2021/23. szám | 2021. 06. 11.

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

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Az Egyesült Királyság kilépése jelentős hatással volt a kereskedelemre
Európai uniós bárány árak alakulása – 22. hét
A NAK előrejelző rendszerének fogási adatai VI.
Európai uniós bárány árak alakulása – 21. hét
Változik az Uniós Vámkódex végrehajtási rendelete
Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című pályázati felhívás
Írjuk együtt a magán erdőgazdálkodás jövőjét!
Tisztul az erdőkezelésre vonatkozó szabályozás
Megújult és teljessé vált az erdővédelmi szankciórendszer
Módosult "Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása" című
(VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető
támogatásról - 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet - 2020/2021 borpiaci évben Kifizetési
kérelem benyújtása - 13/2021. (II. 25.) számú Kincstár Közlemény
Szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról 9/2016. (II. 15.) FM rendelet - 14/2021. (II. 25.) számú Kincstár Közlemény
Védekezési időszak:
Kifizetési kérelem benyújtása:
Sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018.
(XII. 13.) AM rendelet szerinti átmeneti támogatásnak a 2021. támogatási év I., II.
és III. negyedévére történő igénybevételéről - 24/2021. (IV. 15.) számú Kincstár
Közlemény

2021. 04. 01. 00.00.00 óra és 2021.
07. 01. 23.59.59 óra között

tárgyév 05. 01. – 07. 31. terjedő
terjedő időszaka
2021. 08. 15.
II. negyedévre:
2021. 07. 01. 09:00:00 és 07. 31.
23:59:59 között
III. negyedévre:
2021. 10. 01. 09:00:00 és 10. 31.
23:59:59 között
Sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. II. negyedévre:
(XII. 13.) AM rendelet szerinti 2021. támogatási évre (I-IV. negyedévre) vonatkozó 2021. 07. 01. 09:00:00 és 07. 31.
kifizetési kérelmek benyújtásáról - 23/2021. (IV. 15.) számú Kincstár Közlemény
23:59:59 között
III. negyedévre:

Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2020/2021. támogatási év IV.
tárgynegyedévre és a 2021/2022. támogatási év I. és II. tárgynegyedévre
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáról - 22/2021. (IV. 15.) számú Kincstár
Közlemény
Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2020/2021. támogatási év IV.
tárgynegyedévre és a 2021/2022. támogatási év I. és II. tárgynegyedévre
vonatkozó átmeneti támogatás igénybevételéről - 21/2021. (IV. 15.) számú
Kincstár Közlemény
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása
Az EMGÁ-ból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
igényelhető támogatás -53/2020. (X. 27.) AM rendelet - 2020. évi támogatási
kérelem benyújtás feltételeinek közzétételéről - 102/2020. (X. 30.) számú Kincstár
Közlemény Kifizetési kérelem benyújtása
Csemetekertek gépbeszerzése - Támogatási kérelem benyújtás
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 Kincstár Közlemény
Kifizetési kérelem benyújtás N0748 jelű nyomtatványon postai úton az alábbi
címre: MÁK Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1892 Budapest
EMGÁ-ból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
igényelhető támogatás 53/2020. (X.27.) AM rendelet - 17/2021. (III. 11.) számú
Kincstár Közlemény
Kifizetési kérelem benyújtása:
Fűszerpaprika-termelők átmeneti támogatásának benyújtási határideje
27/2021. (IV. 23.) számú Kincstár Közlemény
Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről - 26/2021. (IV. 21.) számú Kincstár
Közlemény
Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti
támogatás - 2021/2022. tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtás 31/2021. (V. 11.) számú Kincstár Közlemény
Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti
támogatás - 2020/2021. tárgyévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás 32/2021. (V. 11.) számú Kincstár Közlemény
EMVA-ból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
igényelhető támogatás - 2020/2021 borpiaci évi kifizetési kérelem benyújtás 33/2021. (V. 12.) számú Kincstár Közlemény
Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása - 36/2021. (V. 21.) számú Kincstár Közlemény
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

2021. 10. 01. 09:00:00 és 10. 31.
23:59:59 között
IV. negyedévre:
2022. 01. 05. 09:00:00 és 01. 31.
23:59:59 között
2021/2022. támogatási év
I. negyedévre 2021. 07. 16. 09:00:00
és 07. 31. 23:59:59 között
2021/2022. támogatási év
II. negyedévre 2021. 10. 16.
09:00:00 és 10. 31. 23:59:59 között
2021/2022. támogatási év
I. negyedévre 2021. 07. 16. 09:00:00
és 07. 31. 23:59:59 között
2021/2022. támogatási év
II. negyedévre 2021. 10. 16.
09:00:00 és 10. 31. 23:59:59 között
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

2021. 05. 17. – 2021. 06. 15.
2020. 09. 01. – 2021. 07. 20.

2020. 10. 31. – 2021. 06. 30.

2021. 11. 30. – 2021. 12. 21.
2021. 05. 01. – 2021. 08. 05.

2021. 05. 01. – 2021. 08. 31.
2021. 06. 01. 09:00:00 és 06. 30.
23:59:59 között
2021. 07. 01. 09:00:00 és 07. 31.
23:59:59 között
2021. 05. 17. 00.00.00 óra és 2021.
06. 15. 23.59.59 óra között
2021. 06. 01. 00:00:00 óra és 2021.
08. 31. 23:59:59 óra között

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
▪ Oltalom alatt álló földrajzi jelzést kapott a „Hegykői petrezselyemgyökér”
▪ Felvételre került az új élelmiszerek körébe a szárított lisztbogár lárva
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Magyar Közlöny
A Kormány 309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete - a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló
eltérő szabályokról
A Kormány 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozata - a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya
Újraindítási Program bevezetéséről
Az agrárminiszter 22/2021. (VI. 3.) AM rendelete - az egyes borászati támogatási tárgyú rendeletek módosításáról
A Kormány 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelete a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21
kódszámú) felhívás
Módosult a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás
Módosult az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás
Módosult „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás
Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás
Megjelent a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós
tevékenysége” című (VP3-3.2.1-21 kódszámú) felhívás
Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

Nincs aktuális megjelenés.

