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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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REL EGYÜTTMŰKÖDÉS



Vízkészletjárulék-fizetési mentesség a veszélyhelyzet idejére
Módosult az őstermelők jogviszonyára vonatkozó határidő
Fontos információk az idei agrárcenzusról!
Hagymakísérlettel is segíti a termesztőket a kamara
Az európai bárányárak alakulása
EK2020: elérhető a vis maior-felület
Megváltozik a növényvédelmi dokumentáció szokásos rendje
Április 30-ra változik a növényegészségügyi bejelentések határideje
Csak kis területen enyhül a csapadékhiány
Fenntartható növényvédelem, fenntartható élelmiszer-termelés
Máriciusi növényvédelmi helyzetkép Fejér megyében
A hibridbúza előállításának folyamata
A SMARTER nemzetközi projekt várható hatásai
Kína megkezdi a bárányimportálást Argentínából
Határozottan csökkennek az európai bárányárak
Funkcionális tejtermékek a fogyasztói igényekhez igazítva
Az áprilisi szabványügyi változások
Olaszország kiterjeszti saját eredetmegjelölési rendszerét
Talajtan biogazdálkodóknak!
Ismételjük át! Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2.
A „Termőföldtől az asztalig” stratégia elhalasztását kérvényezi a CopaCogeca
Fogyasztói trendek: helyi, szezonális és ökológiai termékek

FIATAL GAZDÁLKODÓ



Fontos a helyes ismeretátadási módszer megválasztása

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS



Nitrátrendeleti változások Németországban

KORONAVÍRUS







További uniós intézkedések az agrár-élelmiszeripar támogatására
Munkalehetőségek a mezőgazdaságiidénymunka-keresőn!
Módosult az állami támogatási szabályokról szóló rendelet
Az Európai Parlament rendkívüli ülést tart április 16-17-én
Fogyasztói igényekre adott reakciók fontossága

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS











Élelmiszerbiztonsági kérdezz-felelek a koronavírusról
Az állattenyésztők további támogatást kérnek az Európai Bizottságtól
Változnak a jogi személyek döntéshozó szerveire vonatkozó szabályok
A folyószámlahitelhez csekély összegű támogatások vehetők igénybe
Módosult a vészhelyzet időszakára a támogatások felhasználásáról szóló
rendelet
Új, veszélyeztetett ágazatokkal bővül a járulékkedvezményekre jogosultak
köre
További agrárvonatkozású kedvezmények a gazdaságvédelmi
akciótervben
Egészséges életmóddal a koronavírus ellen
A koronavírus élelmiszermárkákra gyakorolt hatása

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
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. 01. – 2020. 06. 02.

Egységes kérelem (EK) benyújtása - 21/2020. (IV. 6.) számú Kincstár Közlemény
Ezt követően a megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím
tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentéssel

2020. 05. 15-ig

A benyújtott EK szankciómentes módosítása
A benyújtott EK szankciós módosítása - munkanaponként 1 %-kal csökkentéssel
A 2020-2023 időszakra vonatkozó borrégiós külpiaci promóciós tervek - 3/2020
(II.28) AM rendelet alapján a harmadik országokba irányuló borpromóciós
programok benyújtási határideje
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

2020. 06. 09-ig

2020. 04. 01. – 2020. 05. 11.
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
Anyajuh birtokon tartási időszak

TK szankciómentes benyújtására
nyitva álló határidőt követő naptól
kezdődően száz egymást követő
nap

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
Borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylése Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmek
benyújtása a borpiaci évben
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

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

2020. 04. 01. – 2020. 07. 01.
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

Méhészeti támogatás - 2019/2020. végrehajtási időszakra vonatkozó kifizetési 2020. 02. 20-tól
kérelem benyújtása - 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet
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
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás valamint az átmeneti nemzeti
anyatehéntartás-támogatás igénylése Hízottbika-tartás támogatása Tejhasznú tehéntartás támogatása - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet és 5/2015. (II.
19.) FM rendelet
Tenyészkoca állatjóléti támogatás
Kifizetési kérelem benyújtása - IV. tárgynegyedév
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

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

2020. 04. 06. - 2020. 05. 15.

