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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

ERDŐGAZDÁLKODÁS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS
REL EGYÜTTMŰKÖDÉS
KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nincs karácsony fenyő nélkül!
A málna, szeder és a piros ribizli világpiaci helyzete
Az elmúlt két hónapban jelentősen emelkedett Spanyolországban a
zöldségfélék ára
Megjelent a KSH szőlőültetvényekkel kapcsolatos interaktív online kiadványa
Megjelent a Meat the facts, azaz „Húsba vágó tények” kiadványsorozat
Európai uniós bárány árak alakulása – 48. hét
A sertés állatjóléti támogatási kérelem december 15-31 között nyújtható be!
Milyen vidékfejlesztési támogatásokra számíthatnak az erdészek 2023-2027
közötti időszakban?
Tervezett új uniós talajvédelmi stratégia
„Rövid Élelmiszerlánc aktualitásai” konferencia volt Kaposváron
December 17-ig adható be a helyipiac-fejlesztési pályázat
Uniós értékelés az országok nitrátjelentéseiről

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
EMGA-ból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján a
2021/2022 borpiaci évi kifizetési kérelem benyújtása - 81/2021. (XI.22.) számú
Kincstár Közlemény
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:
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

2021. 11. 30. 00.00.00 óra és 2021.
12. 21. 23.59.59 óra között

2021. 11. 30. – 2021. 12. 21.
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

Tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. III. negyedévre
(III. 11.) FM rendelet szerinti 2021/2022. támogatási évre vonatkozó kifizetési 2022. 01. 05. 09:00:00 és 2022. 01.
kérelem benyújtásáról - 46/2021. (VI. 29.) számú Kincstár Közlemény
31. 23:59:59 között
IV. negyedévre
2022. 04. 01. 09:00:00 és 2022. 05.
02. 23:59:59 között
Sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. IV. negyedévre:
(XII. 13.) AM rendelet szerinti 2021. támogatási évre (I-IV. negyedévre) vonatkozó 2022. 01. 05. 09:00:00 és 01. 31.
kifizetési kérelmek benyújtásáról - 23/2021. (IV. 15.) számú Kincstár Közlemény
23:59:59 között
Anyatehéntartás támogatáshoz kapcsolódó szaporítási események bejelentése - támogatási év 12. 31-ig
termeléshez kötött (EU-s), valamint átmeneti nemzeti vonatkozásában
(TER)adatszolgáltatás: NÉBIH Termékenyítési Rendszerébe (TER)
Sertés állatjóléti támogatás támogatási kérelem benyújtása - 39/2018. (XII. 13.) 2021. 12. 15. 09:00:00 és 2021. 12.
AM rendelet - Kincstár által rendszeresített nyomtatványon lakóhely vagy székhely 31. 23:59:59 között
szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz - 88/2021. (XII. 10.) számú Kincstári
Közlemény
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
▪ Módosult a növényvédőszer-maradékok határértékére vonatkozó uniós rendelet
▪ Az agráriumot érintő jogszabályok kerültek elfogadásra
▪ Felvételre került a kalcium-fruktoborát az új élelmiszerek listájára
Magyar Közlöny 228. szám
▪ 1901/2021. (XII. 14.) Korm. határozat - Egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪
▪
▪
▪

Módosult a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-20
kódszámú) felhívás
Módosult a „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése”
című (VP4-10.2.2.-20 kódszámú) felhívás
Módosult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21
kódszámú) felhívás
Társadalmi vitán a Közös Agrárpolitika 2023 és 2027 közötti hazai támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai terv

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

88/2021. (XII. 10.) számú Kincstár Közlemény - a sertés állatjóléti támogatás 2022. támogatási évre vonatkozó
igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásáról

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
▪
▪
▪

NébiH Hírek:
A permetezőgép felülvizsgáló állomások ellenőrzésének tapasztalatai
Megújul a biomassza-termelőkre vonatkozó jogszabályi környezet
Kutyaféreghajtókat tesztelt a Szupermenta

▪
▪
▪
▪

Célegyenesbe fordult a Nébih LABOR rendszerének fejlesztése
Egyszerűsödött a cégek képviselete az EUTR rendszerben
Újra telepíthetők baromfik Bács-Kiskun megyében és a csongrádi járásban
Újra telepíthetők baromfik Bács-Kiskun megyében és a csongrádi járásban
Adózási határidők:
▪ https://www.nav.gov.hu/nav/esmenyek/
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig

Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása - havonta, a tárgyhónapot követő hónap
88/2020. (VIII. 25.) számú Kincstár Közlemény
utolsó napjáig
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek
támogatással történő lepárlása
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, módosításait
ugyancsak jelenteni kell. Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a
növényvédelmi tevékenységről
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
MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető
kamattámogatáshoz szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről 43/2021.(VI. 29.) számú Kincstár Közlemény
Kamattámogatási kérelem benyújtása

adott borpiaci év október 5-e és a
következő borpiaci év augusztus 30-a
között havonta 1 alkalommal
a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.
a szerződéskötést követő 15 napon belül