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
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

a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.

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, módosításait
ugyancsak jelenteni kell. Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a
növényvédelmi tevékenységről

a szerződéskötést követő 15 napon belül

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

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

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

2021. 03. 08. – 2021. 11. 22.

VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

2021. 06. 03. – 2021. 06. 17.

VP4-10.2.2.-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és
eszköz fejlesztése

2022. 03. 01. – 2022. 04. 01.

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

2017. 04. 05. – 2022. 11. 12.
2021. 07. 04.
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.

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
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

2021. 06. 03. – 2021. 06. 17.

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.
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
2021. 08. 10.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 31.
történő csatlakozásának támogatása
2021. 06. 30.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2021. 06. 30.

VP4.-15.1.1.-17 Erdő – környezetvédelmi kifizetések

2020. 07. 01. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.

VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2022. 12. 30.
2021. 08. 04.

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2020. 11. 16. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.

VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

2016. 01. 01. – 2021. 12. 31.

VP2-4.1.7-21 Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

2021. 08. 02. – 2021. 09. 27.
2021. 08. 02. – 2021. 08. 16.
2021. 06. 30. – 2022. 11. 30.
2021. 06. 30. – 2021. 07. 13.
2021. 07. 14. – 2021. 07. 27.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
VP2-4.1.1.-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

2021. 07. 09. – 2021. 07. 31.

VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós
fejlesztések támogatása

2021. 07. 26. – 2021. 11. 19.
2021. 07. 26. – 2021. 08. 09.

2021. 07. 07. – 2021. 08. 31.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Tápanyag-gazdálkodási terv VPAKG/VPÖKO

2021. 09. 30-ig

Levélminták leadási határideje (VPAKG ültetvény)

2021. 08. 31-ig

HMKÁ Fát, bokrot, sövényt kivágni tilos

2021. 03. 01. – 2021. 08. 31.

Tarló megőrzés HMKÁ

2021. 09. 30-ig

Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos – (zonális) alapelőírás
▪ MTÉT túzok szántó esetében
▪ MTÉT kék vércse szántó esetében
▪ MTÉT hegy- dombvidéki madárvédelmi szántó esetében
▪ MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Kaszálás/szárzúzás/silózás – (zonális) alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét
▪ MTÉT túzok szántó esetében
Kaszálás – (zonális) Alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét
▪ MTÉT túzok gyep
Növényvédőszerek és műtrágya kijuttatás nem megengedett. – (zonális)
alapelőírás
▪ MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
▪ MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Agrár Széchenyi Kártya – Támogatáslehívási kérelem benyújtása – 46/2020. (V.
26.) számú Kincstári Közlemény

2021. 03. 01. – 2021. 07. 31. között

▪
▪

N0215 számú nyomtatványon
az alábbi címre:
KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő
Részvénytársaság (rövidített elnevezés: KAVOSZ Zrt.)

1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Irodaház, „A” torony. ép. 1. em.

legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től
legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től
2021. 05. 01. – 2021. 06. 15. között

– a teljes mértékben megelőlegezett
kamattámogatásra, kezelésiköltségtámogatásra
vonatkozóan
negyedévente, a tárgynegyedévet
követő hónap végéig,
– a teljes mértékben megelőlegezett
kezességidíj-támogatás
tekintetében, az első évi (törtévi)
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:
▪ őszi gabona
▪ tavaszi gabona
▪ kukorica
▪ burgonya
▪ napraforgó,
szója
▪ borsó
▪ szőlő, gyümölcs
Felügyeletidíj első részlet befizetési határideje
Második részlet befizetési határideje
Szükséghelyzeti engedélyek - szójában
Reglone Air
Zöldítés - Parlagon hagyott területet fenn kell tartani

2020. 10. 01. – 2021. 07. 31.
2021. 04. 01. – 2021. 08. 31.
2021. 04. 15. – 2021. 11. 15.
2021. 04. 15. – 2021. 10. 15.
2021. 04. 15. – 2021. 09. 30.
2021. 03. 01. – 2021. 08. 30.
2021. egész évben
2021. 07. 31.
2022. 01. 31.
2021. 05. 25. – 2021. 09. 21.
tárgyév 01. 01. – 08. 31.

Zöldítés - Nitrogénmegkötő növényfajok fenntartási kötelezettsége az alábbi
időpontokra tehető

Termesztési időszak:
- évelő növény 05. 01. – 09. 30.
- egynyári növény 04. 01. – 06. 20.
- szója 05. 15. – 07. 15.
- lóbab 04. 15. – 06. 30.
- közönséges vagy veteménybab
05. 10. – 07. 20.

Zöldítés - Ökológiai jelentőségű másodvetés

tárgyév 10. 01-ig kell elvetni a
meghatározott fajokból
2021. 06. 15-ig 2021. Kertnevezés
oldalon
2021. 06. 25.

Magyarország legszebb konyhakertjei országos program - Jelentkezni
I.REL EXPO – Gödöllő – Részletek: itt
Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: itt

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

Szennyvíziszap, iszapkomposzt, termékkomposzt termőföldön történő
felhasználása – Bemutatja a szennyvíziszap, a szennyvíziszap komposzt és a
termék komposzt mezőgazdasági területen történő hasznosításának
engedélyezési módjait, a felhasználással járó előnyöket, korlátozásokat.

