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GAZDAHÍREK 
Agrár-környezetgazdálkodási 

célprogramban  
résztvevı gazdálkodók 

figyelmébe! 
 

Gazdálkodási napló 
 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülı 
gazdálkodóknak a 2007/2008. gazdálkodási évtıl kezdı-
dıen a gazdálkodási napló egy aláírt másolatát - a hozzá 
kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) 
másolatai nélkül - minden év augusztus 31. és október 
31. között kell elküldeni a Mezıgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Központ címére (1118 Budapest, Bu-
daörsi u. 141-145.). 
A gazdálkodási naplót a kötelezı nyilvántartásokra vo-
natkozó elıírások szerint a kapcsolódó dokumentumok-
kal együtt legalább 5 évig meg kell ırizni. 
 

Képzés 

A többször módosított 150/2004. (X.12.) FVM rendelet 
szerint „A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási 
idıszak alatt legalább két alkalommal, képzési idısza-
konként egy-egy alkalommal köteles a minisztérium ál-
tal szervezett agrár-környezetgazdálkodási képzésen 
részt venni.” Az érintett gazdálkodók kötelezı képzése 
2009. elejére várható. A képzésen való megjelenés min-
den jogosult érdeke, mert a második kötelezı képzés el-
mulasztása az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási 
összeg 50%-ának megvonását vonja maga után. 

 

Talajvizsgálati kötelezettség 

A 4/2004. (I. 13.) FVM rendeletben foglalt Helyes Gaz-
dálkodási Gyakorlat elıírása alapján az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támogatás igénybevétele esetén a 
gazdaság egészére vonatkozóan 5 évente szőkített talaj-
vizsgálatot kell végeztetni.  

A 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint az agrár-
környezetgazdálkodási célprogramba bevitt területeknél 
a célprogramoknál elıírt bıvített vagy teljes körő talaj-
vizsgálatot kell elvégezni a program elsı és utolsó gaz-
dálkodási évében és a talajvizsgálati eredmények alap-
ján tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni és végre-
hajtani. 

A támogatási idıszak utolsó évében a talajvizsgálathoz 
szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba 
való leadása 2008. szeptember 1. és 2009. május 31. 
között lehetséges. Azon talajminták esetében, melyek 
leadása a megadott határidın belül történt meg, de a 
talajvizsgálati eredmény 2009. május 31-ig nem készült 
el, a talajminták határidıre történı leadásáról az akkre-
ditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki 
a gazdálkodónak. Ebben az esetben tápanyag-
gazdálkodási tervet az elsı gazdálkodási évben végzett 
talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni. Táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése talajvizsgálati ered-
mény nélkül is kötelezı.  

A talajvizsgálatra vonatkozó fontosabb szabályok a kö-
vetkezık.  
Az átlagmintát talajtanilag egységes területrıl, azonos 
szintbıl és egységes módszerrel kell venni. Egy átlag-
minta maximálisan 5 ha területet jellemezhet. A mintá-
zandó területrıl a részmintákat átló mentén vagy cikk-
cakk vonalban 20 ponton vesszük, majd összekeverjük és 
ebbıl az összekevert mintából kell 1–1,5 kg tömegő át-
lagmintát akkreditált laboratóriumba küldeni elemzésre. 
Szántóföldi kultúráknál a mővelt rétegbıl (0–30 cm), álló 
kultúráknál 0–30, 30–60 cm szintekbıl veszünk mintát.  
Tilos mintát venni  

− szántóföldi kultúra esetén a tábla szélén 20 m-es sáv-
ban, 

− forgókban, 
− szalmakazlak helyén 
− mőtrágya, talajjavító anyag, szervestrágya depók 

helyén, 
− állatok delelı helyén. 
A mintavétel optimális idıpontja a termés betakarítása 
utáni, még a trágyázás elıtti idıszak, mikor a talaj mő-
velhetı állapotban van.  

Mintavételre alkalmas idıszakok:  
− ısszel alaptrágyázott területekrıl a következı évben, 

de a trágyázástól számított 100 nap elteltével, 
− tavasszal mőtrágyázott területekrıl a betakarítás 

után, de az utolsó trágyázástól számított legalább 
100 nap elteltével, 

− szervestágyázás esetén legalább 6 hónap elteltével.  

 

İstermelık adatváltozás bejelentési kötelezettsége 

Az ÁFA törvény változása miatt a terméket értékesítı 
ıstermelıknek adószámot kellett kiváltaniuk az év ele-
jén. Az érintettek közül soknak kerülte el a figyelmét, 
hogy az adószám az MVH ügyfél regisztrációs rendszeré-
ben kötelezıen nyilvántartott adat és ezért annak vál-
tozását – kiváltását – 15 napon belül be kell jelen-
teni. 
A bejelentést a G002 jelő nyomtatványon kell megtenni. 
A nyomtatvány beszerezhetı ügyfélfogadási idıben ügy-
félfogadási helyeimen vagy letölthetı az internetrıl 
(www.mvh.gov.hu). 
A bejelentés elmulasztása gondot okozhat az EMVA-ból 
(Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) finan-
szírozott támogatások kifizetési kérelmének feldolgozása 
során. A támogatás mértékének kiszámítása ugyanis 
eltérı a kérelmezı ÁFA alanyiságától függıen. 

