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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 (tudas.nak.hu), ahol az egyes szakmai témákról és támogatási lehetőségekről
bővebben is tájékozódhat. Korábbi hírleveleinket ITT olvashatja.

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Tenyészkoca állatjóléti kérelem benyújtása

2016.01.01.-2016.01.31

IV. negyedév Sertés állatjóléti kérelem benyújtása

2016.01.01.-2016.01.31

IV. negyedév Baromfi állatjóléti kérelem benyújtása

2016.01.01.-2016.01.31

Hitelek fenntartásával, megkötésével kapcsolatos költségekhez csekély összegű
támogatás igényelhető

2016.01.01.-2016.01.31

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj további összegű fizetésére kötelezettnek a 2014.
naptári évi árbevétele alapján a felügyeleti díjat egy összegben, késedelmi
pótlék alkalmazása nélkül kell megfizetnie. További információ

2016. január 31-ig

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése pályázat benyújtása

2016.01.11.-2016.02.12.

Korábbi időpontban indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

2016.01.25-2016.03.04

A további főbb aktuális határidőket szakmai hírlevelünk végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Megjelent a MK 8. számában:
4/2016. (I. 20.) FM rendelet az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
1012/2016. (I. 20.) Korm. határozat a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪ VP Pályázati dokumentációk

MVH | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

1

▪ Tájékoztató az évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetéshez

NÉBIH | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪ Jogszabályi változások a növényvédelemben

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
▪ Letölthető az új Gazdálkodási Napló
A fontosabb határidőket napi szinten frissítve jelenítjük meg szakmai honlapunk Kalendárium menüpontjában.
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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
utolsó napjáig

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

havonta, a tárgyhónapot követő
hónap utolsó napjáig

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos
támogatások 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

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 zöldség-gyümölcs termelői csoportok féléves és éves támogatási kérelmének
benyújtása

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

A működési alapok támogatásának igénybevétele

a tárgyévet követő év február
15-éig

A havi és összesített tejértékesítési jelentés beküldése
(támogatási év: a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év
március 31. közötti időszak)

minden
harmadik
hónapot
követő hónap (július, október,
január, április 15. napjáig)
összesített
tejértékesítési
jelentés esetén a támogatási
évet követő év május 15. napja

A 2015. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási
kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentése

a pótlásra előírt határidőt követő
15 napon belül, a kötelező
birtokon tartás utolsó 60
napjában kieső állatokat a

követő

hónap

hónap

kiesést követő 15 napon 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 követő 15
napon belül

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási programban résztvevő
dohánytermelőknek nyilatkozniuk kell a 2015-ös tárgyév teljesítéséről, és arról,
hogy élőmunka ráfordítási kötelezettségét a jogosult településen történő
munkavégzéssel teljesítette!

2016.02.15.-ig

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése pályázat benyújtása

2016.02. 01.-2016.02.28.

A termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatására irányuló
támogatási kérelmeket benyújtása

2016.02.01-2016.03.20

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.

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

2015.10.16.- tól

Az iskolagyümölcs-program 2015/2016. tanévre vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtása

a II. időszakban (2015. 09. 28 –
2015. 12. 20.) kiszállított
termékre vonatkozóan 2016. 03.
31-ig, a III. időszakban (2016. 01.
11 – 2016. 03. 27.) kiszállított
termékre vonatkozóan 2016. 06.
30-ig, a IV. időszakban (2016.
03. 28 – 2016. 05. 1.) kiszállított
termékre vonatkozóan 2016. 08.
31-ig.

Termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatás igénylése esetén a
cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat
másolatának, illetve az integrátor által kiállított igazolás másolatának
benyújtása.

2016.02.01

Téli trágyázási tilalmi időszak

2015. 10. 31-2016. 02.15.

A sovány tejpor és vaj magántárolási támogatási kérelmének benyújtása

2016. 02. 29-ig

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak
mikroorganizmusok ex situ megőrzése pályázat benyújtása

és

2016.04.01-2016.05.02.

Egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli
támogatási intézkedés keretében a műveletek végrehajtásának engedélyezése

2015.08.08.-2016.06.30.

A háti, illetve kézi növényvédelmi gépek kivételével, az árutermelésben használt
növényvédő gépeket háromévente időszaki műszaki felülvizsgálat alá kell vetni.
Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

az előírásnak való megfelelés
határideje 2016. november 26.

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS
A Vidékfejlesztési Minisztérium a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerkesztésében üzemel a Kölcsönös Megfeleltetés tagállami honlapja. A honlapon
tematizált módon találhatók meg a Kölcsönös Megfeleltetés előírásai, jogszabályok, segédletek, gyakorlati útmutatók.
▪ A honlapon megtalálhatja a legfontosabb fogalmak magyarázóját
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Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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