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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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Rugalmas európai juhhús-piacok
Új eszköz növelheti a kemény héjú gyümölcsök eltarthatóságát
Továbbra is nagy a csapadékhiány
Június 5-én indul az Agrárcenzus első szakasza
A járványhelyzet rámutat a digitális megoldások előnyeire és szükségességére
Beadhatóak a szállításra vonatkozó megállapodások
Komlóültetvények utáni kifizetési kérelem adható be
Új adategyeztetési határidő
A támogatási jogosultságok kezelése
Igényelhető a juh- és kecskehús magántárolási támogatás
Igényelhető a marhahús magántárolási támogatás
A gazdák a tervezett vetési munkák majdnem 60 százalékát végezték el
Kína a húshiány csökkentése érdekében növeli juhállományát
Az őszi búza aktuális fungicides kezelése
Online kérdőív a mezőgazdasági melléktermékek hasznosításáról
Csatlakozási lehetőség a FIT4FOOD2030 projekt platformjához!
Megnyílt a NÉBIH felügyeletidíj-bevallási felülete
Igényelhető a sajt magántárolási támogatás
Sovány tejpor magántárolási támogatásra lehet pályázni
Igényelhető a vaj magántárolási támogatás
Megkezdődik a vaj rögzített áron történő felvásárlása
A Kincstár rögzített áron vásárolja fel a sovány tejport
Továbbra is csökkenőben az élelmiszerek világpiaci árai
Íztrendek 2020-ban
Az EU kereskedelempolitikai intézkedései 2019-ben
Az élelmiszeripari érzékszervi vizsgálatokat mutatja be a kamara új kiadványa
Újra igényelhető lesz az EKV-támogatás






Változások az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázatban
Tegyünk a vízhiány ellen!
Módosult az AKG-ban nem alkalmazható növényvédő szerek listája
Az aktív hallgatás jelentősége

KORONAVÍRUS











A tej-túlkínálat kezelését a termelőknél kell kezdeni
Új exportpiaci útvonalak nyílhatnak meg a brit bárány- és juhhús számára
Tájékoztatás a civil szervezeteknek
Ötvenmillió euróval segítik a holland burgonyatermelőket
A koronavírus-járvány hatása az európai zöldség- és gyümölcságazatra
Repcepiac az olaj és a gyenge termés tükrében
A koronavírus-járvány jelentős hatást gyakorol a gyapjú globális piacára
Megjelent a védőfelszerelések behozatalával kapcsolatos NAV felhívás
A COPA és a COGECA aktuális európai helyzetértékelése

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
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
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 - 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
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

2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
2020. 05. 07. – 2020. 06. 30.
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. 06. 09-ig

Borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylése Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmek
benyújtása a borpiaci évben
2020. 04. 01. – 2020. 07. 01.
Méhészeti támogatás - Varroa atka elleni védekezés támogatása iránti kifizetési 2020. 06. 02-ig
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
 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
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. 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

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

2020. 06. 15-ig
2020. 05. 31-ig
2020. 09. 30-ig
2020. 07. 31-ig
2020. 09. 30-ig

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
 Betiltották az észak-macedóniai baromfihúsok behozatalát
 Szabályozzák az élelmiszereknek és takarmányoknak EU-ba való beléptetését
 Újabb madárinfluenza védő- és megfigyelési körzeteket jelöltek ki
 Magántárolási támogatás a marhahúsokra is
 A tisztességtelen forgalmazói magatartás szabályai veszélyhelyzetben
 Az élő növények és virágok ágazatának stabilizálását célzó intézkedések
 A burgonyapiaci működés stabilizálását szolgáló intézkedések
 Rendkívüli, ideiglenes intézkedés a szőlőtelepítési engedélyekre
 Válságkezelési intézkedések
 Új származásiigazolás-mintákat kell alkalmazni
 Magántárolási támogatás igényelhető a juh- és kecskehúsra is
Magyar Közlöny 108. szám
 A Kormány 1213/2020. (V. 13.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírusjárvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének
megemeléséről - Duplájára emelik meg a versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport
keretösszegét.
Magyar Közlöny 105. szám
 A Kormány 194/2020. (V. 11.) Korm. rendelete különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről

