2019/50. szám | 2019. 12. 13.

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








Változások a támogatások számviteli nyilvántartásában
Láthatatlan védőháló az időjárási kockázatok ellen
Még egy évig elvégezhető az online járványvédelmi képzés
A VP felhívásaira volt a legnagyobb igény a 2014-20-as időszakban
Három a magyar igazság – a változás nyolc lépcsőfoka 4.
Nem lesz százmilliárdos plusz forrás a VP-ben!

ERDŐGAZDÁLKODÁS






2020-2021-ben újra lehet igényelni a fiatal erdők ápolásának támogatását!
Ismét megnyitották az erdészeti gépberuházások támogatását!
Élelmiszeripari és borászati fejlesztésekre lehet pályázni
Még 261 LEADER-pályázat érhető el!

REL EGYÜTTMŰKÖDÉS

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

Egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre az
állatbetegségek
szerint
és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi
meghatározott
határidőket
a
finanszírozásának szabályai a 34/2019.(VII. 12.) AM rendelet alapján
közlemény III. pontja részletezi
33/2019. (VII. 31.) számú Kincstár közlemény
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2019/2020. támogatási évi támogatások
kifizetésének igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről 28/2019. (VI. 25.) számú Kincstári közlemény szerint a kifizetési kérelem
benyújtásának ideje
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje
Téli trágyázási tilalmi időszak - 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: vizek
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges

III. tárgynegyedévre vonatkozóan:
2020. 01. 30-ig
IV. tárgynegyedévre vonatkozóan:
2020. 04. 30-ig
2020. 01. 31.
2019. 10. 31. – 2020. 02. 15.

cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről
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

Sertés állatjóléti támogatási kérelem benyújtása 2020-ra vonatkozóan 52/2019. (XI. 26.) számú Kincstári közlemény, 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet
Nitrát adatszolgáltatás határideje
Web GN benyújtás határideje
VP AKG/VP ÖKO kötelezettség-átadás ill. visszavonási kérelmek benyújtási
határideje
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

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
2019. 12. 15. – 2019. 12. 31.
2020. 01. 01. – 2020. 03. 31.
2020. 01. 01. – 2020. 01. 31.
2019. 12. 31-ig

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Magyar Közlöny 198. szám
 Az agrárminiszter 55/2019. (XII. 10.) AM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról:
Számviteli nyilvántartással kapcsolatos előírások változása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások vonatkozásában.
Magyar Közlöny 195. szám
 A Kormány 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelete vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról:
A módosítás többek között a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, vízgazdálkodási feladatokkal
összefüggő alapadatokról szóló, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló, víziközmű-szolgáltatásról szóló, valamint az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló rendeleteket érinti.


Az agrárminiszter 54/2019. (XII. 4.) AM rendelete a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és
adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez
csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet és a mezőgazdaság és az ipar területén
folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM– GKM együttes rendelet
módosításáról: A módosítás érinti a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység
egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendeletet is.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Közlemény a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések előzetes jóváhagyásáról



Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a „VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás”
című pályázati felhívás kapcsán a támogatás intenzitásáról



Kiegészült az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló
beruházások” című (VP5-8.6.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK


Kifizetési kérelem benyújtása a VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése című pályázati felhívás
alapján



Tájékoztatás a NAK ügyfélszolgálatainak év végi zárvatartási rendjéről

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK


Adózási határidők

Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
Zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevétele a
féléves és éves támogatási kérelmek benyújtása 38/2018 (VII. 18.)
számú Kincstár közleménye

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

Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

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
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok féléves és éves támogatási
kérelmének benyújtása
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló
18/2019. (V. 10.) AM rendelet 9. § (3) előírja, hogy „A tervezett kísérő
intézkedést, annak megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési
intézmény feladatellátási helyének neve, címe, azonosítója) be kell
jelenteni a kiserointezkedes@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
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 csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.
az elismerési terv végrehajtásának éves,
illetve féléves időszakainak végétől
számított három hónapon belül
a megvalósítást megelőző 15-dik napig

a szerződéskötést követő 15 napon belül

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

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban

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

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

2019. 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 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

NÉBIH:
 Küszöbön az új növényegészségügyi szabályozással összefüggő
végrehajtási rendelet megjelenése

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései

2017. 04. 05. – 2020. 04. 03.
2020. 01. 03.

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

2017. 04. 03. – 2020. 04. 03.
2020. 04. 03.

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

2017. 05. 12. – 2019. 05. 14.
Felfüggesztve

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

2017. 05. 22. – 2019. 05. 22.
Felfüggesztve

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások

2017. 02. 28. - 2019. 07. 01.
2019. 12. 31.
2016. 07. 20. – 2021. 06. 30.
2019. 12. 31.

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása
VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2020. 08. 03.
2020. 04. 01.

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

2017. 06. 19. – 2019. 12. 31
2019. 12. 31.

VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

2017. 04. 19 – 2019. 04. 17.
Felfüggesztve

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018. 02. 15. – 2020. 08. 31.
2019. 12. 16.

VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

2019. 01. 02. – 2021. 01. 04.
Felfüggesztve

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

2018. 02. 19. – 2020. 02. 18.
Felfüggesztve

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:



szőlő, gyümölcsös

2019. egész évben

