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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai hírlevele heti rendszerességgel jelenik meg. Amennyiben kérdése van, azt
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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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Év végig hosszabbítják az ideiglenes őstermelői igazolvány érvényességét
A szárazság csak lassan enyhül
Oroszország rekordmennyiségű zöldségtermésre számít
Záporok öntözhetik a talajokat
Az európai bárányárak a kínálat csökkenése mellett változatlanok maradtak
Súlyos fagykárok a világ gyümölcstermesztésében
EK2020: uniós szinten is kiemelkedő a magyarországi eredmény
Társadalmi egyeztetésen a technológiaváltást elősegítő pályázat
Június 2-ig lehet beadni a felügyeletidíj-bevallást
Társadalmi egyeztetésen a Magyar Multi Program III
Egészséges snackelés
Ochratoxin A az élelmiszerekben
Jelentős növekedés előtt áll a hüvelyesekből készített lisztek piaca
Megkezdődnek a helyszíni ellenőrzéseknél a területmérések
Az EB víziója a fenntartható mezőgazdaságról és élelmiszeriparról
A levegőterhelés-csökkentési program mezőgazdasági alprogramja
Változás várható a gazdálkodási naplónál




Az EU-tagországok gazdaságvédelmi agrárintézkedései
Helyi és funkcionális – a járványhelyzet hívószavai

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető 2020. 06. 01. – 2020. 06. 30.
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása - 44/2020. (V. 21.) számú Kincstári Közlemény
Vaj magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtása - 39/2020. (V. 7.) 2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
számú Kincstár Közlemény
Sovány tejpor magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtás - 41/2020. 2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
(V. 8.) számú Kincstár Közlemény

Sajt magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtás - 42/2020. (V. 8.)
számú Kincstár Közlemény
Hústermékek magántárolási támogatása az alábbi termékekre - 38/2020. (V. 7.)
számú Kincstár Közlemény; 36/2020. (V. 6.) számú Kincstár Közlemény
tizenkét hónaposnál fiatalabb bárányok és kecskék friss vagy hűtött húsa
legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék friss és hűtött húsa
Komlóültetvények létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű
támogatás kifizetési kérelem benyújtása - 37/2020. (V. 6.) számú Kincstár
Közlemény
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program 2020/2021. tanévi megállapodás,
illetve megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása 43/2020. (V. 11.) számú Kincstár Közlemény
Vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlási kérelem benyújtása - 35/2020.
(V. 4.) számú Kincstár Közlemény
Sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlási kérelem benyújtása
- 34/2020. (IV. 30.) számú Kincstár Közlemény
Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása Támogatási kérelem benyújtása - 32/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának
igénylésére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának határideje - 22/2020.
(IV. 15.) számú Kincstár Közlemény

2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.

Egységes kérelem (EK) benyújtása 05. 15-ét követően
A megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím tekintetében –
munkanaponként 1 %-kal csökken. - 21/2020. (IV. 6.) számú Kincstár Közlemény

2020. 06. 09-ig

A benyújtott EK szankciómentes módosítása
A benyújtott EK szankciós módosítása - munkanaponként 1 %-kal csökkentéssel
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

2020. 06. 02-ig
2020. 06. 09-ig
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

Borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylése Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmek
benyújtása a borpiaci évben
Méhészeti támogatás - Varroa atka elleni védekezés támogatása iránti kifizetési
kérelmek benyújtása
Tápanyag-gazdálkodási terv VPAKG/VPÖKO
Levélminták leadási határideje (VPAKG ültetvény)
HMKÁ Fát, bokrot, sövényt kivágni tilos
Tarló megőrzés HMKÁ
Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos – (zonális) alapelőírás
 MTÉT túzok szántó esetében
 MTÉT kék vércse szántó esetében
 MTÉT hegy- dombvidéki madárvédelmi szántó esetében
 MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Kaszálás/szárzúzás/silózás – (zonális) alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét
 MTÉT túzok szántó esetében
Kaszálás – (zonális) Alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét
 MTÉT túzok gyep
Növényvédőszerek és műtrágya kijuttatás nem megengedett. – (zonális)
alapelőírás
 MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében

2020. 05. 07-től

2020. 05. 15. – 2021. 06. 30.
2020. 05. 15 – 2020. 06. 15.

2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 08. 05.
2020. 05. 01. – 2020. 06. 02.

