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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
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallása

2016.05.31.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása

2016.05.01.-2016.05.31.

A tej ágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás igénylése

2016.05.01.-2016.05.31.

E-kérelem benyújtása (a 22/2016. (IV.5) FM rendelet és a 9/2016. (IV. 5.) MvM
rendelet alapján valamint a Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz
kapcsolódó egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályokról IH
közlemény)
Az egységes kérelem késedelmes benyújtása (a támogatás összege késedelmes 2016.05.24.-2016.06.17.
munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül)
Az egységes kérelem módosítása szankciómentesen

2016.06.15-ig

Az egységes kérelem szankciós időszakban történő módosítása

2016.06.15.-2016.06.17.

Egységes kérelem előzetes ellenőrzése 05.23. utáni értesítések alapján

2016.06.27.-ig

Az egységes kérelem keretében benyújtható támogatások:
132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet az NVT alapján az EU által társfinanszírozott mg.-i területek erdősítéséhez nyújtott
támogatás kifizetési kérelem
5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti átmeneti nemzeti támogatások az alábbi jogcímekre:
a) hízottbikatartás támogatása, (történelmi bázis)
b) tejtámogatás,(történelmi bázis)
c) anyatehéntartás támogatása, (termeléshez kötött)
d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás,(történelmi bázis)
e) anyajuhtartás támogatása,(termeléshez kötött)
f) kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás, (történelmi bázis)
g) Burley-dohány termesztésének támogatása,(történelmi bázis)
h) Virginia-dohány termesztésének támogatása, (történelmi bázis)
9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások az alábbi jogcímekre:
ÁLLATTENYÉSZTÉSI ágazatban
a) anyajuhtartás támogatása,
b) anyatehéntartás támogatása,
c) hízottbika-tartás támogatása,
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d) tejhasznú tehéntartás támogatása.
NÖVÉNYTERMESZTÉSI ágazatban
a) rizstermesztés támogatása,
b) cukorrépa termesztés támogatása,
c) zöldségnövény termesztés támogatása
d) ipari zöldségnövény termesztés támogatása,
e) gyümölcstermesztés támogatása,
f) szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása,
g) szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása.
10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti zöldítés támogatása
11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
16/2015. (IV. 9.) FM rendelet szerinti mezőgazdasági kistermelői támogatás
53/2015. (IX. 14.) FM rendelet szerinti dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben
igényelhető csekély összegű támogatás
EMVA Kifizetési kérelmek
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet szerinti EMVA mg.-i területek erdősítéséhez nyújtott támogatás
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet szerinti EMVA erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás
46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti EMVA agrár -erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első
létrehozásához nyújtandó támogatás
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatás
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet szerinti EMVA erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás
139/2009. (X. 22.) FVM rendelet szerinti EMVA erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás
33/2008. (III. 27.) FVM rendelet szerinti EMVA nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás
41/2014. (IV. 8.) VM rendelet szerinti EMVA erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás
Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz kapcsolódó kifizetési kérelmek
VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz kapcsolódó támogatási és kifizetési kérelmek
VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP4-13.2.1.-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
A további főbb aktuális határidőket szakmai hírlevelünk végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Megjelent a MK 71. számában:
2016. évi XLI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
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SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪ Módosult a Sertéstartó telepek korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató
▪ Módosult a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató
▪ Módosult a Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató
▪ Módosult az Állattartó telepek korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató
▪ Módosult a Baromfitartó telepek korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató
▪ Közlemény a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
▪ Megjelent a Tájékoztatási szolgáltatás című felhívás
▪ Módosult a „Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” című felhívás Támogatói Okirata
▪ Módosult a ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzését
támogató felhívás dokumentációja
▪ Módosult a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzését
támogató felhívás dokumentációja
▪ A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés című felhívás felfüggesztése
▪ Kiegészült Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése, valamint a Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás című felhívások dokumentációja
▪ Tájékoztatás a 2016. évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Egységes Kérelem
felületen benyújtandó egyes támogatásokkal kapcsolatos támogatási kérelmek, illetve kifizetési igénylések benyújtásáról
▪ Tájékoztatás a kifogás benyújtására vonatkozó szabályokról az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott egyes támogatások tekintetében
▪ Megjelent az Erdősítés támogatása című felhívás
▪ Tájékoztatás a kifogás benyújtására vonatkozó szabályokról az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott egyes támogatások tekintetében

