2021/06. szám | 2021. 02. 12.

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

▪
▪
▪

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

▪
▪

Tájékoztató a 2021-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti
anyajuhtartás támogatás igényléséről
VP Tejágazat Állatjóléti támogatás egy évvel történő meghosszabbítása
Európai uniós bárány árak alakulása – 4. hét
Vizes élőhelyek kiemelt figyelme nemzetközi szinten: 50 éves a Ramsari
Egyezmény
Megjelent a NAV 2021. évi ellenőrzési terve, a mezőgazdaság, és
élelmiszeripar is érintett
Globális vöröshagymapiaci áttekintés
Megjelent a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt
kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat formanyomtatványa
Nitrátrendelet – trágyázási tilalmi időszakkal kapcsolatos publikáció
Módosult „Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” (VP4-10.1.1-15.
kódszámú) pályázat

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2020. tárgyévi
kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben
igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem
benyújtásának feltételeiről – 8/2021. (II.9.) Kincstári közlemény
K0207 nyomtatványon, postai úton, az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes
Megyei Kormányhivatalhoz
Méhészeti járművekre 2021. évben igénybe vehető átmeneti támogatásról 6/2021. (II. 01.) számú Kincstári Közlemény
Új kockázatkezelési - mezőgazdasági krízisbiztosítási - rendszerhez való
csatlakozás kérelem benyújtásának időpontja – 68/2020. (XII.23.) AM - 4/2021. (I.
28.) számú Kincstári Közlemény
Méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2021. évben igénybe
vehető átmeneti támogatás igénybevételének feltételeiről - a 29/2019. (VI. 20.)
AM rendelet - 2/2021. (I. 28.) számú Kincstári Közlemény

2021. 02. 15-ig

2021. 02. 15. 09:00:00 és 2021. 04.
15. 23:59:59 között
2021. 02. 01. – 2021. 03. 01.

2021. 02. 01. – 2021. 03. 01.

Közönséges búza 2020/2021. gazdasági évben rögzített áron történő
intervenciós felvásárlásáról - 115/2020. (XII. 14.) számú Kincstár Közlemény
Ajánlat benyújtása
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása
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
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 Kincstári Közlemény
Kifizetési kérelem benyújtás N0748 jelű nyomtatványon postai úton az alábbi
címre: MÁK Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1892 Budapest
VPAKG Horizontális nádas földhasználati kategória - Nád aratása, és egyéb
tevékenység végzése (különösen: szállítás, kihúzás)
VPAKG Szántó földhasználati kategória erózió illetve belvíz érzékeny területi
lehatárolással (zonális) - Tavaszi vetésű növények esetén talajtakarás biztosítása
takarónövényekkel, vagy tarló fennhagyással
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

2020. 11. 01. - 2021. 05. 31.
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.
kizárólag 2020. 12. 01. - -2021. 02.
28. között engedélyezett
legalább február 28-ig

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK

JOGSZABÁLYI ÖSSZEFOGLALÓ

▪

Felkerült az új élelmiszerek listájára a részlegesen zsírtalanított repcemagpor

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪

Nincs aktuális megjelenés.

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

9/2021. (II. 10.) számú Kincstár Közlemény a fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtásáról, valamint a kérelem
elektronikus úton történő benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről

▪

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató Méhészeti járművekre igénybe vehető átmeneti támogatás
elektronikus benyújtásához

▪

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató az OMME vagy OMME tagszervezetek részére igénybevehető egyéb
támogatásokhoz

▪

Tájékoztató az egyszerű és összetett programok tekintetében kiírt 2021. évi pályázati felhívásról - Tájékoztató a
mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban megvalósított mezőgazdasági termékekre
vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatások igénybevételéhez az Európai

Unió Bizottsága által az egyszerű és összetett programok tekintetében kiírt 2021. évi pályázati felhívásáról
▪

8/2021. (II. 9.) számú Kincstár Közlemény - a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2020.
tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és
általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről

▪

Február 22-ig nyújthatóak be a VP Tejszerkezet átalakítás intézkedés esetében a hosszabbítási kérelmek - A VP314.1.1-16 kódszámú, „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” intézkedés vonatkozásában
az átmeneti időszakot érintően lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak hosszabbítására.

