2021/11. szám | 2021. 03. 19.

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
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

▪

▪
ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

▪
▪
▪
▪

Megjelent a 15/2021. (2021.III. 8.) számú Kincstár Közlemény a dohány
szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2021. tárgyévi
kötelezettség-megosztásról
2021. március 22-ig nyújtható be szankciómentesen kérelem az anyajuhtartás
támogatására
Módosult a dohány szerkezetátalakításáról szóló rendelet
Élelmiszer-ellátási vészhelyzeti intézkedési tervet készít az Európai Unió
Tekintsük át vetésszerkezetünket!
Növényvédelmi aktualitások 5. rész

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Kivágási tilalomra vonatkozó előírás - Fát, bokrot és sövényt nem lehet kivágni 50/2008 (IV.28) FVM
Méhészeti járművekre 2021. évben igénybe vehető átmeneti támogatásról 6/2021. (II. 01.) számú Kincstári Közlemény
Dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2021. tárgyévi
kötelezettség-megosztásról - 15/2021. (2021.III. 8.) számú Kincstári Közlemény
Kérelem benyújtása
Közönséges búza 2020/2021. gazdasági évben rögzített áron történő
intervenciós felvásárlásáról - 115/2020. (XII. 14.) számú Kincstári Közlemény
Ajánlat benyújtása
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

2021. 03. 01. – 2021. 08. 31. közötti
költési és fiókanevelési időszakban
2021. 02. 15. 09:00:00 és 2021. 04.
15. 23:59:59 között

2021. 04. 01. – 2021. 04. 30.

2020. 11. 01. – 2021. 05. 31.
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.)
AM rendelet alapján a 2020. évi támogatási kérelem benyújtás feltételeinek
közzétételéről - 102/2020. (X. 30.) számú Kincstári Közlemény
Kifizetési kérelem benyújtása
2021. 05. 17. – 2021. 06. 15.
Csemetekertek gépbeszerzése - Támogatási kérelem benyújtás
2020. 09. 01. – 2021. 07. 20.

Komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű
támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet szerinti átmeneti támogatás
igénybevételéhez szükséges „Átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem”
nyomtatvány rendszeresítéséről - 100/2020. (X. 28.) számú Kincstári Közlemény
Kifizetési kérelem benyújtás N0748 jelű nyomtatványon postai úton az alábbi
címre: MÁK Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1892 Budapest
Szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető
támogatásról - 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet - 2020/2021 borpiaci évben Kifizetési
kérelem benyújtása - 13/2021. (II. 25.) számú Kincstári Közlemény
Szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról 9/2016. (II. 15.) FM rendelet - 14/2021. (II. 25.) számú Kincstári Közlemény
2021. évi Támogatási kérelem benyújtása:
Védekezési időszak:

2020. 10. 31. – 2021. 06. 30.

