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Hasznos információk az öntözéses gazdálkodásról
Tizenöt napos határidő a jogszerű földhasználat igazolására
Teendők tartósan vízhiányos időszak esetén
Érdemes várni az érvényben lévő szerződések módosításával

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS




Az ökológiai jelentőségű másodvetésekben megjelenő kártétel
Elérhető az ökológiai fókuszterületek listája

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS



A minimális talajborítást fenn kell tartani

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

ERDŐGAZDÁLKODÁS

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Termeléshez kötött támogatás 5/2015. (II. 19.) FM rendelet
Anyajuh birtokon tartási időszak

Anyatehén birtokon tartási időszak
Birtokon tartási hely változás bejelentése
Anyatehéntartás TK-hoz kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentése

TK szankciómentes benyújtására
nyitva álló határidőt követő naptól
kezdődően száz egymást követő
nap
TK benyújtást követő
naptól számított 6 hónap
15 napon belül
- legkésőbb a pótlásra előírt
határidőt (kieséstől számított 60
nap) követő 15. nap,

- a kötelező birtokon tartás
utolsó hatvan napjában kieső és
nem pótolt állatok esetében a
kiesést követő 15. nap.
Vaj/Sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlása
– Kérelem benyújtás

2018. 03. 01. – 2018. 09. 30.

VP AKG/VP ÖKO/VP NTB élőhelyfejlesztési támogatások esetében – Zöldugaron
2018. 06. 01-től
kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet
végezni
VP AKG 2015
MTÉT szántó kékvércse, túzokvédelem, alföldi, hegy- és dombvidéki legalább 5 munkanappal korábban
madárvédelem esetén: A július 31-e előtt végzett kaszálást/szárzúzást, a
tevékenység pontos helyét és tervezett kezdési időpontját annak megkezdése
előtt be kell jelenteni az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságnak.
2018. 07. 01-től
MTÉT gyep túzokvédelem esetén: Kaszálás legkorábbi időpontja:
kivéve a Békés-Csanádi-Hát, Dévaványa Környéke és Kis-Sárrét – itt az időpont: 2018. 06. 15-től
MTÉT gyep nappali lepkevédelem esetén: A kaszálás tilos, illetve legeltetés a 2018. 06. 15. – 2018. 09. 15.
terület legfeljebb 50 %-án lehetséges az illetékes állami szerv előzetes írásbeli
hozzájárulása alapján.
MTÉT gyep hegy- és dombvidéki madárvédelem esetén: Az első kaszálás a
teljes terület legfeljebb 50%-án a Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye
alapján kezdhető el.
Natura 2000 gyepterületen kaszálás bejelentése

Natura 2000 gyepterületen a szálas takarmány tárolása
EFA parlag fenntartás – 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
Növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakok
EFA - meglévő évelő nitrogénmegkötő kultúrák esetében növ.szer-használati
tilalom
Tarló megőrzés – 50/2008. (IV.24.) FVM rendelet

EFA elemek – 10/2015. (III.13.) FM rendelet
Másodvetés

Nitrogénmegkötő növényfajok termesztési időszaka
VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Módosult a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok alfejezete, miszerint a
kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő
részére is átadható. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak
hátralévő időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek
vonatkozásában.
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.)
FVM rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK

2018. 07. 31-től

kaszálás előtt 5 munkanappal a
terület szerint illetékes Nemzeti
Park Igazgatóságra
kaszálást követő 30 napon túl
tilos
2018. 01. 01 – 2018. 08. 31.
Részletek
2018. 01. 01-től
kivéve nitrátérzékeny területen,
ahol a tavaszi vetésű kultúra alá a
szintvonalas talajművelés 09.01től megengedett
2018. 10. 01-ig
60 napos fenntartási kötelezettség
2018. 05. 01 – 2018. 09. 30.
2018. január 1-től az átruházást
követő 30 napon belül.

évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei
korm.hivatalhoz

Jogszabályi összefoglaló
 Változás a zeaxantin jelölésében

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK
 Nincs aktuális megjelenés.

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
 Víziszárnyas-feldolgozói támogatás
 Segítség a MAHOP-2.5-2017 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó elszámolás (kifizetési kérelem) és szakmai beszámoló
benyújtásához
 42/2018. (VIII. 24.) számú Kincstár Közlemény az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló
7/2018. (III. 28.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványokról szóló 21/2018.
(IV. 11.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK
 Adózási határidők
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

tárgyhónapot követő hónap utolsó
napjáig

A sertés és a baromfi állatjóléti támogatások kifizetési kérelem
benyújtása 54/2017. (IV. 25.) számú közleménye, 55/2017. (IV. 25.)
számú közleménye
Zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevétele a féléves és
éves támogatási kérelmek benyújtása 38/2018 (VII. 18.) számú közleménye

tárgynegyedévet
utolsó napjáig

Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos
támogatások
- negyedévente 2018. III. negyedévére vonatkozóan egy alkalommal külön
nyújthatja be kérelmét:
 a„veszettség elleni védekezés –orális csalétekvakcina beszerzése és
kihelyezése” alcélterületre
- félévente egy alkalommal, a második alkalommal 2018. II. félévére
vonatkozóan nyújthatja be kérelmét:
 a „szalmonellózis elleni védekezés -hatósági mintavétel költségei”, valamint
 a „madárinfluenza elleni védekezés - mintavétel költségei ” alcélterületekre

követő

hónap

az elismerési terv végrehajtásának
éves, illetve féléves
időszakainak végétől számított
három hónapon belül
havonta, a tárgyhónapot követő
hónap utolsó napjáig
tárgyhónapot
követő
huszadik napjáig
2018. november 15-ig

2019. január 31-ig

hónap

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

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 hitel futamideje alatt egy
alkalommal, naptári negyedévente
a kamat megfizetése szerinti
tárgynegyedévet követő hónap
utolsó napjáig

A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon
vállalkozás”minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozat
benyújtása az MÁK-hoz

a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor
vagy az áttérést követő első
csekély
összegű
támogatás
igénylésekor.

