2019/31. szám | 2019. 08. 02.

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.
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REL EGYÜTTMŰKÖDÉS



A Döhler lengyel leányvállalata magasabb árat fizet idén az almáért
Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című
felhívás
A Nemzeti Földügyi Központ öntözési koordinációs feladatai
Mezőgazdasági vízhasznosítással és vízvédelemmel kapcsolatos
alapfogalmak
Öntözési terveket készítő vízitervezők elérhetősége
Július 31. a felügyeleti díj befizetésének a határideje
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának
általános feltételei
LEADER program helyi felhívásainak aktuális változásai

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Méhanya támogatás (kaptárak állománypótlásának támogatására) kifizetési
kérelem benyújtása - 12/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény
2019. 08. 05-ig
Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása
N0823 támogatási kérelem - 17/2019. (IV. 24.) számú Kincstári Közlemény

2019. 05. 01. – 2019. 08. 05.

Szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatás támogatási
kérelem benyújtás - 30/2019. (VII. 8.) számú Kincstár Közlemény
A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról
szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igénylésének feltételei 25/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény

2019. 07. 15. – 2019. 08. 15.
a szőlő tárgyévi növényvédőszeres
kezelését követően, de legkésőbb
2019. 08. 15-ig

A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető
csekély összegű támogatás - 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

2019. 07. 15. – 2019. 08. 31.

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági
és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az
állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
Kivágási tilalomra vonatkozó előírás: Fát, bokrot és sövényt
költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.
2019. 03. 01. – 2019. 08. 31.
VP Natura 2000 gyep kompenzáció kaszálás bejelentése - 269/2007. (X. 18.) Korm. legalább 5 munkanappal korábban
rendelet
VP AKG 2015
MTÉT szántó kékvércse, túzokvédelem, alföldi, hegy- és dombvidéki
madárvédelem esetén: A július 31-e előtt végzett kaszálást/szárzúzást, a
tevékenység pontos helyét és tervezett kezdési időpontját annak megkezdése
előtt be kell jelenteni az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságnak.
legalább 5 munkanappal korábban

MTÉT gyep túzokvédelem esetén: Kaszálás legkorábbi időpontja kivéve a Békés-Csanádi-Hát, Dévaványa Környéke és Kis-Sárrét

2019. 07. 01-től
2019. 06. 15-től

MTÉT gyep nappali lepkevédelem esetén: A kaszálás tilos, illetve legeltetés a
terület legfeljebb 50 %-án lehetséges az illetékes állami szerv előzetes írásbeli
hozzájárulása alapján.
2019. 06. 15. – 2019. 09. 15.
MTÉT gyep hegy- és dombvidéki madárvédelem esetén: Az első kaszálás a teljes
terület legfeljebb 50%-án a Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján
kezdhető el.
2019. 07. 31-től
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

10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös
mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének
szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó
kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről
EFA parlag megőrzése
2019. 01. 01. – 2019. 08. 31.
EFA nitrogénmegkötő növényfajok termesztési időszaka
- az évelő növények esetében

2019. 05. 01. – 2019. 09. 30.

Diverzifikációs időszak

2019. 05. 01. – 2019. 09. 30.

2019. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének határideje
2019. 09. 15-ig
Kincstári hír elérhetőség: itt
37/2019. (VII. 26.) AM rendelet a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető
mezőgazdasági csekély összegű támogatásról – Támogatási kérelem benyújtás
2019. 10. 15. – 2019. 10. 30.
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje
2020. 01. 31.

A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló




Nagyobb összeg az afrikai sertéspestis elleni védekezésre
Változnak a szociális hozzájárulási adó bevallásának szabályai
Módosultak a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó irányadó árak

Magyar Közlöny 137. szám


A Kormány 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és
összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról
o A Digitális Agrár Stratégiával kapcsolatos intézkedések meghatározásáról.

Magyar Közlöny 133. szám


A Kormány 189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
o Az állattenyésztés szabályozásához kapcsolódó módosítások.



A Kormány 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete az állattenyésztésről
o

Az állattenyésztéssel kapcsolatos szabályok meghatározása, mely kiterjed többek között a
tenyésztőszervezetekre, tenyésztési programokra, valamint a tenyésztők jogaira és kötelezettségeire.

Magyar Közlöny 130. szám


Az agrárminiszter 37/2019. (VII. 26.) AM rendelete a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági
csekély összegű támogatásról
o A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető támogatás alapvető követelményeinek
meghatározása.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című felhívás

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK


Tájékoztató a VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése pályázati felhívás alapján benyújtható
2019. évi kfizetési kérelmekre vonatkozóan



33/2019. (VII. 31.) számú Kincstár Közlemény a 34/2019. (VII. 12.) AM rendelet alapján az egyes állatbetegsége és
zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok
2019. évi finanszírozásának szabályairól



34/2019. (VII. 12.) AM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól



Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató a 34/2019. (VII. 12.) AM rendelet alapján az egyes állatbetegségek
és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához benyújtható pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem elektronikus
benyújtásához

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 az elismerési terv végrehajtásának éves,
féléves és éves támogatási kérelmek benyújtása 38/2018 (VII. 18.)
illetve féléves
számú Kincstár közleménye
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 zöldség-gyümölcs termelői csoportok féléves és éves támogatási
kérelmének benyújtása

az elismerési terv végrehajtásának éves,
illetve féléves időszakainak végétől
számított három hónapon 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
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 szerződéskötést követő 15 napon belül

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

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

21 napon belül
21 napon belül

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
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

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
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései

2017. 04. 05. – 2020. 04. 03.
2019. 10. 04.

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.
2019. 09. 02.

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

2017. 06. 19. – 2019. 12. 31
2019. 09. 19.

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. 09. 16.

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

2019. 01. 02. – 2021. 01. 04.
2019. 08. 02.

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

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

Tanyafejlesztési Program
Leader pályázatok

Bővebb információ itt érhető el.
Bővebb információ itt érhető el.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Tájékoztatás zárva tartásról

2019. 07. 29. - 2019. 08. 11.

OMÉK Élelmiszerpazarlás Megelőzéséért Díj nevezési határideje

2019. 08. 14.

Ezentúl háromévente kötelező a növényvédelmi permetező gépek műszaki
felülvizsgálata

Termelők figyelmébe: a növényvédelmi gépek kötelező időszakos műszaki
felülvizsgálatáról
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:








tavaszi gabona:
kukorica:
burgonya:
napraforgó, szója:
borsó:
szőlő, gyümölcsös

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