2020. 04. 01. – 2020. 07. 01.
2020. 06. 02-ig
2020. 09. 30-ig
2020. 08. 31-ig
2020. 03. 01. – 2020. 08. 31.
2020. 09. 30-ig
2020. 03. 01. – 2020. 07. 31. között

legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től
legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től
2020. 05. 01. – 2020. 06. 15. között

 MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetési határideje
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje
kivéve: vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatok
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj első részletének befizetési határideje
kivéve: vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatok
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

2020. 06. 15-ig
2020. 06. 02-ig
2020. 09. 30-ig
2020. 07. 31-ig
2020. 09. 30-ig

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK




Kormány.hu
2020. évi határszemle: Az AM Földügyi- és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2020 évi határszemle
ellenőrzések végrehajtását.
Magyar Közlöny 125. szám
2020. évi XXX. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes
vagyonjuttatásról.
o A törvény módosít egyes agrár tárgyú (vízgazdálkodás, erdő-, és vadgazdálkodás, állattenyésztés
stb.) jogszabályt is, az általuk alkalmazandó közigazgatási eljárások tekintetében.



2020. évi XXXIII. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról.
o Módosul a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény.



2020. évi XL. törvény a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának
rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról.
o Megszűntetik a részarány tulajdont, de e mellett módosul számos földügyi törvény, illetve az
erdőhasználati jogok.



2020. évi XLI. törvény egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról.
o A piacfelügyelettel kapcsolatos több törvény módosul.



A Kormány 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelete az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító
vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének
szabályairól.
o Ha az erdészeti szakszemélyzet, illetve az erdészeti szakirányító vállalkozás megfelel az Evt.-ben
és az e rendeletben foglalt feltételeknek, az erdészeti hatóság a természetes személy részére
szolgálati igazolványt, a szakirányító vállalkozás részére – kérelemre – hatósági bizonyítványt ad
ki. Az ehhez kapcsolódó további intézkedések szabályait tartalmazza a rendelet.



A Kormány 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a piacfelügyelettel összefüggő
módosításáról.
o A rendelet kitér az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek piacfelügyeleti
tevékenységére vonatkozó szabályokra.



Magyar Közlöny 121. szám
A Kormány 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a
felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról.
o A rendelet értelmében szervezhető kontaktórás képzés és vizsga. A vizsganapok kijelölésére a
veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.

Magyar Közlöny 118. szám


A pénzügyminiszter 2/2020. (V. 22.) PM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak
enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról.
A rendeletben szabályozzák a mezőgazdasági termékek termelésével, feldolgozásával és
forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára igénybe vehető átmeneti támogatások
összegét.



A Kormány 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet módosításáról.
A rendelet szerint 2020. június 30-áról, 2020. december 31-ére módosult a Széchenyi
Pihenőkártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeg adómentessége.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Nincs aktuális megjelenés.

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK



Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató - hiánypótlás és egyéb dokumentumok - hiánypótlás, illetve
a benyújtott kérelemhez kapcsolódó egyéb dokumentum elektronikus benyújtásához



Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató - kérelmek Általános űrlap benyújtás felületen történő
elektronikus benyújtásához



Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatás



46/2020. (V. 26.) számú Kincstár Közlemény - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi
Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásának lehívásához szükséges
nyomtatvány rendszeresítéséről



Hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatos költségek csekély összegű támogatása



45/2020. (V. 26.) számú Kincstár Közlemény - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi
Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM
rendelet szerinti egyéb költségtámogatás igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges
nyomtatvány rendszeresítéséről



Változás bejelentés a VP4-10.2.1.2-17 kódszámú "A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták ex situ vagy in vitro megőrzése, tanácsadói tevékenységek támogatása (Őshonos-ex situ, in
vitro-VP)" jogcím kapcsán - Kitöltési útmutató a Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek jogcímhez kapcsolódó változások elektronikus úton történő
bejelentéséhez.



Változás bejelentés a VP4-10.2.1.1-15 kódszámú " A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése" jogcím kapcsán - Kitöltési útmutató a VP Őshonos
állatok in situ jogcímhez kapcsolódó változások elektronikus úton történő bejelentéséhez.



Változás bejelentés a VP3-14.1.1-16 kódszámú "A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti
támogatás” jogcím kapcsán - Kitöltési útmutató a VP Tejágazat szerkezetátalakítás jogcímhez kapcsolódó
változások elektronikus úton történő bejelentéséhez.



