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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

▪

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

▪

A 2021-es évben is megrendezésre került a Dísznövényes
Zöldfelületgazdálkodási roadshow sorozat
Módosult az őshonos ex situ támogatás pályázati felhívása
EU almapiaci jelentés
Módosult az őshonos in situ támogatás pályázati felhívása
Közeleg a támogatási kérelem benyújtási határidő – Őshonos in situ
támogatás
Új utak a frisspiaci zöldségek és gyümölcsök csomagolásában

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA

▪
▪
▪
▪
▪

Idén is számolhatnak vele! - segédlet a Nitrát adatszolgáltatáshoz
Ne feledkezzen meg a nitrát adatszolgáltatásról
Az aminosavak szerepe a talajélet javításában
Megkezdődött az adatszolgáltatás időszaka!
Agrárpolitikai Brexit-áttekintés (2021-2022)

ÖNTÖZÉS

▪

Január 1-től elektronikussá válik valamennyi hatósági eljárás a hivatásos
katasztrófavédelmi szervnél!
Útmutató a vízjogi engedélytípusok bemutatására
Módosult az öntözési közösségek együttműködését támogató pályázati
felhívás

▪
▪
▪
▪

▪
▪

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának de minimis támogatásáról szóló 54/2014.
(IV. 29.) VM rendelet szerinti átmeneti támogatás benyújtása - 1/2022. (I. 4.)
számú Kincstár Közlemény

2022. 01. 01. és 2022. 01. 31. között
postai úton: MÁK, Piaci és Nemzeti
Támogatások Főosztálya, 1892
Budapest

Tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. III. negyedévre - 2022. 01. 05.
(III. 11.) FM rendelet szerinti 2021/2022. támogatási évre vonatkozó kifizetési 09:00:00 és 2022. 01. 31. 23:59:59;
kérelem benyújtásáról - 46/2021. (VI. 29.) számú Kincstár Közlemény
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
Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló III. negyedévre - 2022. 01. 16.
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2021/2022. támogatási év III. és IV. 09:00:00 és 2022. 01. 31. 23:59:59;
tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáról - 2/2022. (I. 6) számú IV. negyedévre - 2022. 04. 16.
Kincstár Közlemény
09:00:00 és 2022. 04. 30. 23:59:59
között
Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló III. negyedévre - 2022. 01. 16.
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2021/2022. támogatási év III. és IV. 09:00:00 és 2022. 01. 31. 23:59:59;
tárgynegyedévre vonatkozó átmeneti támogatás igénybevételéről - 3/2022. (I. 6.) IV. negyedévre - 2022. 04. 16.
számú Kincstári Közlemény
09:00:00 és 2022. 04. 30. 23:59:59
között
Sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. 2021. támogatási év IV. negyedévre
(XII. 13.) AM rendelet szerinti átmeneti támogatásnak a 2021. támogatási év IV. 2022. 01. 5. 09:00:00 és 2022. 01.
negyedévére és a 2022. támogatási év I. negyedévére történő igénybevételéről - 31. 23:59:59 között;
4/2022. (I. 6.) számú Kincstár Közlemény
2022. támogatási év I. negyedévre
2022. 04. 01. 09:00:00 és 2022. 04.
30. 23:59:59 között
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Már ezen területeken is kell talajvizsgálat
Bővült a dohánytermékek tiltott adalékanyagainak tartalma
A vadászati tárgyú törvények 2021. év végi módosításai
Új szabályok a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységekben
Mire kell figyelni a földforgalmi ügyek kapcsán 2022-től?
Kihirdetésre került az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvény

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának közleménye a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja –
Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás felfüggesztéséről

▪

Módosult az „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás

▪

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások vonatkozásában elfogadott
garanciaszervezetek listája

▪

Módosult a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro
megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című (VP4-10.2.1.2-17
kódszámú) felhívás

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

4/2022. (I. 6.) számú Kincstár Közlemény - a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet szerinti átmeneti támogatásnak a 2021. támogatási év IV. negyedévére és a 2022.
támogatási év I. negyedévére történő igénybevételéről

▪

3/2022. (I. 6.) számú Kincstár Közlemény - a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2021/2022. támogatási év III. és IV. tárgynegyedévre vonatkozó átmeneti
támogatás igénybevételéről

▪

2/2022. (I. 6.) számú Kincstár Közlemény - a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2021/2022. támogatási év III. és IV. tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtásáról

▪

1/2022. (I. 4.) számú Kincstár Közlemény - a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de
minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti átmeneti támogatás igénybevételéhez szükséges
„Átmeneti támogatás iránti kérelem” nyomtatvány rendszeresítéséről

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
▪
▪
▪
▪
▪

NébiH Hírek:
A kertészek számára is adott az elektronikus ügyintézés lehetősége
Több mint 2400 ha új gyümölcsös területet vett termőhelyi kataszteri nyilvántartásba a Nébih
Gazdálkodási napló és üzemirányítási szoftverfejlesztők figyelmébe - 2021.
Hiánypótló „lejárati útmutatót” állított össze a Nébih
Elérhetőek a 2021. évi Gazdálkodási Napló „web-GN” és a nitrát adatszolgáltatás nyomtatványai
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

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

megelőző 15. napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől 21 napon belül
számított 6 hónapon belül kell megtenni)
21 napon belül
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 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. – 2022. 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

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.
2022. 02. 28.

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
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása

2020. 03. 02. – 2022. 12. 31.

VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.

VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2022. 12. 30.
2022. 02. 04.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

2021. 06. 30. – 2022. 11. 30.
2021. 12. 01. – 2022. 02. 28.
2021. 07. 09. – 2023. 07. 31.
2022. 01. 01. – 2022. 01. 31.
2021. 11. 17. – 2022. 01. 11.

VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
VP3-5.1.1.1-21 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

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.
VP3-17.3.1-21 Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatása
2022. 04. 15. – 2022. 06. 15.

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.

Trágyázási tilalmi időszak ideje

2021. 11. 30. – 2022. 02. 15. között

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. 11. 30. – 2022. 02. 15. között

2022. 01. 15-ig

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

Állategészségügy

▪

Vízjogi engedélytípusok - felszíni vízből történő öntözés
vonatkozásában

