2022/12. szám | 2022. 03. 25.

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

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA
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VÍZGAZDÁLKODÁS

▪

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

Kertészeti növényvédelmi aktualitások
Európai uniós bárány árak alakulása – 10. hét
Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken II.
Tájékoztatás a szociális hozzájárulási adó számítása vonatkozásában
NAK siker az építési költségnövekmények finanszírozásában
EU Organic Awards – versenyben az EU ökotermelői és ökoélelmiszer-láncai
Aktuális határidők a VPAKG2021 ültetvényekkel kapcsolatban
A napokban kézhez kapják a Támogatási Okiratokat
Magyarország közel 6,4 milliárd forint összegben részesül az összesen 500 millió
eurós válságkezelési csomagból
A vízhiány elleni védekezés fokozatai

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Haszongalamb vásárláshoz nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019.
(VIII. 23.) AM rendelet szerinti, a 2022. január 15. és 2022. március 31. közötti
időszakra vonatkozó átmeneti támogatás igénybevételéhez szükséges „Átmeneti
támogatás iránti kérelem” nyomtatvány rendszeresítéséről - 23/2022. (III. 9.) számú
Kincstár Közlemény

2022. 04. 01. – 2022. 04. 08.
N0219 számú nyomtatványon,
postai úton
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások
Főosztálya 1892 Budapest
Baromfi állatjóléti támogatás 2022/2023. támogatási évre vonatkozó 2022. 03. 20. 09:00:00 és 2022. 04.
igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásáról - 22/2022. (III. 9.) 19. 23:59:59 között
számú Kincstár Közlemény
Szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető 2022. 04. 01. 00.00.00 óra és 2022.
támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2021/2022 borpiaci 07. 01. 23.59.59 óra között
évben benyújtandó „kifizetési kérelem” benyújtás feltételeinek közzétételéről 21/2022. (III. 9.) számú Kincstár Közlemény

Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM évi egy alkalommal járási hivatalhoz
rendelet
a tárgyhónapot követő hónap 20-ig
Támogatás igénylés benyújtása, Kifizetés igénylés benyújtása
megyei korm. hivatalhoz
Tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015.
(III. 11.) FM rendelet szerinti 2021/2022. támogatási évre vonatkozó kifizetési
kérelem benyújtásáról - 46/2021. (VI. 29.) számú Kincstár Közlemény
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 - 2/2022. (I. 6) számú
Kincstár Közlemény
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 - 3/2022. (I. 6.)
számú Kincstári Közlemény
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 4/2022. (I. 6.) számú Kincstár Közlemény
Méhészeti járművekre 2022. évben igénybe vehető átmeneti támogatásról 15/2022. (II. 10.) számú Kincstár Közlemény
Szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatás 9/2016. (II. 15.) FM rendelet - 2022. évi Támogatási kérelem benyújtása - 16/2022.
(II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevétele - 7/2015. (III. 11.)
FM rendelet szerinti 2022/2023. támogatási évre vonatkozó támogatási kérelem
benyújtása - 17/2022. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény
Sertéshús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről - 24/2022.
(III. 24.) számú Kincstár Közlemény
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

IV. negyedévre - 2022. 04. 01.
09:00:00 és 2022. 05. 02. 23:59:59
IV. negyedévre - 2022. 04. 16.
09:00:00 és 2022. 04. 30. 23:59:59
között
IV. negyedévre - 2022. 04. 16.
09:00:00 és 2022. 04. 30. 23:59:59
között
2022. támogatási év I. negyedévre
2022. 04. 01. 09:00:00 és 2022. 04.
30. 23:59:59 között
2022. 02. 15. 09:00:00 és 2022. 04.
15. 23:59:59 között
2022. 03. 01. 00.00.00 óra és 2022.
03. 31. 23.59.59 óra között
2022. 03. 16. 9:00:00 és 2022. 03.
31. 23:59:59 között
2022. 03. 25. és 2022. 04. 29. között

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪

Nincs aktuális közlemény

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

24/2022. (III. 24.) számú Kincstár Közlemény - a sertéshús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
▪
▪
▪

▪

NébiH Hírek
Listeria fertőzöttség miatt kockázatos egy papkeszi termelő húskészítményeinek fogyasztása
Döntés született a döntő legjobbjáról: pécsi csapat lett a Közétkeztetési Szakácsverseny győztese
Indul a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés
Adózási határidők
https://nav.gov.hu/
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

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

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

2022. 03. 23. – 2022. 04. 06.

VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

2020. 11. 06. – 2022. 05. 31.

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.

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

2016. 07. 20. – 2022. 12. 31.

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.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

2021. 06. 30. – 2022. 11. 30.

VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

2021. 07. 09. – 2023. 07. 31.

2021. 03. 08. – 2022. 12. 30.

2020. 11. 02. – 2022. 05. 03.

VP4-10.2.1.1-21 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 2022. 01. 01. – 2024. 12. 31.
genetikai állományának in situ megőrzése

VP3-17.3.1-21 Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatása

2022. 04. 15. – 2022. 06. 15.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Nitrát-adatszolgáltatás határideje – 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

2022. 01. 01. – 2022. 03. 31.

Mg-i káresemény bejelentése - 27/2014. (XI. 25) FM rendelet 4. § (4)
▪ Használatban lévő termőföldön legkésőbb a tervezett betakarítás
vagy a károsodással érintett terület
más
növénykultúrával
való
hasznosítását
megelőző
talajelőkészítés előtt tizenöt nappal
▪ Téli fagy esetén legkésőbb tárgyév április 15-éig
▪ Tavaszi fagy esetén legkésőbb tárgyév május 31-éig
▪ Őszi fagy esetén szeptember
1-jét
követően
legkésőbb november 30-áig
▪ Aszály esetén tárgyév április 1-jétől szeptember
30-áig
Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos – (zonális) alapelőírás
2022. 03. 01. – 2022. 07. 31. között
▪ MTÉT túzok szántó esetében
▪ MTÉT kék vércse szántó esetében
▪ MTÉT hegy- dombvidéki madárvédelmi szántó esetében
▪ MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Növényvédőszerek és műtrágya kijuttatás nem megengedett. – (zonális)
2022. 05. 01. – 2022. 06. 15. között
alapelőírás
▪ MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
▪ MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Kivágási tilalomra vonatkozó előírás - Fát, bokrot és sövényt nem lehet kivágni - 2022. 03. 01. – 2022. 08. 31. közötti
50/2008 (IV.28) FVM
költési és fiókanevelési időszakban
VPAKG2021 talajmintavétel határideje (ha nincs)
2022. évi EK szankciómentes
benyújtási időszak vége
VPAKG2021. tárgyév 01. 01. és 03. 31. közötti ültetvény kivágás esetén az
újratelepítés határideje
adott tárgyév 03. 31-ig
VP4-10.1.1-21 AKG kifizetés támogatás - támogatási kérelem teljes
• 2022. adott évi egységes kérelem
visszavonásának benyújtása, jogutód kérelmének benyújtása esetén
benyújtási ideje;
Kapcsolódó tájékoztató elérhető itt
• 2023. adott évi egységes kérelem
▪ kifizetési kérelem benyújtási határideje benyújtási ideje;
• 2024. adott évi egységes kérelem
benyújtási ideje

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI
TEVÉKENYSÉGE
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