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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

FIATAL GAZDÁLKODÓ




















További csapadék érkezhet a földekre
Néhány nap múlva kötelező lesz az online számlaadat-szolgáltatás
Globális dinnyepiaci kitekintés
A szálastakarmányok betakarítását is sokfelé akadályozta az esős idő
Interaktív felület segíti az Agrárcenzust
Beadható a zöldszüretre igényelhető támogatás
Díjmentessé vált az őstermelői igazolvány pótlása
Júniusi nemzetközi agrometeorológiai körkép európai termésbecslésekkel
Frissültek a gépek biztonságára vonatkozó szabványok
A magyar élelmiszerárak az uniós átlag alatt voltak 2019-ben
Visszaesés várható a globális hústermelésben
Megjelent az angliai Natasha-törvény hivatalos útmutatója
Az unió Biodiverzitás Stratégiájának erdészeti vonatkozásai
Elérhető útmutatók
A víz tájban tartásának fontossága és eszközei
Fontos lenne módosítani a nitrátrendeletet
Tartsuk helyben talajunkat!
Módosult a fiatal gazdák kifizetési igénylésének az időszaka

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS



A kölcsönös megfeleltetés gyakori hibái

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA



Kétséges lehet a 2022-es agrártámogatások kifizetése

KORONAVÍRUS




Szükséges a koronavírus-fertőzést azonnal kimutató módszer kifejlesztése
Megváltoztak a fogyasztói szokások

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

ERDŐGAZDÁLKODÁS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról - 20/2019. (V.
27.) AM rendelet – Támogatási kérelem beadási időszak

2020. 07. 15. – 2020. 08. 30.

Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatás benyújtása
 tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban
tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján
 a tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban
tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján
A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról - 22/2019
(V. 31.) AM rendelet - 51/2020. (VI. 20.) számú Kincstár Közlemény
A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet – Támogatási időszak
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása - 50/2020. (VI. 18.) számú Kincstári Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása - 44/2020. (V. 21.) számú Kincstári Közlemény
módosítása - 49/2020. (VI. 15.) számú Kincstári Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása 22/2020. (IV. 15.) számú Kincstár Közlemény
módosítása - 48/2020. (VI. 15.) számú Kincstári Közlemény
Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági
Válságkezelő Programból
 az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti
támogatás igénybevételének részletes szabályairól - 25/2020. (VI. 22.) AM
rendelet – Támogatási kérelem benyújtás
 az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó
átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól - 26/2020. (VI.
22.) AM rendelet– Támogatási kérelem benyújtás
 az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások részére
nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről –
27/2020. (VI. 22.) AM rendelet – Támogatási kérelem benyújtás
 a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás
igénybevételének részletes szabályairól – 28/2020. (VI. 22.) AM rendelet Támogatási kérelem benyújtás
 a baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó átmeneti támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről– 29/2020. (VI. 22.) AM rendelet Támogatási kérelem benyújtás
 a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó
átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről – 30/2020. (VI.
22.) AM rendelet - Támogatási kérelem benyújtás
 a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó
átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről – 31/2020. (VI.
22.) AM rendelet - Támogatási kérelem benyújtás
Vaj magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtása - 39/2020. (V. 7.)
számú Kincstár Közlemény
Sovány tejpor magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtás - 41/2020.
(V. 8.) számú Kincstár Közlemény
Sajt magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtás - 42/2020. (V. 8.)
számú Kincstár Közlemény
Hústermékek magántárolási támogatása az alábbi termékekre - 38/2020. (V. 7.)
számú Kincstár Közlemény; 36/2020. (V. 6.) számú Kincstár Közlemény
tizenkét hónaposnál fiatalabb bárányok és kecskék friss vagy hűtött húsa
legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék friss és hűtött húsa

tárgyév július 1. és július 31. között
tárgyévet követő év január 1. és
január 31. között
2020. 06. 22. – 2020. 06. 30.
2020. 07. 01. – 2020. 09. 25.
2020. 07. 01. – 2020. 08. 31.

2020. 06. 01. – 2020. 08. 31.

2020. 05. 01. – 2020. 08. 31.

