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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
A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításával a rendelet
szerint jelölésköteles, de az előzetes június 30-i határidőig még meg nem
jelölt tenyészsertések jelölése

2016. december 31-ig

2016. július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított
tenyésznyulak után igényelhető de minimis támogatás beadása

2017.01.01.-2017.01.31.

A további főbb aktuális határidőket szakmai hírlevelünk végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Megjelent a MK 203. számában:


82/2016. (XII. 15.) FM rendelet Az erdőről, az erdő védelméről es az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent a MK 201. számában:


420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a
mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent a MK 199. számában:
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2016. évi CXLIX. törvény A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról



81/2016. (XII. 14.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001.
(I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent a MK 198. számában:
 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és
terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
 80/2016. (XII. 13.) FM rendelet Az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozat A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
Megjelent a MK 197. számában:
 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet Az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
 79/2016. (XII. 12.) FM rendelet Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról
Megjelent a MK 196. számában:
 24/2016. (XII. 12.) AB határozat A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. §-a, 26. §-a, valamint a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.
rendelet 6–28. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés
elutasításáról

Megjelent a MK 193. számában:
 31/2016. (XII. 8.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi
és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis
maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról
 76/2016. (XII. 8.) FM rendelet Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent a MK 191. számában:
 2016. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának
és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról
 2016. évi CXXXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
 395/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program végrehajtásával kapcsolatos egyes
kérdésekről
Megjelent a MK 189. számában:
 2016. évi CXXIX. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a
hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
Megjelent a MK 188. számában:
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK

 Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás
kapcsán
 Módosul a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás beadási határideje
 Módosult a Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
című felhíváshoz tartozó Támogatói Okirat
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 Módosul az Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
című felhívás beadási határideje
 A VP Irányító Hatóság közleménye a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti
teljesíthetetlensége esetén követendő eljárásról
 Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendőkről
 Módosult az Egyedi szennyvízkezelés című felhívás
 Módosult a Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken című felhívás
 Módosult a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című felhívás
 Módosult az Erdősítés támogatása című felhívás
 Módosult a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című felhívás
 Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás
 Módosult az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című felhívás
 Társadalmi egyeztetésen a Termelői csoportok és szervezetek létrehozása című felhívás tervezete
 Megjelent az Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása című felhívás
 Módosult az Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése című felhívás
 Megjelent A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése című felhívás
 A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító
Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott egyes
intézkedésekben rögzített, a kiválasztási kritériumok részét képező minőségrendszerek kapcsán
 A Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja,
mikrovállalkozás indítása című felhívás felfüggesztése
 A Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonység elősegítése a feldolgozásban című felhívás
felfüggesztése
 Módosult a Tájékoztatási szolgáltatás című felhívás
 Módosult a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás
 Módosult az Egyedi szennyvízkezelés című felhívás dokumentációja
 Módosult a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás dokumentációja
 Módosult a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban című
felhívás
 Társadalmi egyeztetésen az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás tervezete
 Megjelent a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás
 Megjelent az Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
című felhívás
 Megjelent az Erdészeti genetikai erőforrások megőrzését támogató felhívás
 Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett pályázati felhívások
mentén, az előzetes helyszíni szemlét megelőzően végrehajtott beruházási, felújítási munkálatok
elszámolhatóságáról
 Társadalmi egyeztetésen a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása elnevezésű felhívás tervezete
 VP Pályázati dokumentációk

MVH | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

 Érkezik a meglepetéspénz Sikerült kiharcolni Brüsszelben, hogy előleget kapjanak a gazdák. Napokon belül
hozzájuthatnak a támogatási előlegekhez az agrár-környezetgazdálkodási, illetve az ökológiai termelést célzó
programban részt vevő gazdálkodók.
 Baromfi és sertés állatjóléti támogatások igénylése a 2017-es támogatási évre a 2017-es támogatási évre 2016.
december 7. és 2016. december 31. között kell benyújtani a baromfi és a sertés állatjóléti támogatási kérelmeket
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 Tájékoztatás a fiatal gazda pályázat és a diverzifikációs támogatás egymástól eltérő céljáról a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a figyelmet, hogy a két intézkedés eltérő, egymást kizáró célokra irányul. Ezek
a támogatások együttesen nem igényelhetők
 98/2016. (XI. 8.) számú MVH Közlemény az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.)
FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről
 97/2016. (XI. 3.) számú MVH Közlemény a közönséges búza 2016/2017. gazdasági évben rögzített áron történő
intervenciós felvásárlásáról
 96/2016. (X. 27.) számú MVH Közlemény az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások
részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatáshoz kapcsolódó
költségtámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről
 95/2016. (X. 27.) számú MVH Közlemény az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében - egyes kedvezőtlen piaci
helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére - nyújtott átmeneti kamat-, kezelési költség-, kezességi díj
támogatások lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
 Anyakecsketartás "de minimis" támogatás 2016 Megjelent az az FVM rendeleti módosítás, amely az idei évi
„anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról” rendelkezik.
 Megjelent a tenyészkos, tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatásáról szóló rendelet! Megjelent és 2016.11.30
óta hatályos a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló
74/2016. (XI.29) FM Rendelet.
 Az 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.
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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 követő hónap 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 havonta 1 alkalommal

Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez

a

hitel

futamideje

hónap

alatt

egy

igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI.
28.) VM rendelet szerinti kamattámogatási és támogatás lehívási kérelem
benyújtása

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 MVH-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

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 2016. 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 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
napon belül

követő

15

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.
napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell
megtenni)
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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.

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások pályázat benyújtása

2016.07.11.-2018.07.31.

A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításával a rendelet
szerint jelölésköteles, de az előzetes június 30-i határidőig még meg nem jelölt
tenyészsertések jelölése

2016. december 31-ig

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek pályázat
benyújtása

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

VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

2016. 05. 02.- 2018. 05. 02.

FELFÜGGESZTVE

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése

2017. 01. 06. - 2019. 01. 07.

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.
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