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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.
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SheepNet praktikák 10. – A bemutatóvideók
Folyamatban a szaktanácsadók felülvizsgálata
ASP-ügy: a vaddisznó-állomány jelentős gyérítésére lenne szükség
Először jelent meg a keleti országrészben az aranyszínű sárgaság
Referenciaárak és átlaghozam-adatok a kárenyhítő juttatás igényléséhez
SheepNet praktikák 9. – A bárányvitalitás
Nyilvántartási kötelezettség az iskolatej programban
A termékpályák 2018-as piaci folyamatai
Kísérletek és egyeztetések folynak a nitrátrendelet módosítása érdekében
Elhúzódó uniós folyamatok és ezek hatása a Közös Agrárpolitikára

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
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

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
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2019/2020. támogatási évi támogatások
kifizetésének igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről 28/2019. (VI. 25.) számú Kincstári közlemény szerint a kifizetési kérelem
benyújtásának ideje

III. tárgynegyedévre vonatkozóan:
2020. 01. 30-ig
IV. tárgynegyedévre vonatkozóan:
2020. 04. 30-ig

Kárenyhítő juttatás igénylése - MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén

2019. 11. 01. – 2019. 11. 30.

Permetezési napló beküldésének határideje

2019. 11. 15-ig elektronikus úton

Kárbejelentés betakarítás idején

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

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje
Téli trágyázási tilalmi időszak - 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet: vizek
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

2020. 01. 31.
2019. 10. 31. – 2020. 02. 15.

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

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

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK


Nincs aktuális megjelenés.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Módosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás.

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK



51/2019. (XI. 6.) számú Kincstár Közlemény a közönséges búza 2019/2020. gazdasági évben rögzített áron
történő intervenciós felvásárlásáról.



A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kamattámogatás.



50/2019. (XI. 4.) számú Kincstár Közlemény a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar
beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet szerinti
beruházási hitelhez kapcsolódó kamattámogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok
rendszeresítéséről.

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
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

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

a szerződéskötést követő 15 napon belül

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

21 napon belül

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

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.

NÉBIH:


A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő
aranyszínű sárgaság betegsége



A hamarosan életbe lépő növényegészségügyi szabályozás újabb
alappillére jelenik meg novemberben

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.
2020. 01. 03.

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.
Felfüggesztve

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

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

Új Leader pályázatok
13 db Leader helyi felhívás jelent meg az elmúlt 2 hónapban. A Leader program rendkívül hatékony része a
vidékfejlesztésnek, mert térségi alapon szerveződik a helyi gazdasági lehetőségeket fejleszti és támogatja az
együttműködési kezdeményezéseket. A makrotérségi szintű problémák felvetése és a megoldási lehetőségek
megtalálása erősíti a helyi identitást és kohéziót.
A megnyíló pályázatok:
 Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Egyesület - VP6-19.2.1.-34-12-19 Mikrovállalkozások eszközfejlesztése
 Alpokalja-Fertő táj Vidékfejleszt Egyesület - VP6-19.2.1.-5-3.2-19 Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj
térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által
 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület - VP6-19.2.1.-61-1/1-19 A hozzáadott értéket képviselő, illetve
ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése
 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület - VP6-19.2.1.-61-2/1-19 Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai
fejlesztések
 Borsod-Torna-Gömör Egyesület - VP6-19.2.1.-12-6-19 Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása
 Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület - VP6-19.2.1.-84-6.1-19 Helyi vállalkozók, szolgáltatók, termelők
műszaki-technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
 Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület - VP6-19.2.1.-84-3.1-19 Tisza-Maros értékei tematikus
rendezvények lebonyolítása
 Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület - VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Települési szintű kulturális vonzerőre
alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések
 Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület - VP6-19.2.1.-84-7.1-19 Térségi mikrovállalkozások, termelők
piacra jutásának támogatása logisztikai korszerűsítéssel
 Szatmár Leader Közhasznú Egyesület - VP6-19.2.1.-79-10-19 Mikrovállalkozások fejlesztése, helyi termékek
gyártásának támogatása
 Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület - VP6-19.2.1.-57-6-19 Helyi mikrovállalkozások fejlesztésének
támogatása
 Őrség Határok Nélkül Egyesület - VP6-19.2.1.-68-6-19 Mikrovállalkozások létrehozásának támogatása,
meglévők fejlesztése
 Őrség Határok Nélkül Egyesület- VP6-19.2.1.-68-3-17 Élhető Vidékért - Települések közösségi célú fejlesztése
Igény esetén pályázati előminősítést végzünk a projektötletek megfelelő kidolgozásához. A felhívások elérhetőek a
Helyi felhívás keresőben, ahol a szervezetekre a településekre vagy a felhívás kódjára lehet szűrni. A HACS beruházási
pályázatok megvalósításával kapcsolatos kérdéseket a nemeth.balint@nak.hu címre lehet továbbítani.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:




kukorica:
szőlő, gyümölcsös

2019. 04. 15. – 2019. 11. 15.
2019. egész évben