2020. 06. 29. – 2020. 07. 12.

2020. 06. 29. – 2020. 07. 12.

2020. 07. 13. – 2020. 07. 27.

2020. 07. 13. – 2020. 07. 27.

2020. 06. 29. – 2020. 07. 12.

2020. 06. 29. – 2020. 07. 12.

2020. 07. 28. – 2020. 08. 10.
2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 07-től

Komlóültetvények létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű
támogatás kifizetési kérelem benyújtása - 37/2020. (V. 6.) számú Kincstár
Közlemény
Vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlási kérelem benyújtása - 35/2020.
(V. 4.) számú Kincstár Közlemény
Sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlási kérelem benyújtása
- 34/2020. (IV. 30.) számú Kincstár Közlemény
Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása Támogatási kérelem benyújtása - 32/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása
Borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylése Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmek
benyújtása a borpiaci évben
Tápanyag-gazdálkodási terv VPAKG/VPÖKO
Levélminták leadási határideje (VPAKG ültetvény)
HMKÁ Fát, bokrot, sövényt kivágni tilos
Tarló megőrzés HMKÁ
Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos – (zonális) alapelőírás
 MTÉT túzok szántó esetében
 MTÉT kék vércse szántó esetében
 MTÉT hegy- dombvidéki madárvédelmi szántó esetében
 MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Kaszálás/szárzúzás/silózás – (zonális) alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét
 MTÉT túzok szántó esetében
Kaszálás – (zonális) Alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét
 MTÉT túzok gyep
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje vendéglátás, közétkeztetés és a
turisztika ágazatokban
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj első részletének befizetési határideje
kivéve: vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatok
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

2020. 05. 15. – 2021. 06. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 08. 05.
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

2020. 04. 01. – 2020. 07. 01.
2020. 09. 30-ig
2020. 08. 31-ig
2020. 03. 01. – 2020. 08. 31.
2020. 09. 30-ig
2020. 03. 01. – 2020. 07. 31. között

legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től
legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től
2020. 09. 30-ig
2020. 07. 31-ig
2020. 09. 30-ig

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
 Az élelmiszer-feldolgozók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének szabályai
 Átmeneti támogatást igényelhetnek a nehéz helyzetbe került vállalkozások
 Hatályos a beszámolási kötelezettségekről és jogi személyekről szóló törvény
 Kiegészült a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény
Magyar Közlöny 147. szám
 Az agrárminiszter 20/2020. (VI. 19.) AM rendelete a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe
került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti
támogatás igénybevételének általános feltételeiről
 Átmeneti támogatás kérelmezhető az agrárvállalkozások és az élelmiszer-feldolgozást végző
vállalkozások részére.



Az agrárminiszter 21/2020. (VI. 19.) AM rendelete a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben
igényelhető támogatásról
 A lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől
krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból,
hogy abból ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen. A borok krízislepárlási rendelete
módosítja a zöldszüretről szóló rendeletet.



Az agrárminiszter 22/2020. (VI. 19.) AM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017.
(X. 10.) FM rendelet módosításáról
 A rendelet a zöldség- gyümölcs termelői szervezetekről szóló rendeletet több pontjában is
módosítja.



Az agrárminiszter 23/2020. (VI. 19.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus
világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos
intézkedésekről
A rendelet az alábbi témakörökhöz kapcsolódó támogatások szabályait módosítja:
 A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatása.
 Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram
2020-, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán, kamat megfizetéséhez igénybe
vehető csekély összegű támogatás.
 A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak
költségvetési támogatás.
 A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatások.
 A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó
kamattámogatás.

Magyar Közlöny 148. szám
 Az agrárminiszter 24/2020. (VI. 22.) AM rendelete a termelői integrációs szervezetekről
 A termelői integrációs szervezetre vonatkozó általános szabályokat tartalmazó rendelet, többek
között kitérnek benne a termelői integrációs szervezetként történő elismerés kritériumaira,
körülményeire is.