2021. 04. 01. 00.00.00 óra és 2021.
07. 01. 23.59.59 óra között

2021. 03. 01. – 2021. 03. 31.
tárgyév 05. 01. – 07. 31. terjedő
időszaka
Kifizetési kérelem benyújtása: 2021. 08. 15.
2021. évi anyajuhtartás támogatására irányuló kérelmek szankciómentes
benyújtásának időszaka - 2021. március 22-i határidőt követően további 25. 2021. 02. 01. – 2021. 03. 22.
naptári napig, azaz 2022. április 16. napjáig még benyújthatók, de ebben az esetben
a megállapított támogatási összeg – mindkét támogatás tekintetében – munka
naponként 1 %-kal csökkentésre kerül - 7/2021. (02.08.) számú Kincstári Közlemény
Tenyészkoca állatjóléti támogatás igénybevétele - 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
szerinti 2021/2022. támogatási évre vonatkozó támogatási kérelem benyújtása - 2021. 03. 16. 9:00:00 és 2021. 03.
11/2021. (II. 25.) számú Kincstári Közlemény
31. 23:59:59 között
Tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. IV. tárgynegyedévre vonatkozóan
(III. 11.) FM rendelet szerinti 2020/2021. támogatási évre vonatkozó kifizetési 2021. április 1 09:00:00 és 2021.
kérelem benyújtásáról - 125/2020. (XII. 21.) számú Kincstári Közlemény
április 30. 23:59:59 között
Haszongalamb vásárláshoz nyújtott csekély összegű támogatásról - 39/2019. (VIII.
23.) AM rendelet - a 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakra Átmeneti 2021. 04. 01. – 2021. 04. 15.
támogatási kérelem benyújtása - 12/2021. (II. 25.) számú Kincstári Közlemény
Baromfiállatjóléti támogatás 2021/2022. támogatási évre támogatási kérelem
2021. 03. 20. – 2021. 04. 15.
benyújtása - 16/2021. (III. 10.) számú Kincstári Közlemény
EMGÁ-ból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
igényelhető támogatás 53/2020. (X.27.) AM rendelet - 17/2021. (III. 11.) számú
Kincstári Közlemény
Támogatási kérelem benyújtása: 2021. 04. 01. – 2021. 04. 20.
Kifizetési kérelem benyújtása: 2021. 11. 30. – 2021. 12. 21.
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
▪ Brexit: a megállapodás ideiglenes alkalmazásának vége - Az Európai Unió kezdeményezésére a Brexit
kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásának határidejét 2021. április 30-ig hosszabbítják meg.
▪

Megváltoztak a gazdasági, illetve üzleti célú utazás szabályai - 2021. március elsejével megváltoztak a gazdasági,
illetve üzleti célú utazásra, a Magyarország területére történő belépésre vonatkozó rendelkezések mind a magyar,
mind pedig a nem magyar állampolgárok esetében.

▪

Megjelent a nem állami laboratóriumok engedélyezésének, valamint bejelentésének általános szabályairól szóló
rendelet - Új szabályok vonatkoznak a szolgáltató laboratóriumokra, melynek értelmében a további működéshez
a NÉBIH által kiadott működési engedély szükséges.

Magyar Közlöny 41. szám
▪ A Kormány 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet módosításáról - A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében igényelhető átmeneti támogatás igénylésekor abban az esetben, ha a vállalkozó az elsődleges

mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet, az egyes
ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy az adott ágazatban folytatott
tevékenységből származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi árbevételén belül.
Magyar Közlöny 40. szám
▪ Az agrárminiszter 9/2021. (III. 12.) AM rendelete a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal
összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.)
FM rendelet, valamint a karácsonyfaültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM
rendelet módosításáról - A rendelet tartalmazza a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal
összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások, valamint, a karácsonyfa-ültetvények után igénybe
vehető támogatások feltételeit.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
▪

Módosult a Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási
módszertana

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
▪

Növényi génmegőrzés 2020 (VP) 2021 – támogatási kérelem benyújtás - 2021. március 1. és 2021. április 2.
között van lehetőség benyújtani a 2021. évi Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése 2020 támogatási kérelmeket.

▪

Tájékoztató a 2020/2021. végrehajtási időszakban támogatott varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb
kártevők, betegségek elleni gyógyszerekről és gyógyhatású készítményekről - a Magyar Méhészeti Nemzeti
Program alapján a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni állategészségügyi
kezeléshez felhasználható támogatásra jogosult készítmények listája.

▪

17/2021. (III. 11.) számú Kincstár Közlemény - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek,
technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján
a 2021. évi támogatási kérelem benyújtás feltételeinek közzétételéről.

