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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.

TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS | TISZ
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS
ERDŐGAZDÁLKODÁS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

FIATAL GAZDÁLKODÓ
KORONAVÍRUS
















Öntözési kisokos!
Útmutató a tartósan vízhiányos időszakban igényelhető rendkívüli
öntözéshez
Rövid távú előrejelzés az EU kiskérődző-ágazatának piaci helyzetéről
A monília okozta virág- és hajtáselhalás meggy esetében
Áprilisi növényvédelmi helyzetkép Fejér megyében
Hazai dinnyekörkép: múlt, jelen, jövő
Hivatalosan is tartósan vízhiányos időszak van
Erőteljes csökkenés után stabilizálódnak az európai bárányárak
Az őszi kalászosok a szárbaindulás fázisában vannak
Interaktív vetési és betakarítási térkép érhető el
A SMARTER nemzetközi projekt strukturális felépítése és működése
Áttekintés a Szent György-napi kihajtásról
Folytatódik a tenyészkoca állatjóléti támogatási program
Új, versenyképesség-növelő támogatási felhívás jelent meg










Ingyenes online tűzifa-értékesítő alkalmazást fejlesztett a NÉBIH
Az elavult magánerdő-használati jogcím kivezetése 2.
VP AKG és ÖKO támogatottak önként hosszabbíthatnak majd
Ismételjük át! Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 4.
Csak ez az egy bolygónk van!
EK2020: segítség az AKG és ÖKO kérelmek benyújtásához
Ismételjük át! Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 3.
Kifizetési időszak kezdődik a fiatal gazdák számára









Nemzetközi marhahús piaci kitekintés
Élelmiszerbiztonsági kérdezz-felelek a koronavírusról magyarul
Egyre több mezőgazdasági ágazatban van piaci zavar
Könnyebb lesz a munkahelyvédelmi bértámogatás igénybevétele
A kisvállalkozásokat is segítheti az MNB új hitelprogramja
A földvásárlási kölcsönt is érinti a hitelvisszafizetési moratórium
Az első általános erdészeti veszélyhelyzeti intézkedés





A digitális eszközökkel megelőzhető a koronavírus terjedése
Elérhető a járvány miatt hozott politikai döntések adatbázisa
A virág- és dísznövény ágazat támogatását sürgeti a Copa-Cogeca

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

Varroa atka elleni védekezés támogatása iránti kifizetési kérelmek benyújtása
Tápanyag-gazdálkodási terv VPAKG/VPÖKO
Levélminták leadási határideje (VPAKG ültetvény)

2020. 06. 02-ig
2020. 09. 30-ig
2020. 08. 31-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

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. 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
 Módosult az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámítása
 Később kell befizetni a felügyeleti díjat
 Madárinfluenza kapcsán kijelölendő védő- és megfigyelési körzetek
 Módosult az EU és Svájc közötti megállapodás

Magyar Közlöny 84. szám


15/2020. (IV. 22.) AM rendelet - A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.
30.) FM rendelet és a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó
állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes
rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 82. szám


141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet - A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók
veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő
támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő
csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról



140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet - A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

Magyar Közlöny 81. szám


1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat - Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról
o Magyarország mezőgazdasága a legtöbb területen biztosítja a hazai élelmiszerellátás szükségleteit. Az
élelmiszerbiztonság magas színvonalú.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Megjelent a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1-20 kódszámú) felhívás



Módosult az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2020. évben nem alkalmazható növényvédőszer
hatóanyagok, valamint az azokat felsoroló növényvédő szerek körét tartalmazó lista



Módosult az egyedi szennyvízkezelés fejlesztését támogató felhívás

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK


30/2020. (IV. 23.) számú Kincstár Közlemény a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti
végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM
rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyéb
támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 8/2020. (II. 18.) számú Magyar Államkincstár Közlemény
módosításáról



29/2020. (IV. 22.) számú Kincstár Közlemény a 2020/2021. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban
történő részvételre jóváhagyott szállítók közzétételéről



Kitöltési útmutató az e-akcióbejelentő benyújtásához 2020-2023 Útmutató a 2/2020. (II. 28.) AM rendelet
alapján az Európai Unió területén történő borpromóció támogatás igénybevételéhez szükséges akcióbejelentő
elektronikus benyújtásához



GIRO kódok a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások utalásához kapcsolódó kódok és
beazonosításukhoz szükséges megnevezéseik (giro kód)



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



27/2020. (IV. 22.) számú Kincstár Közlemény a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti
végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM
rendelet alapján méhészeti tárgyú alkalmazott kutatást végző szervezet, intézmény által igénybe vehető
támogatás feltételeiről szóló 11/2020. (II. 20.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról



26/2020. (IV. 21.) számú Kincstár Közlemény a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti
végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM
rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által megrendezett programok
költségeire igényelhető támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 6/2020. (II. 07.) számú Magyar
Államkincstár Közlemény módosításáról



25/2020. (IV. 21.) számú Kincstár Közlemény az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet
ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm.
rendelet alapján alkalmazandó átmeneti szabályairól



Folytatódik a baromfi- és sertéságazat állatjóléti támogatásainak kifizetése A baromfi és sertés állatjóléti
intézkedések aktuális tárgynegyedévei utáni támogatásokat a jövő héten kezdik kifizetni. A baromfi jogcímnél
3,156 milliárd forintot, a sertés jogcímnél 1,68 milliárd forintot, a tenyészkoca jogcímnél 1,8 milliárd forintot
utalnak át a gazdáknak.



24/2020. (IV. 17.) számú Kincstár Közlemény a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar
beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet szerinti beruházási
hitelhez kapcsolódó kamattámogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről szóló

50/2019. (XI. 04.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról


23/2020. (IV. 17.) számú Kincstár Közlemény a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti
végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM
rendelet alapján igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokról szóló 10/2020. (II. 20.) számú Magyar
Államkincstár Közlemény módosításáról

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
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

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

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

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. 05. 04.
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

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.

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. 05. 11.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 30.
történő csatlakozásának támogatása
2020. 06. 30.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
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.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
NÉBIH Hírek:


A tavaszi mezőgazdasági munkálatok időszakában még fontosabb az ASP elleni védekezés



Már regisztrálhatnak az erdőgazdálkodók, tűzifa értékesítők a Nébih online piacterére



A szőlőfajták és –klónok hazai szaporítási és –forgalmazási feltételei



A megfelelő konyhai higiénia csökkenti a fertőzés kockázatát

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