▪

Tájékoztató a tej- és tejtermék-export közösségi szabályairól

▪

Tej-, tejtermék-export engedélyezése és támogatása

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
NÉBIH Hírek:
▪

Határeset – ismét felbukkant Magyarország közelében a veszettség

▪

Beköszöntött a medvehagymaszezon

▪

Átfogó vizsgálat indul az alternatív fehérjeforrások területén

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

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

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

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. 03. 01. – 2021. 03. 16.

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

2021. 03. 01. – 2021. 04. 02.

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018. 02. 15. – 2021. 03. 01.
2021. 03. 01.

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

2017. 04. 05. – 2021. 04. 06.
2021. 04. 06.
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. 02. 03. – 2021. 02. 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. 05. 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. 02. 28.
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.
2021. 04. 06.
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
2020. 11. 16. – 2021. 12. 31.
2021. 02. 28.
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 2016. 01. 01. – 2021. 12. 31.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015.
(III. 11.) FM rendelet szerinti 2020/2021. támogatási évre vonatkozó kifizetési
kérelem benyújtásáról - 125/2020. (XII. 21.) számú Kincstári Közlemény
Tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 43/2014. (XII.29.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséhez
szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről - 121/2020.(XII. 21.) számú Kincstár
Közlemény – Kifizetési kérelem benyújtása
Agrár Széchenyi Kártya – Támogatáslehívási kérelem benyújtása – 46/2020. (V.
26.) számú Kincstári közlemény
▪
▪

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.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
▪ őszi gabona
▪ tavaszi gabona
▪ kukorica
▪ burgonya
▪ napraforgó, szója
▪ borsó
▪ szőlő, gyümölcs
Szőlő szerkezetátalakítási támogatás kérelem benyújtás határideje - 57/2020.
(XI. 13.) AM rendelet
Az egyéni tervek benyújtása 2021-ben:
Elbírálás 2020 évre:
A telepítés befejezését követően a kifizetési kérelmek benyújtási határideje:
Téli trágyázási tilalmi időszak - 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: vizek
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről
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)
Nitrát-adatszolgáltatás határideje
A hagyományos másodvetés és a zöldtrágyázási célú másodvetés bejelentése
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével
kapcsolatos eljárási szabályokról

IV. tárgynegyedévre vonatkozóan
2021. április 1 09:00:00 és 2021.
április 30. 23:59:59 között

legkésőbb az adott naptári évet
követő év március 10-éig
– 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

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. 11. 02. – 2021. 11. 30.
2021. 02. 28.
2021. 04. 01. – 2021. 07. 01. között
2020. 10. 31. – 2021. 02. 15.

2020. 11. 15. – 2021. 02. 15. között

2021. 01. 01. – 2021. 03. 31.
Nem vehető figyelembe olyan
másodvetés
és
zöldtrágyázás
céljából elvetett másodvetés, amely
a tárgyév október 31-e és a
tárgyévet követő év február 15-e
között kerül elvetésre

VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében lehetőség van a
kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 évre történő, 2022. április 30-ig történő
meghosszabbítására. –
Hosszabbítási kérelem benyújtása
2021. 01. 25. – 2021. 02. 22.

2021. évi anyajuhtartás támogatására irányuló kérelmek szankciómentes
benyújtásának időszaka - 2021. március 22-i határidőt követően további 25. 2021. 02. 01. – 2021. 03. 22.
naptári napig, azaz 2022. április 16. napjáig még benyújthatók, de ebben az esetben
a megállapított támogatási összeg – mindkét támogatás tekintetében – munka
naponként 1 %-kal csökkentésre kerül - 7/2021. (02.08.) számú Kincstári Közlemény

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

Önellenőrzés a gyakorlatban – Segítséget nyújt a vállalkozások önellenőrzési
rendszerének kiépítéséhez és fejlesztéséhez. Az élelmiszer-vállalkozások által
működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló
rendelet 2018 elején lépett hatályba. A jogszabály célja az élelmiszerláncban
termelt, illetve feldolgozott élelmiszerek és szolgáltatások minőségének
növelése, az élelmiszer-biztonság megerősítése, illetve fenntartása, az
élelmiszer-vállalkozók minőségi rendszerszemléletének és tudatosságának
fejlesztése.

▪

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.

