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SZAKMAI HÍRLEVÉL
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tematikus, heti
rendszerességgel megjelenő hírlevele

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






A LEADER szervezetek pályázati lehetőségei
Felfüggesztik az agrárgazdasági képzésekre vonatkozó pályázatot
Tovább nőtt a szarvasmarha-állomány
Frissült a GIRO-kódlista

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS




A titán-dioxid biztonságos élelmiszer-adalékanyag
Halvédjegy-használati jogosultságra lehet pályázni

REL EGYÜTTMŰKÖDÉS



Pest megyei helyi piacok fejlesztését támogató pályázat jelent meg

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Termeléshez kötött támogatás
5/2015. (II. 19.) FM rendelet, 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
Anyajuh birtokon tartási időszak

Anyatehén birtokon tartási időszak
Birtokon tartási hely változás bejelentése
Anyatehéntartás TK-hoz kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentése

TK szankciómentes benyújtására
nyitva álló határidőt követő naptól
kezdődően száz egymást követő
nap
TK benyújtást követő naptól
számított 6 hónap
15 napon belül
 legkésőbb a pótlásra előírt
határidőt (kieséstől számított
60 nap) követő 15. nap,
 a kötelező birtokon tartás
utolsó hatvan napjában kieső
és nem pótolt állatok esetében
a kiesést követő 15. nap.

Szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci
évtől igényelhető támogatás - 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet
Támogatási kérelem benyújtása
2018. 07. 16-ig
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Fűszerpaprika-termelők minőségi fűszerpaprika termelése céljából a fémzárolt 2018. 05. 01. – 2018. 08. 05.
vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására de minimis támogatás benyújtása - Figyelem a benyújtási időszak utolsó
napja
munkaszüneti
nap,
a
37/2014 (IV. 4.) VM rendelet, 22/2018. (IV. 12.) Kincstár Közleményben
támogatási kérelmet legkésőbb
2018. augusztus 6. napján még
postára lehet adni.
Vaj/Sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlása –
Kérelem benyújtás

2018. 03. 01. – 2018. 09. 30.

VP AKG/VP ÖKO/VP NTB élőhelyfejlesztési támogatások esetében – Zöldugaron
kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni

2018. 06. 01-től

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 szántó túzokvédelem esetén: A talajfelszín megsértésével járó gépi
munkavégzés - a betakarítás utáni tarlóhántás kivételével - nem végezhető.
2018. 04. 15. – 2018. 07. 15.

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

2018. 07. 01-től
2018. 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.
2018. 06. 15. – 2018. 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.
2018. 07. 31-től
Natura 2000 gyepterületen kaszálás bejelentése

Natura 2000 gyepterületen a szálas takarmány tárolása

kaszálás előtt 5 munkanappal
a terület szerint illetékes Nemzeti
Park Igazgatóságra
kaszálást követő 30 napon túl tilos

EFA parlag fenntartás – 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
Növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakok
EFA - meglévő évelő nitrogénmegkötő kultúrák esetében növ.szer-használati
tilalom

2018. 01. 01 – 2018. 08. 31.
Részletek
2018. 01. 01-től

Tarló megőrzés – 50/2008. (IV.24.) FVM rendelet

2018. 09. 30-ig
kivéve nitrátérzékeny területen,
ahol a tavaszi vetésű kultúra alá a
szintvonalas talajművelés 09.01-től
megengedett

EFA elemek – 10/2015. (III.13.) FM rendelet
Másodvetés
Nitrogénmegkötő növényfajok termesztési időszaka
Évelők
szója esetében
közönséges vagy veteménybab esetében
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2018. 10. 01-ig
60 napos fenntartási kötelezettség
2018. 05. 01 – 2018. 09. 30.
2018. 05. 15 – 2018. 07. 15.
2018. 05. 10 – 2018. 07. 20.

VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Módosult a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok alfejezete, miszerint a
kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is
átadható. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő
időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában.

2018. január 1-től az átruházást
követő 30 napon belül.

