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Változik a nitrát adatszolgáltatás 
A nitrátérzékeny területeken – mint amilyen Kunhegyes is – 

gazdálkodóknak, illetve a háztartási igényt meghaladó mér-
tékben állatállománnyal rendelkező állattartóknak az előző 
évekhez hasonlóan jelentési kötelezettségük van. 2016. január 
1-én lépett hatályba a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és 
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
módosítása, mely az adatszolgáltatással kapcsolatban több vál-
tozást tartalmaz. Az eddigi gazdálkodási év (szeptember 1-től 
december 31-ig) helyett a következő időszaktól kezdve naptári 
évre vonatkozóan kell a nitrát jelentést megtenni. Ennek megfe-
lelően az adatlapokat január 1. és március 31. között kell 
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül beküldeni a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére. Az 
adatszolgáltatási időszak változása miatt a 2016. évről szóló 
jelentésben a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti 
gazdálkodási tevékenységről kell az adatlapot kitölteni.

Átalakul az adatlap legeltetésre vonatkozó része, valamint a 
trágyakijuttatás megjelenítésére szolgáló táblázat kiegészül a 
termesztett növényre vonatkozó oszloppal is. Az adatszolgál-
tatók köre (nitrátérzékeny területen gazdálkodók, és a háztartási 
igényt meghaladó mértékben állatállománnyal rendelkezők), 
valamint az elektronikus benyújtás módja nem változik.

Éves szinten a maximálisan kijuttatható nitrogén hatóanyag 
mennyisége 170 kg/ha. Mivel az idei évi jelentés több mint egy 
évet ölel fel, így a kijuttatott mennyiség is meghaladhatja ezt az 
értéket.

Anyajuh támogatás
A támogatás benyújtásának határideje: 2017. február 1 – 

március 20., késedelmes benyújtása esetén szankcióval még 

benyújtható 2017. április 14-ig. A március 20. után módosított 
kérelmek szintén szankció alá esnek.

A állatokra kétféle támogatás igényelhető, az egyik az átme-
neti nemzeti támogatás, míg a másik a termeléshez kötött köz-
vetlen támogatás. Az előbbi támogatás egyedi feltétele a mini-
málisan támogatható 10 egyed megléte, míg a másik, ter-
meléshez kötött közvetlen támogatás már 1 egyedtől igé-
nyelhető. A többi, alább felsorolt előírás mindkét támogatásra 
értendő. 

A támogatás legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett 
nőivarú juh egyedekre kérhető. 

A kérelemhez csatolni kell a Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tők Szövetsége által kiállított instruktori igazolás másolatát. A 
tenyészetben gondoskodni kell a megfelelő apaállat-haszná-
latról, illetve az egyedek ENAR jelöléséről. 

A támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a 
benyújtási határidőt követő 100 napon keresztül (2017. június 
28-ig) a tenyészetében kell tartani. 

Az iroda a hó végével eddigi helyéről elköltözik, így feb-
ruár 27-28-án (hétfő, kedd) az ügyfélfogadás szünetel, de a 
telefonszámom ügyfélfogadási időben üzemelni fog. Az új 
iroda a piactéri épületben kerül kialakításra, ahol remélhe-
tőleg március 1-ével megújult helyen várom a gazdál-
kodókat. 

További kérdéseikkel kérem, forduljanak hozzám 
bizalommal. 
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A Kunhegyesi Gazda-kör 2016. évzáró, 2017-es 
évindító közgyűlését összehívom

2017. február 28-án /kedd / 16 órára
Helye: Kunhegyes Polgármesteri Hivatal, Tanácskozó 
terem
Ülés napirendje: a Gazdakör vezetésének éves beszámo-
lója és a 2017-es évi várható feladatok ismertetése

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a gyűlésünk 
határozatképtelen lenne, úgy fél órával, azaz 16.30 órára 
összehívom össze a gyűlésünket.

Ebben az esetben a megjelentek számától függetlenül a 
gyűlés határozatképes lesz, azzal a kikötéssel, hogy csak a 
meghívón szereplő napirendi pontok kerülhetnek 
megtárgyalásra.

Minden Gazdaköri tagot tisztelettel elvárunk!
Utóirat: Kérek mindenkit, hogy a 2016. évi tagdíját 

Szabó Zoltánnál szíveskedjen rendezni!

Köszönettel:
	 Gönczi András
	 Gazdakör elnöke

Alapszabályunk IV. fejezetének 0. pontja értelmében az 
évzáró, évnyitó gyűlésünket összehívom

2017. február 27-én /hétfő / 16 órára
Helye: Kunhegyes Polgármesteri Hivatal, Tanácskozó 
terem
Ülés napirendje: 

1. TAB vezetőség éves beszámolója a 2016-ban 
elvégzett feladatokról

2. A 2017-ben várható feladatok ismertetése
3. Egyéb kérdések megtárgyalása

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a gyűlésünk 
határozatképtelen lenne, úgy fél órával, azaz 16.30 órára 
összehívom össze a gyűlésünket.

Ebben az esetben a megjelentek számától függetlenül a 
gyűlés határozatképes lesz, azzal a kikötéssel, hogy csak a 
meghívón szereplő napirendi pontok kerülhetnek 
megtárgyalásra.

Minden TAB tagot tisztelettel elvárunk!
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