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
NÉBIH Hírek:
▪ Hamarosan kezdődik a tavaszi rókavakcinázás
▪ Változások az ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák forgalmazásában
▪ Megváltoztak a nem állami laboratóriumokra vonatkozó szabályok
▪ A Nébih ismét felmérte a magyar élelmiszerek arányát a kiskereskedelmi láncok kínálatában
Adózási határidők:
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása 88/2020. (VIII. 25.) számú Kincstár Közlemény

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
a hitel futamideje alatt egy alkalommal,
naptári negyedévente a kamat megfizetése
szerinti tárgynegyedévet követő hónap
utolsó napjáig

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 csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és
ugyanazon vállalkozás”minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről
történő nyilatkozat benyújtása az MÁK-hoz
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
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 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

a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.
a szerződéskötést követő 15 napon belül

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban
a hitel futamideje alatt egy alkalommal

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

21 napon belül
21 napon belül

21 napon belül
21 napon belül

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

2021. 03. 08. – 2021. 11. 22.

VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

2021. 04. 06. – 2021. 04. 20.

VP4-10.2.2.-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és
eszköz fejlesztése

2021. 03. 01. – 2021. 04. 02.

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

2017. 04. 05. – 2021. 04. 06.
2021. 04. 06.
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása
VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

2021. 04. 06. – 2021. 04. 20.

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2021. 06. 30.
2021. 03. 01. – 2021. 12. 31.

VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása 2020. 02. 10. – 2022. 02. 09.
az élelmiszeripar és a borászat területén
2021. 05. 10.

VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása

2020. 03. 02. – 2022. 12. 31.
2021. 06. 30.

VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2021. 06. 30.

VP4.-15.1.1.-17 Erdő – környezetvédelmi kifizetések

2020. 07. 01. – 2021. 12. 31.
2021. 04. 30.

VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2021. 06. 04.
2021. 04. 06.

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2020. 11. 16. – 2021. 12. 31.
2021. 04. 30.

VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

2016. 01. 01. – 2021. 12. 31.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Agrár Széchenyi Kártya – Támogatáslehívási kérelem benyújtása – 46/2020. (V. – a teljes mértékben megelőlegezett
26.) számú Kincstári Közlemény
kamattámogatásra, kezelésiköltségtámogatásra
vonatkozóan
▪ N0215 számú nyomtatványon
negyedévente, a tárgynegyedévet
▪ az alábbi címre:
követő hónap végéig,
KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő
– a teljes mértékben megelőlegezett
Részvénytársaság (rövidített elnevezés: KAVOSZ Zrt.)
kezességidíj-támogatás
1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Irodaház, „A” torony. ép. 1. em.
tekintetében, az első évi (törtévi)
kezességidíj-támogatásra
vonatkozóan
a
hitelszerződés
hatálybalépését követő hónap
végéig, ezt követően évente egy
alkalommal
Karácsonyfa-ültetvények támogatási kérelmének beadási határideje - 37/2020.
2021. 04. 15. – 2021. 04. 30.
(VII. 10.) AM rendelet
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
2020. 10. 01. – 2021. 07. 31.
▪ őszi gabona
2021. 04. 01. – 2021. 08. 31.
▪ tavaszi gabona
2021. 04. 15. – 2021. 11. 15.
▪ kukorica
2021. 04. 15. – 2021. 10. 15.
▪ burgonya
2021. 04. 15. – 2021. 09. 30.
▪ napraforgó, szója
2021. 03. 01. – 2021. 08. 30.
▪ borsó
▪ szőlő, gyümölcs
2021. egész évben
Nitrát-adatszolgáltatás határideje
2021. 01. 01. – 2021. 03. 31.

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK
▪

Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban
▪

A Halal-előírások – Betekintést ad egy hatalmas piacba, és elkalauzol a
vonatkozó előírások világába, támpontokat ad a termékfejlesztéshez, az ezen
piacra való bejutáshoz, érvényesüléshez.

▪

A kóserság előírásai – Fókuszál a kóser tanúsítású termék-előállítás és értékesítés gyakorlatias bemutatására. Bemutatja a mai, rendkívül kiélezett
piaci helyzetben ezen előírások ismeretét, a kóser minősítésű termékek
gyártását.

▪

Agrárszakma Iránytű – Bemutatja az agrárium területén az új szakképzési
rendszer képzési palettáját, segítséget nyújtva a pályaorientációban résztvevő
tanulók és szüleik, valamint az átképzésben gondolkodók számára.