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

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

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló


Jelentősen csökkenteni kell a vadállományt

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című felhívás felfüggesztése



Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás
dokumentációja

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
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Támogatási megállapodás - minta 2018
Támogatási megállapodás minta a mezőgazdasági termékek promóciója intézkedés
keretében egy kedvezményezett által végrehajtott egyszerű programokhoz



Egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatása



Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem
A 2007. évi XVII. törvény 45. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend
szerinti örököse (a továbbiakban: vélelmezett örökös) kérelmére az intézkedéshez
kapcsolódó eljárást megindíthatja. Ebben az esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv az eljárást a kérelem benyújtását követően felfüggeszti azzal, hogy az
érdemi döntés meghozatalához szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös
bevonásával elvégezheti, érdemi döntést azonban csak jogerős hagyatékátadó végzés
benyújtását követően hoz.



Tájékoztatás KKV minősítés bejelentéséről



A Magyar Államkincstár megkezdte a 2018. első negyedéves baromfi és sertés állatjóléti
támogatások kifizetését
A Magyar Államkincstár (Kincstár) befejezte a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti
támogatások feltételeiről szóló 139/2007 (XI.28.) FVM rendelet, valamint a sertés
ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007 (XI.28.) FVM
rendelet alapján a 2018. első negyedévre benyújtott kifizetési kérelmek bírálatát.



Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) minősítés megállapításához és a partner és
kapcsolt vállalkozások meghatározásához



35/2018. (VII. 6.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló
növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti
támogatás igényléséről és a 2018. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről
A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása
igényléséhez a szőlőtermelő, és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői
szerveződés támogatási kérelmet nyújthat be, amely alapján a védekezési időszakban a
szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást
vehet igénybe. A közlemény a támogatás igénybevételének szabályait tartalmazza.

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK


Adózási határidők

A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű tárgyév június 15. és július 15.
támogatásáról - 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet - Támogatási kérelem benyújtás
között
A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de
minimis) támogatásról - 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
Termeltető a támogatási kérelmét benyújthatja a NÉBIH által rendszeresített és
honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon.

negyedévente
egyszer,
teljes
negyedévre
vonatkozóan
legkésőbb a tárgynegyedévet
követő hónap 15. napjáig

Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

tárgyhónapot követő hónap utolsó
napjáig

A sertés és a baromfi állatjóléti támogatások kifizetési kérelem benyújtása
54/2017. (IV. 25.) számú közleménye, 55/2017. (IV. 25.) számú közleménye

tárgynegyedévet
utolsó napjáig

Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

havonta, a tárgyhónapot követő
hónap utolsó napjáig

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos
támogatások, valamint tej- és kettőshasznú fajtájú, 3 hónap feletti vemhes üsző
támogatás 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
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követő

hónap

hónap

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

a szerződéskötést
napon belül

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

21 napon belül

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

naptári negyedévente a kamat
megfizetése szerinti naptári
negyedévet követő hónapban

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
alkalommal

alatt

egy

Az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető csekély
összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és támogatás lehívási
kérelemnyomtatványok 67/2017. (V.8.) számú Közlemény

a hitel futamideje
alkalommal

alatt

egy

követő

21 napon belül

21 napon belül
21 napon belül

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
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VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása

2016. 09. 12. - 2018. 09. 11.
Felfüggesztve

VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

2016. 07. 11. – 2018. 07. 31.
2018. 07. 31.

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

2017. 03. 16. – 2019. 03. 14.
2018. 10. 01.

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

2017. 04. 05. – 2019. 04. 04.
2018. 10. 03.

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

2017. 04. 03. – 2019. 04. 03.
2018. 10. 03.

VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

2017. 05. 02. – 2019. 04. 30.
2019. 04. 30.

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- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

2016. 07. 20. – 2018. 07. 30.
2018. 07. 30.

VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

2017. 07. 17. – 2019. 07. 17.
2018. 07. 17.

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
A támogatási kérelem benyújtási határideje meghosszabbodott!
A támogatási kérelmek benyújtása
VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

2016. 08. 01. – 2020. 08. 03.
2017. 06. 19. – 2019. 06. 19.
2018. 09. 19.