 

Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó 
Tel: 30/298-2322 

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu 
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Állattartók figyelmébe! 

 
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezıgazdasá-
gi eredető nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, va-
lamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérıl 
szól. 

A Helyes Mezıgazdasági Gyakorlat elıírásait a nit-
rát érzékeny területen mezıgazdasági tevékenységet 
folytatónak kell betartania. 

Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetésérıl szóló 
jogszabályi részek nemcsak a nitrát érzékeny területen 
mezıgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem 
nitrát érzékeny területen a magánszemélyek háztartási 
igényeit meghaladó mértékben állattartást végzı termé-
szetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkezı gazdasági társaságokra is vonatkoznak.  

Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minısül 
az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot (pl. 
215 tojótyúk és kakas), vegyes állattartás esetében 5 
számosállatot (pl. 1 tehén és borja, 10 hízó és 70 tyúk) 
nem haladja meg az állatállomány nagysága.  

A nitrát érzékeny területen mezıgazdasági tevékenysé-
get folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gaz-
dálkodási évre (szeptember 1. és azt követı év augusztus 
31. között) vonatkozóan az adatszolgáltatást megalapozó 
folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a Gazdálkodási 
Napló tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, parcella 
mővelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó 
lapjain vagy ennek megfelelı adattartalommal. 

A nitrát érzékeny területen mezıgazdasági tevékenysé-
get folytató és az állattartással foglalkozó a jogszabály 6. 
számú melléklete szerinti adatlapon köteles adatot szol-
gáltatni a gazdálkodási évet követı december 31-ig a 
mezıgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talaj-
védelmi hatóságnak.   

A nitrát érzékeny területen mezıgazdasági tevékenysé-
get folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyil-
vántartást és a beküldött adatlap másolatát, valamint a 
talajvédelmi terveket 5 évig meg kell ıriznie. 

2008. január 1. és december 31. közötti idıszakra az 
adatszolgáltatást a rendelet 6. számú melléklete szerinti 
adatlapon 2009. február 28-ig kell teljesíteni a mezı-
gazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédel-
mi hatóságnak. 

2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. közötti 
idıszakra az adatszolgáltatást már 2009. december 31-
ig kell teljesíteni.  

Az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai mi-
att az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre kell, 
hogy kerüljenek a gazdálkodóra, gazdaságra vonatkozó 
környezetvédelmi azonosítók is.  

Mivel a 2008. év, mint tárgyév adatszolgáltatását már a 

megújult adatlapon kell teljesíteni, a környezetvédelmi 
azonosítókat idıben meg kell kérni a területileg illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lıségtıl az un. KAR – adatlapokon (Környezetvédelmi 
Alapnyilvántartási Rendszer). 

A kézzel kitölthetı KAR adatlapok a www.kvvm.hu hon-
lap környezetvédelem menüpontja alatt találhatók meg 
vagy onnan tölthetı le a számítógépes kitöltéshez szük-
séges Kvadatszolg. Program.  

A nitrát adatlapon szereplı környezetvédelmi azonosí-
tók: 

A KÜJ-szám : Környezetvédelmi Ügyfél Jel 

A KAR adatlapok benyújtásával a hatóság küldi meg a 
gazdálkodó részére. Egy gazdálkodó szervezet egy KÜJ 
számmal rendelkezik. (Nem kap külön KÜJ számot egy 
telephely, önálló kirendeltség!) Minden KSH statisztikai 
számjellel rendelkezı szervezet külön KÜJ számot kap-
hat. 

TH-KTJ: Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Terü-
leti Jel  

A gazdaság telephelyei közül csak azt kell ellátni 
(kérvényezni a KAR lapon) KTJ-lel, amelyek az adatszol-
gáltatás tárgyát képezik. Egy gazdaság több telephelyi 
azonosítóval is rendelkezhet. Az azonosítót a KTJ lap 
kitöltésével lehet megkérni. 

EH-KTJ: Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt 
Környezetvédelmi Területi Jel   

Telephelyen belül az eltérı mőszaki védelemmel ellátott 
trágyatárolóknak még külön azonosítóval kell rendelkez-
niük. Az azonosítót szintén a KTJ lap kitöltésével lehet 
megkérni. (A lapon a 4. pontban: „A bejelentett objektum 
telephely?” kérdésre nemet kell bejelölni.) 

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez kérje az ÚMVP ta-
nácsadó segítségét.   

Összeállította: Agócs Bernadett  ÚMVP tanácsadó: 
30/298-2322, 

agocs.bernadett@agrarkamara.hu 
 
 

*** 

Figyelem! 

 

 

 

 

Újabb buszjárat bıvítés történt, a tanév ideje alatt 
Kecskemétrıl 13.40 órakor indul Ladánybenén ke-
resztül Kunbaracsra járat és tovább indul 14.27 óra-
kor az 52. számú fıúton Kecskemétre. 