Az agrárminiszter 25/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére
nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 Az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
keretösszege 8 milliárd forint, a kérelem benyújtására 2020. június 29. és július 12. között van
lehetőség



Az agrárminiszter 26/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes kertészeti tevékenységet végző
vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 Az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
keretösszege 1 milliárd 400 millió forint, a kérelem benyújtására 2020. június 29. és július 12.
között van lehetőség.



Az agrárminiszter 27/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző
vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 Az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti
támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton nyújtható be. Az
agrárkamara részt vesz az igazolások kiállításában.



Az agrárminiszter 28/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból améhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti
támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 A méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás keretösszege 1 milliárd forint, a
támogatási kérelmet 2020. július 13. és július 27. között nyújtható be.



Az agrárminiszter 29/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó
átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 A baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó átmeneti támogatási kérelem 2020 június 29.
és július 12. között elektronikus úton nyújtható be.



Az agrárminiszter 30/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások
részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 A halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
keretösszege 500 millió forint, a támogatási kérelem benyújtására 2020. június 29. és július 12.
között van lehetőség.



Az agrárminiszter 31/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők
részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 A tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás
keretösszege 250 millió forint, a támogatási kérelem beadására 2020. július 28. és augusztus 10.
között van lehetőség.

Magyar Közlöny 152. szám
 A Kormány 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelete a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók
nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének
és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 A rendelet tartalmazza dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység kapcsán nyilvántartásvezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékeket, valamint a regisztrációs lap
tartalmi elemeit is.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Társadalmi egyeztetésen a „VP2-4.1.3.7-20 Csemetekertek gépbeszerzése” című felhívás tervezete



Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás
dokumentációja

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK









Kertészeti tevékenységet végző átmeneti támogatása
Lótenyésztők átmeneti támogatása
Méhészek átmeneti támogatása
Baromfitartók átmeneti támogatása
Élelmiszer-feldolgozó átmeneti támogatása
Sertéstartók átmeneti támogatása
Anyakecske tartás támogatása
Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása



21/2020. (VI. 19.) AM rendelet a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető
támogatásról



20/2019. (V. 27.) AM rendelet a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról



48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról



49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez
igénybe vehető csekély összegű támogatásról



52/2020. (VI. 22.) számú Kincstár Közlemény az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet
ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.)
Korm. rendelet alapján alkalmazandó átmeneti szabályairól szóló 25/2020. (IV. 21.) számú Kincstár
Közlemény hatályon kívül helyezéséről és az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet
ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.)
Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követően alkalmazandó egyes szabályairól



Kitöltési útmutató a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret intézkedéshez kapcsolódó Támogatási kérelem
elektronikus benyújtásához



Általános tudnivalók a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret intézkedéshez kapcsolódó kérelmek
elektronikus benyújtásához



A szőlőültetvényekben végzett zöldszüret támogatása jogcím ismertetője



51/2020. (VI. 20.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető
támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján a 2019/2020 borpiaci évben benyújtandó
támogatási kérelem benyújtás feltételeinek közzétételéről



22/2019. (V. 31.) AM rendelet a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK


Adózási határidők

Online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szankciómentes időszak – 2020. 07. 01. – 2020. 09. 30. között
Információs kiadvány
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

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 megvalósítást megelőző 15-dik napig

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
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 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.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2021. 06. 04.
2020. 08. 03.

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018. 02. 15. – 2020. 08. 31.
2020. 08. 31.

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

2017. 06. 19. – 2020. 09. 30.
2020. 06. 30.

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások

2017. 07. 03. – 2020. 12. 31.
2020. 06. 30.

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.
2020. 07. 06.
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2020. 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

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.