Adott támogatási év április 1-től április 30-ig.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK


Jogszabályi összefoglaló
o Örökerdő és átmeneti üzemmódú erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szabályozás változása
o Szigorodik a cink-oxid felhasználási területe
o A zsírtalanított aztékzsájamagport felkerült az új élelmiszerek listájára
o A füstöltfűszerpaprika-őrlemény is bekerült a Magyar Élelmiszerkönyvbe
o A madárinfluenzával kapcsolatos védintézkedések

Magyar Közlöny 77. szám
A Kormány 123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején
történő teljesítéséről
o A vészhelyzetre való tekintettel díjmentes a vízkészletjárulék.
A Kormány 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje
alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
o A rendelet az alábbi témaköröket érinti: erdőgazdálkodással kapcsolatos eredménycsökkenés pótlása,
vidékfejlesztési támogatásokhoz benyújtandó iratok, a NAK bármely munkavállalója meghatalmazással
eljárhat az agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételénél, sertés ágazat részére nyújtott
állatjóléti támogatások, őstermelői igazolványok, élelmiszerláncban megtalálható felügyeleti díj
fizetése, agráriumban megvalósuló idénymunka, mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverés
útján történő értékesítés, hegyközségi járulék meghatározása.
Magyar Közlöny 74. szám
A Kormány 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
o A rendelet az alábbi témákat érinti: Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bíróságok kiszámítását,
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának szabályait, a NÉBIH-ről szóló
rendeletmódosítást, A KAP tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó szervezeteket, a
MÁK-ról szóló rendeletet, a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos szabályokat, fővárosi
és megyei kormányhivatalokat, valamint járási hivatalokat.

Magyar Közlöny 73. szám
A Kormány 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a
Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról
o A járványügyi helyzetre való tekintettel a rendelet meghatározza a kiskereskedelmi adózás kereteit.
Magyar Közlöny 72. szám
A Kormány 107/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.
(X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
o A rendelet értelmében vissza nem térítendő átmeneti támogatás nyújtható hitel és tőke formájában.
Magyar Közlöny 71. szám
A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős
foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
o Azon csökkentett munkaidős foglalkoztatás esetén, ahol a módosítás előtti munkaszerződés szerinti
munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő kerül alkalmazásra, a kieső
munkaidőre járó rész hetven százalékának megfelelő támogatásra lehet jogosult a munkavállaló.
A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
o A különböző működési formák esetében az egyes döntések meghozatalának határidejét
meghosszabbítja a jogszabály, vagy más módon teszi lehetővé a könnyebb döntéshozatalt.
A Kormány 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes
rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
o A vészhelyzet időszakára a támogatások felhasználásáról szóló rendelet módosult. Többek között a záró
kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.
A Kormány 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel
kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
o További veszélyeztetett ágazatok váltak jogosulttá adó- és járulékkedvezményekre a koronavírus
negatív hatásainak mérséklése érdekében
Az agrárminiszter 14/2020. (IV. 10.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi
Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról
o Megváltoztak az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel szabályai, legfeljebb kétszázmillió forintra
emelték a szerződéses összeget.
LXX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM – FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ
Közlemény a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó
kamattámogatási programon belül a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagép
beszerzésekhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmek benyújtásának a felfüggesztéséről

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Tájékoztató új kormányrendeletről, módosult szabályozásról és sablonokról - A veszélyhelyzet hátrányos
következményeinek enyhítése érdekében megjelent „az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek
egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról” szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelet, amely a veszélyhelyzet megszűnéséig átmeneti, könnyített szabályozást vezetett be az európai uniós
forrásból finanszírozott projektek szabályszerű és eredményes megvalósítása érdekében.

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK


Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt benyújtandó iratokról - A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV.
16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 122/2020. Korm. rendelet) szerint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási tv.) hatálya alá tartozó eljárásokban benyújtandó irat papíralapú
vagy elektronikus másolatban is benyújtható.



