
 

az AKG támogatás igénybevételéhez szükséges talaj - és növényvizsgálatok 

elvégzésére akkreditált laboratóriumokról, laborvizsgálatokról 

 

 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága felhívja az 

érintettek figyelmét arra, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (AKG rendelet) 13. §-a szerinti 

bővített talajvizsgálatot, valamint 14. § (2) bekezdése szerinti levélanalízist akkreditált 

laboratóriumok végzik, amelyek jegyzékét az IH a fenti rendelet 13. § (2) 

bekezdésének d) pontja és 14. § (3) bekezdése alapján, közleményben teszi közzé. 

 

Az egyes célprogramok előírásainak teljesítéséhez szükséges talaj - és 

növényvizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumok jegyzéke jelen 

közleményhez csatolt 1. számú mellékletben található.  

 

A támogatás igénybevételéhez szükséges paraméterekre történő megkezdett 

akkreditációs eljárás esetén, a kiadott vizsgálati eredmények az agrár-

környezetgazdálkodási célprogramok teljesítésének ellenőrzése során elfogadhatóak.  

 

A jegyzékeken való szerepeltetés, illetve azokról való törlés, valamint az adatokban 

bekövetkező változás átvezetése a Minisztérium értesítésével kérhető.  

 

A vizsgálatok eredményeinek közlésére vonatkozóan tájékoztatjuk az érintetteket, 

hogy a laboratóriumoknak módjukban áll a vizsgálati eredmények, és a táblaátlagok 

Excel formátumú elektronikus megküldése, amennyiben ezt a megrendelő írásban kéri 

az elektronikus levélcím megadásával.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hivatalos vizsgálati eredménynek kizárólag a Nemzeti 

Akkreditációs Testület által elfogadott papír alapú jegyzőkönyvek tekinthetők, azok 

aláírt, pecséttel ellátott megküldése a továbbiakban is kötelező. Elektronikusan, excel 

formátumban csak a mintaazonosítót és a vizsgálati eredményeket tartalmazó 

táblázatokat, valamint a medián számítás alapján meghatározott táblaátlagokat kell 

biztosítani azon ügyfelek számára, akik ezt igénylik. A laboratóriumok által 

megküldendő vizsgálati jegyzőkönyvek kötelező adattartalmát képező elemeket jelen 

közlemény 2. és 3. számú melléklete, az Excel formátumú táblaátlag lapot a 4. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

A vizsgálati jegyzőkönyvek és a táblaátlag lap esetében az adattartalom az elsődleges, 

a formátum (pl.: egyes adatmezők megnevezése, kötelező megjegyzések 

megfogalmazása, oszlopok sorrendje, fejlécben lévő adatok elhelyezkedése) az adatok 

előállításának, illetve a megrendelő igényének megfelelően változtatható. 

 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 37/2013. 

(IV. 24.) számú közleménye 



Az eredményes adatközlés, és az adatok hatékony felhasználása érdekében felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy a talaj, illetve levélminták leadásakor a megrendelő által kitöltött 

mintaazonosító jegy minimális adattartalmát az AKG rendelet 18. és 19. számú 

melléklete tartalmazza. A fenti mellékletek vonatkozó adattartalmát jelen közlemény 

5. számú mellékletében külön közöljük annak érdekében, hogy az egységesített 

eredményközlő hiánytalan kitöltéséhez az adatok a laboratóriumok számára 

rendelkezésre álljanak. 

 

Eredményközlés tekintetében a fentiek az AKG intézkedés utolsó gazdálkodási 

évében, tehát a 2013. szeptember 1-jét követően leadott minták esetében 

alkalmazandók. 

 

E közlemény kihirdetésével az ÚMVP Irányító Hatóságának 58/2010. (IX. 20.) 

közleménye hatályát veszti és helyébe az EMVA társfinanszírozású intézkedések 

Irányító Hatóságának jelen közleménye lép. 
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