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
2020. 08. 10.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 30.
történő csatlakozásának támogatása
2020. 06. 30.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2020. 06. 30.
VP4.-15.1.1.-17 Erdő - környezetvédelmi kifizetések
2020. 07. 01. – 2020. 12. 31.
2020. 09. 30.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
NÉBIH Hírek:
 Békés megye nagy részén megszűntek a madárinfluenza miatti megfigyelési körzetek
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
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz
nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM
rendelet szerinti egyéb költségtámogatás igényléséről és a támogatás évente
igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről - 45/2020. (V. 26.) január 1 – január 31.,

számú Kincstár Közlemény
valamint



N0216 számú nyomtatványon
az alábbi címre:
Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztály
1476 Budapest, Pf. 407.
MEGSZŰNT a tűzgyújtási tilalom az egész országban– Tűzgyújtási tilalom térkép
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
 őszi gabona
 tavaszi gabona
 kukorica
 burgonya
 napraforgó, szója
 borsó
 szőlő, gyümölcs
Zöldítés

július 1 – július 31. között

2020. 05. 30-tól

2019. 10. 01. – 2020. 07. 31.
2020. 04. 01. – 2020. 08. 31.
2020. 04. 15. – 2020. 11. 15.
2020. 04. 15. – 2020. 10. 15.
2020. 04. 15. – 2020. 09. 30.
2020. 03. 01. – 2020. 08. 30.
2020. egész évben

Fenntartási időszakok/kötelezettség



Parlagon hagyott terület
Nitrogénmegkötő növényfajok
- termesztési időszak az évelő növények esetében
- szója esetében
- lóbab esetében
- közönséges vagy veteménybab esetében

Ökológiai jelentőségű másodvetés - a meghatározott fajokból el kell vetni
tárgyév adott időpontjáig

2020. 01. 01. – 2020. 08. 31.
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 05. 15. – 2020. 07. 15.
2020. 04. 15. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 10. – 2020. 07. 20.

2020. 10. 01-ig

Fenntartási időszakban – évelő kultúráknál, amíg a növény a területen van –
növényvédőszer használata nem megengedett.
Diverzifikációs kötelezettség/időszak - az a növény kerül figyelembe vételre, – ez
lehet másodvetés is - amely a leghosszabb ideig a területen van a tárgyév adott
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30. között
időszakában
Valamennyi másodvetés fenntartása minimum 60 nap.
Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetén a kaszálások
elvégzésének időpontja
- a vetés első évében egyszeri kaszálás időpontja
2020. 08. 01-ig
- többéves állomány esetén legalább kétszeri kaszálás időpontja
2020. 07. 01-ig
Másodvetés/zöldtrágyázás/trágyázás/AKG-ÖKO ültetvény kivágás/újratelepítés
bejelentése az EK felületen
megvalósulást követő 15 napon
AKG-ban támogatott MTÉT területen illetve valamennyi Natura 2000
gyepterületen a kaszálás tervezett időpontját az illetékes Nemzeti Park
igazgatósághoz be kell jelenteni
a kaszálás előtt 5 munkanappal
megelőzően
VP AKG/Hagyományos másodvetés vetése nem elfogadott október 31-február 15
között

Parlagfű Bejelentő Rendszerbe (PBR) történő bejelentés időpontja - Parlagfű- 2020. 06. 01-től
mentesítés: a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni
földterületükön a károsító gyomnövények ellen – parlagfű, egyéb károsító
gyomnövény

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK


Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban


Tájékoztató az öntözés-engedélyezés intézményi hátteréről – Bemutatja az
öntözés
engedélyezésében
résztvevő
tervezőket,
hatóságokat,
igazgatóságokat, valamint intézményeket.



Útmutató mezőgazdasági vízdíjak – A mezőgazdasági vízhasználat után
fizetendő díjak kalkulációjáról, valamint mentességi feltételeiről szól.



Az öntözésre alkalmas hazai vízkészletek – Ismerteti az öntözésre alkalmas
hazai vízkészleteket.



Bejelentéshez kötött rendkívüli célú vízhasználatról tájékoztató – Összefoglalja
a bejelentéshez kötött rendkívüli célú vízhasználatot.



Talajtan biogazdálkodóknak II. – A második rész fókuszában a talajbiológia áll,
amely nemcsak a talaj termékenysége, hanem a növényvédelem
szempontjából is fontos tényező.



Talajtan biogazdálkodóknak I. – Az első rész bemutatja az ökológiai
gazdálkodás előírásait, valamint az azoknak megfelelő tápanyag-gazdálkodási
lehetőségeket és a leggyakrabban termesztett szántóföldi növények
agrotechnikáját, irányt mutatva a növényvédelmi alapintézkedésekre.