Tájékoztatás a 25 milliárd forintos mezőgazdasági többlettámogatás részleteiről - Az Agrárminisztérium
három szakaszban hirdeti meg a Gazdaságvédelmi Alap által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
kezelésére biztosított 25 milliárd forintnyi, támogatási programot amelyek a mezőgazdasági termelőket,
termelői szervezeteket és élelmiszeripari vállalkozásokat segítik.



Kitöltési útmutató - VP Termelői csoportok és szervezetek támogatása intézkedéshez kapcsolódó
támogatási kérelem benyújtásához (Felhívás kódszáma: VP3-9.1.1-20)

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
féléves és éves támogatási kérelmek benyújtása 38/2018 (VII. 18.)
számú Kincstár közleménye

az elismerési terv végrehajtásának éves,
illetve féléves
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
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
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 csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.
a megvalósítást megelőző 15-dik napig

a szerződéskötést követő 15 napon belül

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
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
2020. 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

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
VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2020. 08. 03.
2020. 08. 03.

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018. 02. 15. – 2020. 08. 31.
2020. 06. 15.

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

2017. 06. 19. – 2020. 09. 30.
2020. 06. 30.

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások

2017. 07. 03. – 2020. 12. 31.
2020. 06. 30.

VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

2019. 01. 02. – 2021. 01. 04.
Felfüggesztve

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

2017. 04. 05. – 2021. 04. 06.
2020. 07. 06.
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2020. 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

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.
2020. 06. 02. – 2020. 12. 31.
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
2020. 08. 10.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 30.
történő csatlakozásának támogatása
2020. 06. 30.

VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása Támogatási kérelmeket – egyúttal
kifizetési igényléseket – az adott évi
egységes kérelem benyújtására
meghatározott időszakban lehet
benyújtani, az egységes kérelem
részeként.
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Támogatási kérelmeket – egyúttal
kifizetési igényléseket – az adott évi
egységes kérelem benyújtására
meghatározott időszakban lehet
benyújtani, az egységes kérelem
részeként.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2020. 06. 30.
VP4.-15.1.1.-17 Erdő - környezetvédelmi kifizetések
2020. 07. 01. – 2020. 12. 31.
2020. 09. 30.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
NÉBIH Hírek:


Egyre eredményesebb a Nébih az illegális fakitermelés és kereskedelem elleni küzdelemben is



Egyszerűsödött a támogatásokhoz szükséges állatlétszám igazolása a baromfitartók számára



Elérkezett az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás beadásának utolsó hete



Tűzgyújtási tilalom visszavonása a Dunántúlon és az északi országrészben

Agrár Széchenyi Kártya - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtott csekély – a teljes mértékben megelőlegezett
összegű támogatás - Támogatáslehívási kérelem benyújtása - 46/2020. (V. 26.) kamattámogatásra, kezelésiköltségszámú Kincstári közlemény
támogatásra
vonatkozóan
negyedévente, a tárgynegyedévet
 N0215 számú nyomtatványon
követő hónap végéig,
 az alábbi címre:
– a teljes mértékben megelőlegezett
KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő
kezességidíj-támogatás
Részvénytársaság (rövidített elnevezés: KAVOSZ Zrt.)
tekintetében, az első évi (törtévi)
1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Irodaház, "A" torony. ép. 1. em.
kezességidíj-támogatásra
vonatkozóan
a
hitelszerződés
hatálybalépését követő hónap
végéig, ezt követően évente egy
alkalommal
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz
nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM
rendelet szerinti egyéb költségtámogatás igényléséről és a támogatás évente
igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről - 45/2020. (V. 26.) január 1 – január 31.,
számú Kincstár Közlemény
valamint
 N0216 számú nyomtatványon
 az alábbi címre:
július 1 – július 31. között
Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztály
1476 Budapest, Pf. 407.
Több tartási hellyel rendelkező állattartókat érintő adategyeztetés határideje
2020. 06. 15-ig
- 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
Tűzgyújtási tilalom van Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok
2020. 04. 10-től – jelenleg is
megyékben – Tűzgyújtási tilalom térkép

Tavaszi fagykárbejelentés

a káresemény napjától számított 15
nap; 04. 01. utáni káreseménynél
legkésőbb 05. 15.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
 őszi gabona
 tavaszi gabona
 kukorica
 burgonya
 napraforgó, szója
 borsó
 szőlő, gyümölcs
Zöldítés

2019. 10. 01. – 2020. 07. 31.
2020. 04. 01. – 2020. 08. 31.
2020. 04. 15. – 2020. 11. 15.
2020. 04. 15. – 2020. 10. 15.
2020. 04. 15. – 2020. 09. 30.
2020. 03. 01. – 2020. 08. 30.
2020. egész évben

