
Bordány, 2017. március 8. 

2017. első negyedévi 

aktualitások 



ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

 

Hatályos igazolvánnyal rendelkező 
őstermelők a 2017. adóévre 

vonatkozó értékesítési betétlapot, 
– a jogfolytonosság megőrzése érdekében –  

2017. március 20-ig kérelmezhetik! 
 



ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

 

A március 20-ig történő érvényesítéssel 
az igazolvány érvényessége  

2017. január 1. napjára visszamenőleges,  
ezáltal biztosítható az őstermelői 

jogviszony folyamatossága! 
 



ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYON SZEREPLŐ ADATOK 

 

 

HATÁLYOSSÁG, 
NEM 
ÉRVÉNYESSÉG 

ŐSTERMELŐI 
IGAZOLVÁNY 
SZÁMA (első hét 
számjegy) 



ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA  

• A TÁMOGATÁS JELLEGE: vissza nem 
térítendő normatív támogatás; 

• TÁMOGATÁSI ÉV:  
   január 1 – december 31.; 
• Támogatás az alábbi egyedekre jár:  
 - juh fajú, 
 - nőivarú, 
 - legalább egy éves vagy legalább 
   egyszer ellett 

 



ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA  

• TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS: 
(EU-s) 1 egyedtől jár; 

     - március 20-tól 100 napig; június 28-ig  
 tenyészetben kell    tartani! 
 
• ÁTMENETI NEMZETI TÁMOGATÁS: 
• Minimális támogatható állatlétszám: 
  10 egyed 



ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA  

• Benyújtás módja: elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül 

• Csatolandó:  
• instruktori igazolás 

 
• BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:  
    2017. február 1 – március 20. 
 
• KÉSEDELMES BENYÚJTÁS:  
• március 20 – április 14. 

 
 



ANYATEHÉN, TEJHASZNÚ ANYATEHÉN TÁMOGATÁSA  

• Március 30.-ig az előző évi ellésekhez 
tartozó termékenyítéseket 
(fedeztetéseket), a szabad és háremszerű 
pároztatásokat és az embrió-
átültetéseket a TIR-ben ellenőrizni 
szükséges – előző évben sok elutasítás 
történt e miatt 

  



NITRÁT ADATSZOLGÁLTATÁS 

• 2015. szeptember 01. és 2016. december 31. közötti 
időszakra vonatkozik az adatszolgáltatás a nitrát érzékeny 
területeken gazdálkodókra, illetve az ország egész területén 
a magánszemély háztartási igényét meghaladóan állatot 
tartókra (vegyes állattartás esetében összesen 5 számos-
állat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan felett) 

• 2017. március 31-ig kell teljesíteni. 

(lehetőség lesz a határidő letelte után is elektronikusan eleget 
tenni ezen kötelezettségének) 

 



KÁRENYHÍTÉS 

Lépései: 

1. Kárbejelentés 

2. Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése 

3. Kárenyhítési elszámolás benyújtása 
 



Kárbejelentés /téli fagykár/ esetében 
 

 
2011. évi CLXVIII. törvény 

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 

• 2.§ 32.23 téli fagy: a kockázatviselés helyén a téli időszakban a talajszinttől 
számított kettő méter magasságban mért mínusz 15 °C vagy annál 
alacsonyabb hőmérséklet; 

• 2.§ 32a.24 téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az 
őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi takarmánykeverék kultúráinak 
a téli fagy miatt bekövetkezett kipusztulásából, valamint az ültetvényben a 
termőrész vagy növényegyed téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából 
adódóan hozamcsökkenést eredményező káresemény; 



Kárbejelentés /téli fagykár/ esetében 

 2011. évi CLXVIII. törvény 
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 

szóló jogszabályból következik, hogy 

 

„A téli fagykár nem vonatkozik sem a 
zöldségre sem a fóliás kultúrákra!” 



Kárbejelentés /téli fagykár/ esetében 
 

 
27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (4)  

A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést 
legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más 
növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal 
kell megtenni.  

Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést 
legkésőbb tárgyév április 15-éig,  
aszály esetén legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig kell megtenni. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


