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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

ERDŐGAZDÁLKODÁS











A magas páratartalom a növényi kórokozók elszaporodását is segítette
Báránypiaci egyensúly
Bővül a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszer
Június 19-ig módosíthatók az előzetes ellenőrzésben érintett kérelmek
Jól indult az olasz csemegeszőlő a kiürült piacon
Kutatás-fejlesztés és időjárási nehézségek színesítik a dinnyepiacot
Fenntarthatóság az élelmiszer-csomagolásban
Átadásbejelentés csak elektronikus úton
Az alkotmánybírósági döntés nem lehetetleníti el az erdőgazdálkodókat

REL EGYÜTTMŰKÖDÉS



FIATAL GAZDÁLKODÓ



Szakaszzárás a minőségrendszerekhez való csatlakozást támogató
pályázatban
A fiatal gazdák június végéig nyújthatnak be kifizetési kérelmet

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS



KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA




MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

Amit az élelmezésegészségügyi és a munkaegészségügyi várakozási időről
tudni kell
Elindult az EU kereskedelempolitikájának átfogó felülvizsgálata
Az EU szabadkereskedelmi megállapodásainak előrehaladása

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető 2020. 07. 01. – 2020. 08. 31.
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása - 50/2020. (VI. 18.) számú Kincstári Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető 2020. 06. 01. – 2020. 08. 31.
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása - 44/2020. (V. 21.) számú Kincstári Közlemény
módosítása - 49/2020. (VI. 15.) számú Kincstári Közlemény

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtása 22/2020. (IV. 15.) számú Kincstár Közlemény
módosítása - 48/2020. (VI. 15.) számú Kincstári Közlemény
Vaj magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtása - 39/2020. (V. 7.)
számú Kincstár Közlemény
Sovány tejpor magántárolási támogatás támogatási kérelem benyújtás - 41/2020.
(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
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
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása
Borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylése Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmek
benyújtása a borpiaci évben
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
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje vendéglátás, közétkeztetés és a
turisztika ágazatokban
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. 05. 01. – 2020. 08. 31.

2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 07-től

2020. 05. 15. – 2021. 06. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 09. 30.
2020. 05. 01. – 2020. 08. 05.
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

2020. 04. 01. – 2020. 07. 01.
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. 09. 30-ig
2020. 07. 31-ig
2020. 09. 30-ig

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
 Bővült a vis maior lehetőségek köre
 Több ponton is módosult az élelmiszertörvény
 Módosultak a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolását érintő szabályok
Magyar Közlöny 144. szám
 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről - A törvény tartalmazza többek között a fizetési moratóriumra, THM számításra, szakképzésre,
felnőttképzésre, bérleti szerződésekre, adó- és járulékkedvezményekre, vízhasználatra vonatkozó átmeneti
szabályokat.
Magyar Közlöny 145. szám
 A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
kormányrendeleti szabályokról - A rendelet több témára vonatkozó szabályozást is módosít, többek között:
felsőoktatási szakképzéshez, a KAP-hoz, az őstermelői igazolványokhoz kapcsolódó szabályokat.


A Kormány 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek
meghatározásáról - A rendelet tartalmazza az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek listáját,
melyben szerepelnek többek között az erdő igénybevételével összefüggő ügyek, földügyi és földforgalmi
termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások.



A Kormány 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági
célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról - A rendelet melléklete tartalmazza azokat
a tevékenységi köröket, amelyek alapján magyarországi székhelyű gazdasági társaság stratégiai jelentőségű
ágazatba tartozik.



A Kormány 290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes
kérdésekről - A rendelet értelmében a munkahelyvédelmi bértámogatás iránti kérelmet 2020. augusztus 31éig lehet benyújtani és 2020. december 31-éig alkalmazni.



A Kormány 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól - A
rendelet tartalmazza az agrárágazatban dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket.

Magyar Közlöny 141. szám
 A külgazdasági és külügyminiszter 8/2020. (VI. 12.) KKM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról
- A határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került
magyarországi vállalkozások beruházásainak vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A támogatás
a mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára
maximális támogatástartalommal nyújtható.
Magyar Közlöny 140. szám
 Az agrárminiszter 18/2020. (VI. 12.) AM rendelete az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit
meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról
Módosultak az alábbi témakörökben kiírt agrártámogatások feltételei:
- A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igénybe vehető támogatások
- A termeléshez kötött közvetlen támogatások
- A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
- Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral
összefüggő egyes miniszteri rendeletek
- A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatások

-

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatás
A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatás
A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatás

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Módosult a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című felhívás

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK


50/2020. (VI. 18.) számú Kincstár Közlemény A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtási feltételeiről.



Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)



49/2020. (VI. 15.) számú Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben
igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtási feltételeiről szóló 44/2020. (V. 21.) számú Kincstár Közlemény módosítása.



48/2020. (VI. 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 szóló 22/2020. (IV. 15.) számú Kincstár Közlemény módosítása.

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
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 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
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. 08. 31.

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

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

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

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.
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
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.
MEGSZŰNT a tűzgyújtási tilalom az egész országban– Tűzgyújtási tilalom térkép
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
 őszi gabona
 tavaszi gabona
 kukorica
 burgonya
 napraforgó, szója
 borsó
 szőlő, gyümölcs
Zöldítés

2020. 05. 30-tól

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
- a vetés első évében egyszeri kaszálás időpontja
- többéves állomány esetén legalább kétszeri kaszálás időpontja
Másodvetés/zöldtrágyázás/trágyázás/AKG-ÖKO ültetvény kivágás/újratelepítés
bejelentése az EK felületen
AKG-ban támogatott MTÉT területen illetve valamennyi Natura 2000
gyepterületen a kaszálás tervezett időpontját az illetékes Nemzeti Park
igazgatósághoz be kell jelenteni

2020. 08. 01-ig
2020. 07. 01-ig
megvalósulást követő 15 napon

a kaszálás előtt 5 munkanappal
megelőzően

VP AKG/Hagyományos másodvetés vetése nem elfogadott október 31-február 15
között
Parlagfű Bejelentő Rendszerbe (PBR) történő bejelentés időpontja - Parlagfű- 2020. 06. 01-től
mentesítés: a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni
földterületükön a károsító gyomnövények ellen – parlagfű, egyéb károsító
gyomnövény

KIADVÁNYOK | TÁJÉKOZTATÓK


Tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, tájékoztatók PDF verzióban


Tájékoztató az öntözés-engedélyezés intézményi hátteréről – Bemutatja az
öntözés
engedélyezésében
résztvevő
tervezőket,
hatóságokat,
igazgatóságokat, valamint intézményeket.



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



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.

