkel való
találkozás után beleszeressenek, majd később is azokat keressék.

▪

Útmutató az öntözéses szolgalom megalapítás folyamatáról, a jogszabályban
meghatározott kártalanítás meghatározásának módjáról - A 2020 elejétől
hatályos öntözéses gazdálkodásról szóló törvény bevezette az öntözéses
szolgalom intézményét. A szolgalom megalapításában érdekelt felek számára
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara útmutatót készített.

▪

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenysége 2020 első félévében –
Összefoglalja és bemutatja tagjaink számára történő számtalan segítséget,
mely segítségnyújtás különösen felerősödött és felértékelődött a
veszélyhelyzet idején.

▪

Magyar nemesítésű díszfák, díszcserjék, örökzöldek – Egybegyűjti és
bemutatja a hazai fajtákat képekkel és rövid leírásokkal. A dísznövények,
díszfák környezeti hasznossága egyre inkább a figyelem előterébe kerül. A jó
minőségű, jól ápolt zöldfelületek jelentős hatást fejtenek ki a városokban,
településeken élő emberek életminőségére, mindennapi tevékenységére,
munkájára, egészségi állapotára. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó mai
modern zöldfelületi fejlesztések nem ok nélkül számolnak a dísznövények,
díszfák, környezeti hasznával.