Fenntartási időszakok/kötelezettség



Parlagon hagyott terület
Nitrogénmegkötő növényfajok
- termesztési időszak az évelő növények esetében
- az egynyári növények esetében
- szója esetében
- zöldborsó esetében
- lóbab esetében
- közönséges vagy veteménybab esetében

Ökológiai jelentőségű másodvetés - a meghatározott fajokból el kell vetni
tárgyév adott időpontjáig

2020. 01. 01. – 2020. 08. 31.
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 04. 01. – 2020. 06. 20.
2020. 05. 15. – 2020. 07. 15.
2020. 04. 15. – 2020. 06. 10.
2020. 04. 15. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 10. – 2020. 07. 20.

2020. 10. 01-ig

Fenntartási időszakban – évelő kultúráknál, amíg a növény a területen van –
növényvédőszer használata nem megengedett.
Diverzifikációs kötelezettség/időszak - az a növény kerül figyelembe vételre, – ez
lehet másodvetés is - amely a leghosszabb ideig a területen van a tárgyév adott
időszakában
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30. között
Valamennyi másodvetés fenntartása minimum 60 nap.
Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetén a kaszálások
elvégzésének időpontja
2020. 08. 01-ig
- a vetés első évében egyszeri kaszálás időpontja
2020. 07. 01-ig
- többéves állomány esetén legalább kétszeri kaszálás időpontja
Másodvetés/zöldtrágyázás/trágyázás/AKG-ÖKO ültetvény kivágás/újratelepítés
bejelentése az EK felületen
megvalósulást követő 15 napon
AKG-ban támogatott MTÉT területen illetve valamennyi Natura 2000
gyepterületen a kaszálás tervezett időpontját az illetékes Nemzeti Park
igazgatósághoz be kell jelenteni
a kaszálás előtt 5 munkanappal
megelőzően
VP AKG/Hagyományos másodvetés vetése nem elfogadott október 31-február 15
között

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK



Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban


Útmutató mezőgazdasági vízdíjak– A mezőgazdasági vízhasználat után
fizetendő díjak kalkulációjáról, valamint mentességi feltételeiről szól.



Érzékszervi vizsgálatok – Bemutatja a szabályozás hazai és nemzetközi
hátterét, a vizsgálatok általános irányelveit, a megvalósítás részleteit, illetve az
eredmények kiértékelését és értelmezését.



Az öntözésre alkalmas hazai vízkészletek – Ismerteti az öntözésre alkalmas
hazai vízkészleteket.



Bejelentéshez kötött rendkívüli célú vízhasználatról tájékoztató – Összefoglalja
a bejelentéshez kötött rendkívüli célú vízhasználatot.



Talajtan biogazdálkodóknak II. – A második rész fókuszában a talajbiológia áll,
amely nemcsak a talaj termékenysége, hanem a növényvédelem
szempontjából is fontos tényező.



Talajtan biogazdálkodóknak I. – Az első rész bemutatja az ökológiai
gazdálkodás előírásait, valamint az azoknak megfelelő tápanyag-gazdálkodási
lehetőségeket és a leggyakrabban termesztett szántóföldi növények
agrotechnikáját, irányt mutatva a növényvédelmi alapintézkedésekre.



A 2020. évi egységeskérelem-beadást segítő rövid tájékoztatók – Kitérnek:
erdősítés támogatása; Natura 2000 erdő támogatás; fiatal mezőgazdasági
termelők támogatása; gyümölcstermesztés támogatása; hízottbika-tartás
támogatása; húshasznú anyatehén tartásának támogatása; tejhasznútehéntartás támogatása; kistermelői támogatási rendszer; ökológiai gazdálkodás
támogatása; szemes és szálas fehérjetakarmány-növény termesztésének
támogatása; zöldségnövény-termesztés támogatása.



A takarítás kritériumai – Ismerteti egyrészt a takarítás célját, módozatait,
illetve hasznos ötleteket és tanácsokat ad a helyes gyakorlatok elsajátításához
és alkalmazásához; másrészt a kapcsolódó jogi szabályozások mellett a
takarítás során használt alapvető anyagokat, eszközöket, általánosságban az
üzemi takarítás követelményeit, szükséges gyakoriságát.



Nagy károkat okozhat a vadgazdálkodásnak a járványhelyzet – Ismerteti a
koronavírus-járvány várható negatív gazdasági hatását a magyar
vadgazdálkodási ágazatra.

