2020/49. szám | 2020. 12. 04.

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

▪
▪
▪

Nyomonkövetési kód szükséges bizonyos növényi szaporítóanyagokhoz
Ismétlődő ártendenciák
Az agrárerdészet hazai jó példája: a Valaha Tanya

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

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
Kifizetési kérelem benyújtása
2021. 05. 17. – 2021. 06. 15.
Csemetekertek gépbeszerzése - Támogatási kérelem benyújtás
2020. 09. 01. – 2021. 07. 20.
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
Magyar Közlöny 268. szám
▪ Az igazságügyi miniszter 15/2020. (XII. 3.) IM rendelete a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásának szabályairól
▪ A rendeletben meghatározzák az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös-, valamint a csekély
összegű és az átmeneti támogatások szabályait. Többek között a mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az átmeneti támogatás támogatástartalma egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
Magyar Közlöny 267. szám
▪ A Kormány 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására
irányuló kérelmek benyújthatóságának elhalasztásáról
▪ A földnek minősülő ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan megosztásával történő
megszüntetése iránt eljárás lefolytatásával összefüggő, a folyamatban lévő megosztás tényének
feljegyzésére irányuló kérelem nem nyújtható be az ingatlanügyi hatósághoz
Magyar Közlöny 266. szám
▪ A Kormány 542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról
▪ Meghatározták a krízisbiztosítási hozzájárulás évenkénti mértékét.
Magyar Közlöny 264. szám
▪ 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról
▪ Megjelent a családi gazdaságokról szóló törvény. Az új szabályok 2021. január 1-én lépnek hatályba.
▪

Az agrárminiszter 59/2020. (XI. 30.) AM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
▪ Módosultak többek között a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány tartalmi elemei, a
szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatás esetében fajtaváltás
és ültetvény áttelepítése művelet olyan területre hagyható jóvá, amely az egyéni terv benyújtását
megelőző tíz helyett öt borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült

Jogszabályi összefoglaló
Formai változások

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-18 kódszámú)
felhívás

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

113/2020. (XII. 4.) számú Kincstár Közlemény - a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához
igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2020/2021 borpiaci évre vonatkozó
„egyéni terv” benyújtás feltételeinek közzétételéről szóló 108/2020. (XI. 14.) számú Magyar Államkincstár
Közlemény módosításáról

▪

Kitöltési útmutató a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó
egyéni terv elektronikus benyújtásához - Kitöltési útmutató a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és
átállításának támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtásához

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
NÉBIH Hírek:
▪ Elstartolt a téli szezonális ellenőrzés
▪ Már benyújtható 2021-re a „148-as” állategészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jóváhagyási kérelem
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.
2021. 03. 01. – 2021. 03. 16.

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

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

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
2021. 02. 11.
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 III. tárgynegyedévre vonatkozóan
– 64/2020. (VI. 30.) számú Kincstár Közlemény
2021. január 1-31. között
IV. tárgynegyedévre vonatkozóan
2021. április 1-30. között
Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások – 2020/2021. III. tárgynegyedévre vonatkozóan:
támogatási év – kifizetési kérelem benyújtása- 62/2020. (VI. 30.) számú Kincstár 2021. január 30. napjáig
Közlemény
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:
▪ szőlő, gyümölcs
2020. egész évben
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés – VP4-10.1.1-15/ Ökológiai gazdálkodásra
történő áttérés és fenntartás – VP-4-11.1.-11.2.-15
Hosszabbítási kérelem benyújtás időszaka: 2020. 11. 23. – 2020. 12. 20.
Benyújtott hosszabbítási kérelem visszavonásának határideje: 2021. 01. 15.
Hosszabbítással összefüggő részleges visszavonási kérelmek
benyújtási határideje: 2021. 01. 15.
Hosszabbítási időszakra (6. évre) vonatkozó kötelezettség
átadás-átvételi kérelem benyújtási határideje: 2020. 12. 31.
Szőlő szerkezetátalakítási támogatás kérelem benyújtás határideje - 57/2020.
(XI. 13.) AM rendelet
Az egyéni tervek benyújtása 2020-ban: 2020. 11. 16. – 2020. 12. 13.
2021-ben: 2021. 11. 02. – 2021. 11. 30.
Elbírálás 2020 évre: 2021. 02. 28.
A telepítés befejezését követően a kifizetési kérelmek benyújtási határideje
2021. 04. 01. – 2021. 07. 01. között
Téli trágyázási tilalmi időszak - 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: vizek 2020. 10. 31. – 2021. 02. 15.
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről
A hagyományos másodvetés és a zöldtrágyázási célú másodvetés bejelentése Nem vehető figyelembe olyan
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint másodvetés
és
zöldtrágyázás
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével céljából elvetett másodvetés, amely
kapcsolatos eljárási szabályokról
a tárgyév október 31-e és a
tárgyévet követő év február 15-e
között kerül elvetésre
Nitrátérzékeny területen a téli legeltetés nem lehetséges
2020. 11. 15. – 2021. 02. 15. között
(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)