Fontos segítség az AKG kifizetés és az ÖKO pályázatok kérelmeinek benyújtásához - A Magyar Államkincstár a
2020. évi Egységes Kérelem kitöltésének fontos részleteire kívánja felhívni a VP4-10.1.1-15 illetve a VP4-10.1.116 szám alatti agrár környezetgazdálkodási kifizetés, továbbá a VP-4-11.1.-11.2.-15. illetve a VP-4-11.1.-11.2.-18.
szám alatti Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása elnevezésű Pályázati
Felhívás érintett kezdeményezettjei figyelmét.



21/2020. (IV. 6.) számú Kincstár Közlemény - a 2020. évi egységes kérelem benyújtásáról



22/2020. (IV. 15.) számú Kincstár Közlemény - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben
igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtási feltételeiről



55/2019. (XII. 23.) számú Kincstár Közlemény - az operatív programok éves és részleges kifizetése iránti
kérelmek, valamint az operatív programok keretében megvalósított piacról történő árukivonás, be nem takarítás
műveletek támogatása iránti kérelmek benyújtásáról



Fogadószervezet és Ügyfél nyilatkozat kivonás művelet megvalósításáról - COVID-19 vírus okozta járványügyi
helyzetre tekintettel az egyszerűsített ellenőrzés érdekében kérjük, hogy piacról történő kivonás művelet
megvalósítását követően nyújtsa be a linken található nyilatkozatokat és az abban megnevezett igazoló
dokumentumokat.



Tájékoztatás a IV. tárgynegyedévi kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban



Újabb kormányzati lépés a magyar erdők fejlődéséért - A klímaváltozás elleni küzdelem kulcsa nemcsak a fásítás,
hanem a meglévő erdőterületek megőrzése és minőségi fenntartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze az
örökerdő-gazdálkodás kiszélesítése. A folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodási módszerek minél szélesebb
körű alkalmazása érdekében május elsejétől hatályba lépnek a kormány és az Agrárminisztérium kapcsolódó új
rendeletei.



Az uniós agrártámogatások és az átmeneti nemzeti támogatások is biztosítottak a 2021-től kezdődő átmeneti
időszakban - Az Európai Unió Tanácsának Mezőgazdasági Különbizottsága 2020. április 6-án elfogadta a Tanács
álláspontját a Közös Agrárpolitika 2021-től kezdődő átmeneti időszakban alkalmazandó szabályairól, amely
megteremti a jogi lehetőségét az uniós agrártámogatások és az átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelének.

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
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
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok féléves és éves támogatási
kérelmének benyújtása
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
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
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

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

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
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
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

2017. 04. 05. – 2021. 04. 06.
2020. 05. 04.
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. - 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

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

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

2017. 06. 19. – 2020. 03. 31
2020. 06. 30.

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.
2020. 06. 15.

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

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

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

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
NÉBIH Hírek:


Számos változás lépett életbe a tejpiaci jelentéstétellel kapcsolatban



Baromfitartók figyelem: fontos könnyítést vezetett be az Agrárminisztérium az állatjóléti támogatások
kifizetésének kérelmezésében



Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih

Több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetési határideje
pontos adatokról, Nébih elektronikus felületén - 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
Tűzgyújtási tilalom 7 megyében (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád,
Heves, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Tavaszi fagykárbejelentés

2020. 05. 15-ig
2020. 04. 03-tól
a káresemény napjától számított 15
nap; 04. 01. utáni káreseménynél
legkésőbb 05. 15.

Növényegészségügyi vizsgálatokra vonatkozó támogatási igény benyújtási
határideje - 117/2007. (X. 10.) FVM
2020. 04. 30.
Növényi génmegőrzés (VP) 2016 - Ötödik évi kifizetési igénylés benyújtás
2020. 04. 01. – 2020. 05. 02.
2016. évben benyújtott Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése intézkedés támogatási
kérelmeire vonatkozóan
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
2019. 10. 01. – 2020. 07. 31.
 őszi gabona
2020. 04. 01. – 2020. 08. 31.
 tavaszi gabona
2020. 04. 15. – 2020. 11. 15.
 kukorica
2020. 04. 15. – 2020. 10. 15.
 burgonya
2020. 04. 15. – 2020. 09. 30.
 napraforgó, szója
2020. 03. 01. – 2020. 08. 30.
 borsó
2020. egész évben
 szőlő, gyümölcs