21 napon belül
21 napon belül

21 napon belül
21 napon belül

hitel futamideje alatt egy alkalommal
naptári negyedévente a kamat megfizetése
Támogatáslehívási kérelem benyújtása szerinti naptári negyedévet követő
hónapban
MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán nyújtott csekély évente január 1.-31. valamint július 1.-31.
összegű költségtámogatás támogatási kérelem benyújtása - 44/2021. (VI.
29.) számú Kincstár Közlemény
MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 igénybe vehető naptári negyedévente a negyedévet követő
kamattámogatás támogatáslehívási kérelem benyújtása - 48/2021.(VI. hónap végéig
III. negyedévre: adott év október 31.
29.) számú Kincstári Közlemény
IV. negyedévre: következő naptári év
január 31.
Agrár
Forgóeszköz
Hitelprogram
kapcsán
igénybe
vehető naptári negyedévente a negyedévet követő
kamattámogatás támogatáslehívási kérelem benyújtása - 49/2021.(VI. hónap végéig
III. negyedévre: adott év október 31.
29.) számú Kincstári Közlemény
IV. negyedévre: köv. naptári év január 31.
MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe

vehető kamattámogatáshoz szükséges nyomtatványokrendszeresítéséről
- 51/2021.(VI. 29.) számú Kincstár Közlemény
Kamattámogatási kérelem benyújtása hitel futamideje alatt egy alkalommal
Támogatáslehívási kérelem benyújtása naptári negyedévente a kamat megfizetése
szerinti naptári negyedévet követő
hónapban
Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe
vehetőkamattámogatáshoz szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről
- 52/2021.(VI. 29.) számú Kincstár Közlemény
hitel futamideje alatt egy alkalommal
Kamattámogatási kérelem benyújtása naptári negyedévente a kamat megfizetése
Támogatáslehívási kérelem benyújtása szerinti naptári negyedévet követő
hónapban

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
VP6-6.4.1-21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki
turizmus fejlesztése
VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

2021. 12. 08. – 2021. 04. 21.

VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

2020. 11. 06. – 2022. 05. 31.
2022. 02. 14. – 2021. 02. 28.
2022. 03. 01. – 2022. 04. 01.

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
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései
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. 03. 08. – 2022. 12. 30.

2020. 11. 02. – 2022. 05. 03.
2022. 01. 18. – 2022. 02. 01.
2017. 04. 05. – 2022. 11. 12.
2022. 01. 07.
2016. 07. 20. – 2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2021. 12. 31.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2021. 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
2021. 12. 31.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 31.
történő csatlakozásának támogatása
2021. 12. 31.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2021. 12. 31.
VP4.-15.1.1.-17 Erdő – környezetvédelmi kifizetések
2020. 07. 01. – 2021. 12. 31.
2021. 12. 31.
VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
2016. 08. 01. – 2022. 12. 30.
2022. 02. 04.
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
2020. 11. 16. – 2021. 12. 31.
2021. 12. 31.
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 2016. 01. 01. – 2021. 12. 31.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

2021. 06. 30. – 2022. 11. 30.
2021. 12. 01. – 2022. 02. 28.
VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
2021. 07. 09. – 2023. 07. 31.
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
2022. 01. 01. – 2022. 01. 31.
VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása
2021. 10. 27. – 2021. 12. 21.
2021. 12. 08. – 2021. 12. 21.
VP3-5.1.1.1-21 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 2021. 11. 17. – 2022. 01. 11.
2021. 12. 15. – 2021. 12. 28.
VP4-10.2.1.1-21 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 2022. 01. 01. – 2024. 12. 31.
genetikai állományának in situ megőrzése
2022. 01. 01. – 2022. 01. 31.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Felügyeletidíj második részlet befizetési határideje

2022. 01. 31.

Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett tárgyév 10. 31-e és tárgyévet követő
másodvetés, amely az adott időszak között kerül elvetésre - 22/2016. (IV. 5.) FM év 02. 15-e között
rendelet
✓

A vetés tényét 15 napon elektronikus úton be kell jelenteni, a MÁK felületén.

✓ A hagyományos másodvetést az egységes kérelemben nem kellett előre
bejelenteni, az most is tervezhető.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
▪ szőlő, gyümölcs
Trágyázási tilalmi időszak ideje
Nitrátérzékeny területen a téli legeltetés nem lehetséges
(kivéve, ha a legeltetett állatok által elhullajtott trágya mennyisége nem haladja
meg a 120 kg/ha értéket, kiszámításához az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet 1.
számú melléklete nyújt iránymutatást)
Dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyagok éves bejelentőlap, valamint a
zöldségpalánta szaporítóanyag-leltár megküldési határideje

2021. egész évben
2021. 11. 30. – 2022. 02. 15. között
2021. 11. 30. – 2022. 02. 15. között

2022. 01. 15-ig

KAP 2023 és 2027 TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE és az online kérdőív kitöltésének
határideje - A KAP Stratégiai Terv az alábbi linken érhető el. Az online
december hónapban
kérdőívet pedig itt lehet kitölteni.

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

Állategészségügy

