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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

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS









A jogszerű földhasználat igazolásának változásai
Legeltetési tilalom a rókák veszettség elleni vakcinázása idején
SheepNet praktikák 4. - A költséghatékony gyakorlati megoldások
A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 2018-as éve számokban
SheepNet praktikák 3. – A születési súly mortalitásra gyakorolt hatása
Gyakori raktározási hiba a hiányos előkészítés, tisztítás és fertőtlenítés
NÉBIH-útmutatók az élelmiszer-pazarlás csökkentésére

ERDŐGAZDÁLKODÁS



Idén utoljára indulnak az erdészeti szakszemélyzeti továbbképzések

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS





Útmutató a természetközeli gazdálkodási gyakorlatokhoz
Amiről a talajvizsgálati eredmények beszélnek I.
Október végéig elvégzendő teendők

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
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 hegy- és dombvidéki madárvédelem esetén: Az első kaszálás a teljes 2019. 07. 31-től
terület legfeljebb 50%-án a Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján
kezdhető el.

VP Natura 2000 gyep kompenzáció kaszálás bejelentése - 269/2007. (X. 18.)
Korm. rendelet

legalább 5 munkanappal korábban

VPAKG-VPÖKO támogatásban tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésének
határideje
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

2019. 09. 30.
vagy betakarítást követő 30 nap
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
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 nitrogénmegkötő növényfajok termesztési időszaka
- az évelő növények esetében

2019. 05. 01. – 2019. 09. 30.

Diverzifikációs időszak

2019. 05. 01. – 2019. 09. 30.

1 ha alatti belterületi ingatlanok adómentességével kapcsolatos igazolás 2019. 06. 09. – 2019. 09. 30.
kapcsán kérelem nyújtható be a NAK illetékes megyei igazgatóságára
Kárenyhítő juttatás igénylése - MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén
2019. 11. 01. – 2019. 11. 30.
Kárbejelentés betakarítás idején

legkésőbb a tervezett betakarítás
vagy a károsodással érintett terület
más
növénykultúrával
való
hasznosítását
megelőző
talaj
előkészítés előtt tíz (10) nappal

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető
mezőgazdasági csekély összegű támogatásról – Támogatási kérelem benyújtás
2019. 10. 15. – 2019. 10. 30.
Zöldítés során az EFA másodvetések elvetésének szükségessége
2019. 10. 01-ig
hiányában támogatás elvonás
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje
2020. 01. 31.
Téli trágyázási tilalmi időszak - 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: vizek 2019. 10. 31. – 2020. 02. 15.
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről
A másodvetés és az ökológiai jelentőségű másodvetés bejelentése
Nem vehető figyelembe olyan
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, másodvetés
és
zöldtrágyázás
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások céljából elvetett másodvetés, amely
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
a tárgyév október 31-e és a
tárgyévet követő év február 15-e
között kerül elvetésre
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Magyar Közlöny 156. szám
 Az agrárminiszter 42/2019. (IX. 20.) AM rendelete a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar
beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról:

Az agrárgazdaság fejlődési lehetőségeinek kiaknázása érdekében az ágazatok beruházásainak megvalósulását
elősegítő, beruházási hitelekhez kapcsolódó kamattámogatási program bevezetéséhez kapcsolódó szabályok.


Az agrárminiszter 43/2019. (IX. 20.) AM rendelete az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról:
Az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek technikai módosítása, mely többek között
érinti a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető de minimis támogatásról szóló, a sertéságazati
stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű
(de minimis) támogatásról szóló, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
rendeleteket.



Az agrárminiszter 44/2019. (IX. 20.) AM rendelete a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.)
FVM rendelet módosításáról:
Módosítás az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan
vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló EU
végrehajtási irányelvnek való megfelelés érdekében.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Módosult a LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeit támogató felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás és annak
melléklete, illetve a Támogatói Okirat minta.



A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatának elérhetősége
A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatának ügyfélfogadása 2019.
szeptember 25. és október 2. napján szünetel.

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK


44/2019. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében az
intézményi változások bejelentése és a kifizetési kérelem benyújtásáról, valamint a köznevelési intézmények által
vezetendő heti nyilvántartásról.



GIRO kódok a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások utalásához kapcsolódó kódok és beazonosításukhoz
szükséges megnevezéseik (giro kód).



43/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek
kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2019. pénzügyi
évben kifizethető támogatási keretösszegről.



42/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető
támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján a 2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási
keretösszeg közzétételéről.



41/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a
2017/2018 - 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a
2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről.



40/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek
fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2019. évi igénybevételéről.



Újabb méhészeti támogatások kifizetése kezdődött meg a napokban! A Magyar Államkincstár a Magyar
Méhészeti Nemzeti Program 2018/2019-es végrehajtási időszakához kapcsolódóan az elmúlt hónapokban
tizenkét alintézkedés keretében már összesen 335 millió forint támogatást fizetett ki a méhész-gazdálkodóknak,
illetve a méhész szervezeteknek.

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

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

a megvalósítást megelőző 15-dik napig

Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető
csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és
támogatáslehívási kérelemnyomtatványok 68/2017. (V.8.) számú
Közlemény

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

a szerződéskötést követő 15 napon belül

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban

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
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.

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. 12. 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. 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.
2019. 10. 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
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:






kukorica:
burgonya:
napraforgó, szója:
szőlő, gyümölcsös

Az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Vadgazdálkodási Alapból
finanszírozható tevékenységek megvalósítása érdekében a magyar
vadgazdálkodás környezeti és gazdálkodási feltételeinek javítására nyilvános
pályázati felhívást tett közzé a Magyarország területén, az illetékes vadászati
hatóság által, önálló kódszámon nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak
részére.

2019. 04. 15. – 2019. 11. 15.
2019. 04. 15. – 2019. 10. 15.
2019. 04. 15. – 2019. 09. 30.
2019. egész évben
A pályázatokat összeállítani és
benyújtani 2019. október 1- 19.
október 1. és október 31. között van
lehetőség, az online felületen
(KAPOR) keresztül.

