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NAK HÍRLEVÉL
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tematikus,
heti rendszerességgel megjelenő szakmai hírlevele
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai hírlevele heti rendszerességgel jelenik meg. Amennyiben kérdése van, azt a
tudas@nak.hu e-mail címre küldheti el, további tájékoztatásért pedig forduljon a falugazdászokhoz. Napi szinten frissülő
agrárhíreket tekintse meg honlapunkon (http://www.nak.hu/), ahol az egyes szakmai témákról és támogatási
lehetőségekről bővebben is tájékozódhat. Korábbi hírleveleinket ITT olvashatja.

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás:
- Szankciómentes benyújtási időszak
- Késedelmes benyújtás időszaka

2017.02.01.-2017.03.20.
2017.03.20.-2017.04.14.

Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás:
- Szankciómentes benyújtási időszak
- Késedelmes benyújtás időszaka

2017.02.01.-2017.03.20.
2017.03.20.-2017.04.14.

A méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető
mezőgazdasági csekély összegű támogatás

2017.02.15.-2017.04.15.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által
igénybe vehető méhészeti támogatások

2017.02.24.-2017.08.15.

Egységes kérelem:
- Szankciómentes benyújtási időszak
- Szankciómentes módosítás
- Benyújtás jogvesztő határideje

2017. május 15-ig
2017. május 31-ig
2017. június 9-ig

A további főbb aktuális határidőket szakmai hírlevelünk végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Megjelent a MK 53. számában:
 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
szervezetek egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő
forrásvesztésének kompenzációjáról
 1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről
 1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú („VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási
szolgáltatás” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való
hozzájárulásról
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Megjelent a MK 54. számában:
 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról18/2017. (IV. 11.) FM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt
műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK















Módosult a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című felhívás
Módosult a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című felhívás
Módosult az Erdősítés támogatása című felhívás
Módosult az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című felhívás
Módosult a Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése című
felhívás
Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás
Technikai jellegű módosítás a Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken című felhívás
dokumentációjában
Módosult az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás
Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás
Módosult az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című felhívás
Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP4-10.1.1-16 kódszámú) felhívás
Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című
felhívás
Az Állattartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

MÁK | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

 33/2017. (IV. 7.) számú Kincstár Közlemény a zöldség és gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
átírásával kapcsolatban bekövetkezett változásról
 34/2017. (IV. 10.) számú Kincstár Közlemény a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok
rendszeresítéséről
 (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény a 2017. évi egységes kérelem benyújtásáról
 35/2017.
 36/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű
támogatásának igénybevételéhez szükséges 2017. évi nyomtatvány rendszeresítéséről
 37/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény Hatályos az egyes hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes
kamatozású hitelhez, kamattámogatáshoz, valamint kezességvállaló intézmények által nyújtott intézményi
kezességvállaláshoz, illetve kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó csekély összegű támogatások
támogatástartalmának nyilvántartásba vételi eljárásáról
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TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
 Adózási határidők
 Élelmiszerlánc Felügyeleti Díjfizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó
árbevételét. A bevallási kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem
pótolja. Nem kell megfizetni a felügyeleti díjat, ha annak mértéke nem éri el az ezer forintot.
 A fizetésre kötelezett az éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlő összegben köteles megfizetni július 31. napjáig,
illetve január 31. napjáig. A határidőig meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek
megállapításánál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai irányadók. A meg nem fizetett felügyeleti
díj és a késedelmi-pótlék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének
igénylése

a
támogatott
tevékenység
megvalósítását
követően,
legkésőbb 20 napon belül

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 utolsó napjáig

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos
támogatások, valamint tej- és kettőshasznú fajtájú, 3 hónap feletti vemhes üsző
támogatás igénylése

tárgyhónapot
követő
huszadik 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

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 hitel futamideje alatt egy
alkalommal, naptári negyedévente
a kamat megfizetése szerinti
tárgynegyedévet követő hónap
utolsó napjáig

A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon
vállalkozás”minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozat
benyújtása az MÁK-hoz

a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor
vagy az áttérést követő első
csekély
összegű
támogatás
igénylésekor.

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok féléves és éves támogatási kérelmének
benyújtása

az elismerési terv végrehajtásának
éves, illetve féléves időszakainak
végétől számított három hónapon
belül

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

a szerződéskötést
napon belül

Vis maior bejelentés az esemény bekövetkezésétől számított:
21napon belül
az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított:
az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított: 21napon belül
(amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a 21napon belül
betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző 15.
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hónap

követő

15

napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell
megtenni)
Az iskolagyümölcs-program 2016/2017. jóváhagyott megállapodások tanév
közbeni átruházása és a megállapodásban szereplő termékek tanév közbeni
módosítása

legkésőbb a teljesítési időszak
kezdetét megelőző 30. napig kell

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban - VP-3-4.2.1-15 intézkedésre a benyújtás időtartama

2016.02.15-2018.02.15.

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése pályázat
benyújtása

2016.03.03-2018.03.02.

Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak
korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.03.04.-2018.03.03.

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának
növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével pályázat
benyújtása

2016.03.07-2018.03.06.

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével pályázat benyújtása

2016.03.09.-2018.03.08.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat benyújtása (EK keretében)

2016.03.31.-2018.03.30.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázat benyújtása

2016.07.06.-2018.07.06.

Az erdősítés támogatása pályázat benyújtása

2016.07.20.-2018.07.30.

A borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
pályázat benyújtása

2016.09.12.-2018.09.11.

Országos Magyar Méhészeti Egyesületben tag méhészgazdálkodók nyújthatják be
a kifizetési kérelmeiket a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján.

2015.10.16.- tól

Egyedi szennyvízkezelés pályázat benyújtása

2016.04.22.-2018.04.21.

Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.05.20.-2018.05.21.

Állattartó telepek korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.05.23.-2018.05.22.

Kisméretű terménytároló, - szárító és - tisztító építése, korszerűsítése pályázat
benyújtása

2016.08.05.-2018.08.06.

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely
létrehozása, fejlesztése pályázat benyújtása

2016.07.11.-2018.07.11.

Élőhely fejlesztési célú nem termelő beruházások pályázat benyújtása

2016.07.11.-2018.07.31.

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek pályázat
benyújtása

2017. 03.01-től - 03.31-ig
2018. 02.01-től – 02.28-ig

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

2016. december 8. - 2016.
december 16. – 21. 2017. március
1. – 2017. március 31.

8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2017. január 16. – 2019. január 16.

VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

együttműködési

2017.06.27.-2019.06.27.

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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