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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

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FIATAL GAZDÁLKODÓ

▪
▪

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az Államkincstár a veszélyhelyzet idején is elvégzi az ellenőrzéseket
Novemberi nemzetközi agrometerológiai helyzetkép
Madárinfluenza-vész: elrendelték a baromfik zártan tartását!
Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkák állásáról
Meghosszabbították a kötelezettségvállalási időszakot
Minimális ármozgás
Kiegészítő behozatali vámok alkalmazása a zöldség-gyümölcs ágazatban
Új higiéniai iránymutatás érhető el a fagyasztott zöldségekre vonatkozóan
Vessünk véget az igazságtalanságnak!
Módosult az erdei ökoszisztémák értéknövelését célzó pályázat
Szakirányított erdőgazdálkodás vagy erdőkezelés?
Beadható a VP ÖKO 2015 pályázat meghosszabbításához kapcsolódó
nyilatkozat
Megjelent a VP AKG 2015 pályázati felhívás módosítása!
Véleményezhető a VP fiatal gazda alprogramja

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatás benyújtása 58/2020. (VI. 30.) számú Kincstár Közlemény
▪ a tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban
tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

tárgyévet követő év január 1. és
január 31. között
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

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
2021. 05. 17. – 2021. 06. 15.

Csemetekertek gépbeszerzése - Támogatási kérelem benyújtás
2020. 09. 01. – 2021. 07. 20.
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
2020. 10. 31. – 2021. 06. 30.
N0748 jelű nyomtatványon postai úton az alábbi címre:
Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1892 Budapest
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Magyar Közlöny 260. szám
▪ A Kormány 519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020.
(VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról - 2021. február 1-éig meghosszabbították az ideiglenes határellenőrzést.
Magyar Közlöny 256. szám
▪ A Kormány 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról - Az idősek számára védett vásárlási
idősávot vezettek be.
Magyar Közlöny 254. szám
▪ A Kormány 511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelete a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról - A rendelet meghatározza a
különböző vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeteket.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪

Módosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) pályázati
felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2020. támogatási évre rendelkezésre álló forrás
figyelembevételével a támogatás intenzitása

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

Általános tudnivalók a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz
kapcsolódó támogatási és kifizetési kérelem elektronikus benyújtásához - Általános tudnivalók a borászati
gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatáshoz kapcsolódó támogatási és kifizetési
kérelem elektronikus benyújtásához.

▪

A Vidékfejlesztési Program beruházási projektjeinek helyszíni vizsgálata és hiánypótoltatása a veszélyhelyzet
időszakában - A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján 2020. november 4-től veszélyhelyzet van érvényben
Magyarországon. A Magyar Államkincstár, mint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kifizető
ügynöksége egyes helyszíni vizsgálatok végrehajtásától – uniós jogszabályi felhatalmazás híján – a
veszélyhelyzet idején sem tud eltekinteni.

▪

Figyelem! A kárenyhítési kérelmek benyújtására november 30-áig van lehetőség - Kárenyhítő juttatás iránti
kérelmet idén a gazdálkodók 2020. november 30. napjáig nyújthatnak be, kizárólag a Magyar Államkincstár
(Kincstár) MKR (Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) elektronikus kérelembenyújtó felületén.

▪

112/2020. (XI. 24.) számú Kincstár Közlemény - a VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási támogatás és a
VP-4-11.1.-11.2-15 Ökológiai gazdálkodási támogatás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítása
iránti kérelem benyújtásáról.

▪

111/2020. (XI. 23.) számú Kincstár Közlemény - a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról
szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 20/2020. (III. 26.)
számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról.

▪

110/2020. (XI. 23.) számú Kincstár Közlemény - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek,
technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján
a 2020. évi kifizetési kérelem benyújtás feltételeinek közzétételéről.

▪

Hosszabbítási kérelem benyújtása

▪

109/2020. (XI. 20.) számú Kincstár Közlemény - a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához
igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2021. pénzügyi évre kifizethető
támogatási keretösszeg közzétételéről.

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
NÉBIH Hírek:
▪
▪
▪
▪
▪

Elindult a Brexit tematikus aloldal a Nébih honlapján
Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zártan tartását
Az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása komoly kockázatot jelent!
Elindult a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszert népszerűsítő kampány
Kiselejtezett szaporítóanyagokat és illegális árusokat buktatott le a Nébih

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

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

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 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
VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

2020. 11. 06. – 2021. 12. 17.
2021. 03. 01. – 2021. 03. 16.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és
eszköz fejlesztése

2020. 11. 02. – 2021. 12. 17.
2021. 02. 03. – 2021. 02. 17.
2018. 02. 15. – 2021. 03. 01.
2020. 11. 30.