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

Agrárszakma Iránytű – Bemutatja az agrárium területén az új szakképzési
rendszer képzési palettáját, segítséget nyújtva a pályaorientációban résztvevő
tanulók és szüleik, valamint az átképzésben gondolkodók számára.

▪

Családi gazdaságok reformja – Információt ad a mezőgazdasági működési
formák reformjáról, valamint a hozzájuk kapcsolódó adózási szabályokról. Az
ismertetett szabályok, illetve változások az ágazat működésének
versenyképességét, hatékonyságát hivatottak elősegíteni. Az összeállított
anyag a későbbiek során még kiegészülhet a végrehajtási rendeletben
megjelentekkel. A családi gazdaságokról szóló törvény (2020. évi CXXIII.
törvény) szabályai 2021. január 1-jén lépnek hatályba.

▪

Útmutató a mezőgazdasági vízhasznosítási idényről - Mezőgazdasági célú
vízgazdálkodás a mezőgazdaság feladatait, érdekeit szolgáló vízhasznosítási és
vízkárelhárítási tevékenység. Tartalmazza a mezőgazdasági vízhasznosítási
idénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, fogalmakat, valamint a
vízhasználatokra vonatkozó időkorlátokat.

▪

Biztonságos élelmiszer-előállítás III. – Segít az élelmiszeripar szereplőinek,
hogy megismerjék a rendelkezésre álló élelmiszerbiztonsági irányítási
rendszereket, a követelményeket, továbbá, hogy a leírtak alapján el tudják
dönteni, hogy a célpiacaik eléréséhez melyik rendszer követelményei a
legmegfelelőbbek. Cél olyan ismeretátadás, amelyeknek köszönhetően
növelni tudják a hatékonyságukat a folyamatok racionalizálása és a nem
megfelelő tevékenységek csökkentése révén.

▪

Biztonságos
élelmiszer-előállítás
II.
Az
élelmiszer-biztonság
megteremtéséhez szükséges eszközök folyamatosan fejlődnek. Összefoglalja a
HACCP rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, és olyan gyakorlatias formába
ültetni mindezt, hogy könnyen beépíthető legyen a mindennapi gyakorlatba.

▪

Biztonságos élelmiszer-előállítás I. - Az Egészségügyi Világszervezet alapelvét
vallva, miszerint „a lakosság biztonságos és egészséges élelmiszerekkel történő
ellátása a legfontosabb népegészségügyi intézkedések egyike, melyet egy
nemzet lakossága egészségi állapotának javítása és a gazdasági fejlődés
érdekében tenni tud”, hozzájárul a magyar lakosság egészségi állapotának
javításához oly módon, hogy segíti élelmiszer-előállításban tevékenykedő
tagokat a biztonságos élelmiszer előállítással kapcsolatos információk
megszerzésében.