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2017. 01. 16. – 2019. 01.16.
2018. 07. 16.

VP6-19.3.1-17 A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek előkészítése

2017. 07. 31. – 2019. 06. 27.
2018. 09. 27.

VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
funkcióinak fejlesztése

2017. 05. 31. – 2019. 03. 29.
2018. 07. 31.

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások

2017. 02. 28. – 2019. 02. 28.
2018. 12. 29.

VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények
kialakítása, fejlesztése

2017. 03. 01. – 2019. 03. 01.
2018. 09. 03.

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2017. 02. 16. – 2019. 02. 15.
2018. 08. 16.

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2017. 04. 28. – 2018. 03. 29.
2018. 07. 31.

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatása

2017. 01. 06. – 2019. 01. 07.
2018. 10. 09.

VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

2017. 04. 19 – 2019. 04. 17.
2018. 07. 19.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Történelmi bázisjogosultság igazolása - családi gazdálkodó esetén

2018. 09. 30-ig

A történelmi bázisjogosultságok átírására vonatkozó kérelmek beadási határideje! 2018. 09. 30-ig
Kivétel ez alól a Burley, és a Virginia dohány történelmi bázisjogosultság, amelyek
átruházása a támogatási év április 1. és április 30. között kérelmezhető.
Fa, bokor, sövény kivágási tilalom (költési és fiókanevelési időszakban) – 50/2008.
(IV. 24.) FVM rendelet
2018. 03. 01. – 2018. 08. 31.
Fűszerpaprika-termelők de minimis támogatása – 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet
Támogatási kérelem benyújtás

2018. 05. 01. – 2018. 08. 05.

Tenyészkoca állatjóléti támogatás – 7/2015. (III.11.) FM rendelet
Kifizetési kérelem benyújtása az első tárgynegyedévre vonatkozóan

2018. 07. 01. – 2018. 07. 31.
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Sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését
szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás - 78/2013. (IX. 10.) 2018. 07. 23. – 2018. 08. 27.
Kincstár
részére,
az
által
VM rendelet
rendszeresített és a honlapján
Támogatási kérelem benyújtása
közzétett nyomtatványon kell
postai úton benyújtani.
VP AKG levélminta-vétel
2018. 08. 31-ig
VP-AKG/ÖKO tápanyag-gazdálkodási terv készítése

2018. 09. 30-ig

Minősített zöldségvetőmag vetésbejelentés őszi vetésű növények esetében –
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

2018. 09. 30-ig

MKR - Kárenyhítési hozzájárulás beérkezése MÁK számlára

2018. 09. 15-ig

Méz termelésének és forgalmazásának támogatása – 4/2017. (I. 23.) FM
II. végrehajtási időszak
Kifizetési kérelem

2017. 08. 01. – 2018. 07. 31.
2017. 10. 16-tól

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
2017. 10. 01. – 2018. 07. 31.
 őszi gabona:
2018. 04. 01. – 2018. 08. 31.
 tavaszi gabona:
2018. 04. 15. – 2018. 11. 15.
 kukorica:
2018. 04. 15. – 2018. 10. 15.
 burgonya:
2018. 04. 15. – 2018. 09. 30.
 napraforgó, szója:
2018. 03. 01. – 2018. 08. 30.
 borsó:
2018. egész évben
 szőlő, gyümölcsös:
Parlagfű hatósági ellenőrzés – 2008 évi XLVI. törvény

2018. 07. 01-től

A cukorgyártó és izoglükóz-gyártó vállalkozásoknak a 2017/2018. gazdasági év
2018. 07. 31-ig
vonatkozásában be nem nyújtott adatokat pótlólag kell benyújtaniuk – 2/2018. (VI.
22.) AM rendelet
Egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további
2018. 07. 31-ig
ideiglenes rendkívüli támogatás – 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
Kifizetési kérelem benyújtása
Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határideje
2018. 07. 01. – 2018. 07. 31.
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