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

az elismerési terv végrehajtásának
éves, illetve féléves időszakainak
végétől számított három hónapon
belül

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

a szerződéskötést követő 15 napon
belül

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

21 napon belül

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

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

a hitel futamideje
alkalommal

alatt

egy

Az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető csekély
összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és támogatás lehívási
kérelemnyomtatványok 67/2017. (V.8.) számú Közlemény

a hitel futamideje
alkalommal

alatt

egy

21 napon belül

21 napon belül
21 napon belül

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás

2016. 09. 12. - 2018. 09. 11.
Felfüggesztve
2017. 03. 16. – 2019. 03. 14.
2018. 10. 01.

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

2017. 04. 05. – 2019. 04. 04.
2018. 10. 03.

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

2017. 04. 03. – 2019. 04. 03.
2018. 10. 03.
2017. 05. 02. – 2019. 04. 30.
2019. 04. 30.

VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

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- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

2016. 07. 20. – 2019. 07. 30.
2018. 12. 31.

VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
mezőgazdaság

2017. 07. 17. – 2019. 07. 17.
2018. 10. 17.

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2020. 08. 03.
2018. 12. 03.

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

2017. 06. 19. – 2019. 06. 19.
2018. 09. 19.

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2017. 01. 16. – 2019. 01.16.
2018. 10. 15.

VP6-19.3.1-17 A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek előkészítése

2017. 07. 31. – 2019. 06. 27.
2018. 09. 27.

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások

2017. 02. 28. – 2019. 02. 28.
2018. 12. 29.

VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások létesítmények
kialakítása, fejlesztése

2017. 03. 01. – 2019. 03. 01.
2018. 09. 03.

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2017. 02. 16. – 2019. 02. 15.
2018. 11. 16.

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2017. 04. 28. – 2019. 03. 29.
2018. 10. 31.

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatása

2017. 01. 06. – 2019. 01. 07.
2018. 10. 09.

VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

2017. 04. 19 – 2019. 04. 17.
2018. 10. 19.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
Fa, bokor, sövény kivágási tilalom (költési és fiókanevelési időszakban) –
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
Történelmi bázisjogosultság igazolása - családi gazdálkodó esetén

2018. 03. 01. – 2018. 08. 31.
2018. 09. 30-ig
2018. 09. 30-ig

A történelmi bázisjogosultságok átírására vonatkozó kérelmek beadási
határideje!
Kivétel ez alól a Burley, és a Virginia dohány történelmi bázisjogosultság,
amelyek
átruházása a támogatási év április 1. és április 30. között kérelmezhető.
VP AKG levélminta-vétel

2018. 08. 31-ig

VP-AKG/ÖKO tápanyag-gazdálkodási terv készítése

2018. 09. 30-ig

Minősített zöldségvetőmag vetésbejelentés őszi vetésű növények esetében –
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
MKR - Kárenyhítési hozzájárulás beérkezése MÁK számlára

2018. 09. 30-ig

Mezőgazdasági káresemény bejelentése – 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

mezőgazdasági káresemény
bekövetkezésétől számított 15 napon
belül
legkésőbb a tervezett betakarítást
megelőző 10 nappal
legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig



termőföldön

-



aszály esetén

-

Parlagfű hatósági ellenőrzés – 2008 évi XLVI. törvény

2018. 09. 15-ig

2018. 07. 01-től

A víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti 2018. 08. 01. - 2018. 09. 17.
veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás igénylése
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
2018. 04. 01. – 2018. 08. 31.
 tavaszi gabona:
2018. 04. 15. – 2018. 11. 15.
 kukorica:
2018. 04. 15. – 2018. 10. 15.
 burgonya:
2018. 04. 15. – 2018. 09. 30.
 napraforgó, szója:
2018. 03. 01. – 2018. 08. 30.
 borsó:
2018. egész évben
 szőlő, gyümölcsös:
A VP-s kifizetési igénylésekről szervez fórumokat a kamara

2018. 08. 29. – 2018. 09. 21.

A szilva körül forog a világ Szarvason

2018. 09. 09. – 2018. 09. 11.

Zöldítésről és zöldtrágyázásról lesz szakmai fórum Héderváron

2018. 09. 12-én

Szakmai konferenciát tart a kamara a Szántóföldi Napok keretében

2018. 09. 20-án

Fókuszban a humusz Mezőhegyesen

2018. 09. 21-én

Az élelmiszer és a marketing kapcsolatáról tart konferenciát a NAK

2018. 09. 27-én