▪ VP Pályázati dokumentációk

MVH | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

▪ Csak az előírás szerinti keverékek jogosultak a szálas fehérjenövények termeléshez kötött támogatására
▪ 49/2016. (V. 19.) számú MVH Közlemény a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás
2016. évi kifizetésének igényléséről

NÉBIH | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

▪ Időben védekezzen a parlagfű ellen!
▪ Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak
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TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
▪ Ingyenes növényvédelmi előrejelzés
▪ Ingyenes program segíti a gazdálkodási napló kitöltését
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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
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
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 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

2016. évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet elkészítése az AKG-ban

2016. évi egységes kérelem
benyújtásának
jogvesztő
határnapjáig 2016.06.17 kell
elkészítenie.

Növényvédelmi szolgáltatás nyújtása csak szerződéskötés keretében történhet,

a szerződéskötést követő 15

követő

hónap

hónap

5

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

napon belül

A
szőlőültetvényeken
támogatásának igénylése

szőlő tárgyévi növényvédőszeres
kezelését követően, legkésőbb
2016.08.15-ig

megvalósuló

növényegészségügyi

védekezés

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)

21napon belül

Az iskolagyümölcs-program 2016/2017. tanévi megállapodás és megállapodásmódosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása

2016.05.01-2016.06.15.

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

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2015/2016
borpiaci évben nyújtandó az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre
vonatkozó támogatás igénylése

2016.04.01.-2016.07.15

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás
2016. évi kifizetésének igénylése

2016.06.01.-2016.06.30.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása

2016.06.01.-2016.06.30.

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatásának
igénybevétele

2016.05.01.-2016.08.05.

A
szőlőültetvényeken
megvalósuló
támogatásának benyújtása

legkésőbb 08.15.-ig

növényegészségügyi

védekezés

21napon belül
21napon belül

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
kialakításának lehetőségével pályázat benyújtása

2016.03.09.-2018.03.08.

támogatására

öntözés

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 tájékoztatási szolgáltatás pályázat benyújtása

2016.07.25.-2018.07.24.

Országos Magyar Méhészeti Egyesületben tag méhészgazdálkodók nyújthatják

2015.10.16.- tól

be a kifizetési kérelmeiket a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján.
Az iskolagyümölcs-program 2015/2016. tanévre vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtása

a III. időszakban (2016. 01. 11 –
2016. 03. 27.) kiszállított
termékre vonatkozóan 2016. 06.
30-ig, a IV. időszakban (2016.
03. 28 – 2016. 05. 1.) kiszállított
termékre vonatkozóan 2016. 08.
31-ig.

Egyedi szennyvízkezelés pályázat benyújtása

2016.04.22.-2018.04.21.

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.05.17.-2018.05.16.

Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.05.18.-2018.05.17.

Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.05.19.-2018.05.18.

Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.05.20.-2018.05.21.

Állattartó telepek korszerűsítése pályázat benyújtása

2016.05.23.-2018.05.22.

Egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli
támogatási intézkedés keretében a műveletek végrehajtásának engedélyezése

2015.08.08.-2016.06.30.

A vaj magántárolási támogatás kérelem benyújtása

2016.09.30-ig

A háti, illetve kézi növényvédelmi gépek kivételével, az árutermelésben használt
növényvédő gépeket háromévente időszaki műszaki felülvizsgálat alá kell vetni.
Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

az előírásnak való megfelelés
határideje 2016. november 26.

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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