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások

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

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.
2021. 01. 06.
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.

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

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 01.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
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
2021. 02. 11.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 30.
történő csatlakozásának támogatása
2020. 12. 31.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2020. 12. 31.

VP4.-15.1.1.-17 Erdő – környezetvédelmi kifizetések

2020. 07. 01. – 2020. 12. 31.
2020. 12. 31.

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.
2020. 12. 04.

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2020. 11. 16. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Tenyészkoca állatjóléti támogatás kifizetési kérelem benyújtása 2020. július 1-től III. tárgynegyedévre vonatkozóan
– 64/2020. (VI. 30.) számú Kincstár Közlemény
2021. január 1-31. között
IV. tárgynegyedévre vonatkozóan
2021. április 1-30. között
Baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások – 2020/2021. III. tárgynegyedévre vonatkozóan:
támogatási év – kifizetési kérelem benyújtása- 62/2020. (VI. 30.) számú Kincstár 2021. január 30. napjáig
Közlemény
IV. tárgynegyedévre vonatkozóan:
2021. április 30. napjáig
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
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
▪ szőlő, gyümölcs
2020. egész évben
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés – VP4-10.1.1-15/ Ökológiai gazdálkodásra
történő áttérés és fenntartás – VP-4-11.1.-11.2.-15
Hosszabbítási kérelem benyújtás időszaka: 2020. 11. 23. – 2020. 12. 20.
Benyújtott hosszabbítási kérelem visszavonásának határideje: 2021. 01. 15.
Hosszabbítással összefüggő részleges visszavonási kérelmek
benyújtási határideje: 2021. 01. 15.
Hosszabbítási időszakra (6. évre) vonatkozó kötelezettség
átadás-átvételi kérelem benyújtási határideje: 2020. 12. 31.
Szőlő szerkezetátalakítási támogatás kérelem benyújtás határideje - 57/2020.
(XI. 13.) AM rendelet
Az egyéni tervek benyújtása 2020-ban: 2020. 11. 16. – 2020. 11. 30.
2021-ben: 2021. 11. 02. – 2021. 11. 30.
Elbírálás 2020 évre: 2021. 02. 28.
A telepítés befejezését követően a kifizetési kérelmek benyújtási határideje
2021. 04. 01. – 2021. 07. 01. között
Téli trágyázási tilalmi időszak - 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: vizek 2020. 10. 31. – 2020. 02. 15.
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
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

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
2020. 11. 15. – 2021. 02. 15. között

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)
Kárenyhítő juttatás igénylése - MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén
2020. 11. 01. – 2020. 11. 30.

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

Útmutató a mezőgazdasági vízhasznosítási idényről - Mezőgazdasági célú
vízgazdálkodás a mezőgazdaság feladatait, érdekeit szolgáló vízhasznosítási és
vízkárelhárítási tevékenység. Tartalmazza a mezőgazdasági vízhasznosítási
idénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, fogalmakat, valamint a
vízhasználatokra vonatkozó időkorlátokat.

▪

Biztonságos élelmiszer-előállítás III. – Segít az élelmiszeripar szereplőinek,
hogy megismerjék a rendelkezésre álló élelmiszerbiztonsági irányítási
rendszereket, a követelményeket, továbbá, hogy a leírtak alapján el tudják
dönteni, hogy a célpiacaik eléréséhez melyik rendszer követelményei a
legmegfelelőbbek. Cél olyan ismeretátadás, amelyeknek köszönhetően
növelni tudják a hatékonyságukat a folyamatok racionalizálása és a nem
megfelelő tevékenységek csökkentése révén.

▪

Biztonságos
élelmiszer-előállítás
II.
Az
élelmiszer-biztonság
megteremtéséhez szükséges eszközök folyamatosan fejlődnek. Összefoglalja a
HACCP rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, és olyan gyakorlatias formába
ültetni mindezt, hogy könnyen beépíthető legyen a mindennapi gyakorlatba.

▪

Biztonságos élelmiszer-előállítás I. - Az Egészségügyi Világszervezet alapelvét
vallva, miszerint „a lakosság biztonságos és egészséges élelmiszerekkel történő
ellátása a legfontosabb népegészségügyi intézkedések egyike, melyet egy
nemzet lakossága egészségi állapotának javítása és a gazdasági fejlődés
érdekében tenni tud”, hozzájárul a magyar lakosság egészségi állapotának
javításához oly módon, hogy segíti élelmiszer-előállításban tevékenykedő
tagokat a biztonságos élelmiszer előállítással kapcsolatos információk
megszerzésében.