Hivatalos Értesítő 2020. évi 26. szám
 Közlemény az államhatár személyforgalomban történő átlépése során irányadó szabályok alóli felmentés
tárgyában a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránt
benyújtható elektronikus kérelem formai és tartalmi szabályairól - A koronavírussal kapcsolatos
veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarországra beutazás kapcsán (pl.: gépszerelők, üzleti tevékenységet
végzők) gyakorolható méltányossági kérelmekről, és azok szabályairól. A közlemény tartalmazza a
szabályozás pontos részleteit.
Hirdetmény a nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével
történő értékesítésére vonatkozóan. - A hirdetmény információt tartalmaz a földárverések szabályairól, és
tartalmazza az érintett területek listáját is. A vételi ajánlatok benyújtási határideje 2020. június 10. 23. óra 59.
perc.
Földművelésügyi értesítő LXX.évfolyam 6. szám
Az értesítő a következő témákat tartalmazza:
o Közlemény a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez kapcsolódó
hitelkérelmekkel összefüggésben a 42/2019 (IX.20.) AM rendelet alapján benyújtott kamattámogatási
kérelmek elbírálásáról.
o A Duna-Tisza Közi OFJ termékleírás módosítási kérelme.
Magyar Közlöny 104. szám
 A Kormány 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az
ellenőrzött bejelentésről - Az Engedélyköteles tevékenységek a bejelentéstől számított nyolc napon belül
közölt értesítés közlését követően végezhetőek. A kormányrendelet tartalmazza az engedélyezési
folyamatra vonatkozó tudnivalókat, és azon eljárásokat, melyek nem tartoznak a szóban forgó rendelet
hatálya alá.
Magyar Közlöny 103. szám
 A Kormány 1202/2020. (V. 7.) Korm. határozata a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer kialakításához
és működtetéséhez szükséges feltételekről - A Magyar Államkincstár került kinevezésre a mezőgazdasági
krízisbiztosítási rendszer működtetésére.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
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Módosult a „VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívás



Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 kódszámú) felhívás
dokumentációja

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK



Figyelem! Közeledik az egységes kérelem szankciómentes beadási határideje Az Egységes Kérelem
benyújtásának elsődleges határideje: 2020. május 15. Aki május 15. és június 9. között nyújtja be kérelmét
a Magyar Államkincstárhoz, annak már munkanaponként 1 %-kal csökken az elfogadott támogatási
összege.



Figyelemfelhívás a VP AKG és ÖKO 2020. évi kifizetési kérelmeinek benyújtása kapcsán Felhívjuk a VP
agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és ökológiai gazdálkodási (ÖKO) programok kedvezményezettjeinek
figyelmét, hogy a 2020. évi kifizetési kérelem benyújtása előtt szíveskedjenek ellenőrizni az ügyfélkapus
tárhelyükre való bejelentkezéssel, hogy a megelőző időszakban kaptak-e hivatalos értesítést a támogatási
jogviszonyuk módosulására vonatkozóan.



Tájékoztató a több tartási hellyel rendelkező állattartókat érintő adategyeztetésről



43/2020. (V. 11.) számú Kincstár Közlemény az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtása
keretében a 2020/2021. tanévi megállapodás, illetve megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti
kérelem, valamint azok átruházásának és a termékek módosításának jóváhagyása iránti kérelmek
benyújtásáról



42/2020. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény a sajt magántárolási támogatás intézkedésben való
részvételről



41/2020. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény a sovány tejpor magántárolási támogatás intézkedésben
való részvételről



40/2020. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény az átmeneti nemzeti anyatehéntartás és anyajuhtartás
támogatások támogatási jogosultságainak kezeléséről, valamint az országos tartalékból történő
igénylés rendéjről

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.

a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.
a megvalósítást megelőző 15-dik napig

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 szerződéskötést követő 15 napon belül

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

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

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

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban

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

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. 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:


Meghaladja a 15 ezer hektárt a tavaszi fagykár sújtotta ültetvények nagysága



Segítséget nyújt a Nébih az állattartói adategyeztetéshez



Közeledik a meggyfelvásárlásokhoz kapcsolódó kötelező szerződéskötés határideje



Május 31-e az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje

Több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetési határideje
pontos adatokról, Nébih elektronikus felületén - 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
Tűzgyújtási tilalom az egész országban – Tűzgyújtási tilalom térkép

2020. 05. 15-ig

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

2020. 04. 10-től – jelenleg is

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

Zöldítés
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


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.



A járványügyi korlátozások hatásai az erdőgazdálkodásra – Összefoglalja a
főbb nehézségeket, kockázatokat, és azok mérséklésének lehetőségeit.



Élelmiszeripari helyzetkép – Az élelmiszeripar és az élelmiszer-kereskedelem
helyzetéről, a jelenlegi koronavírusjárvány-helyzet tükrében.

