Az ÚMVP Irányító Hatóságának 22/2010. (IV. 13.) közleménye az AKG
rendeletben foglalt elektronikus adatszolgáltatásról és a „web-GN” adattartalmáról
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet)
foglalt elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez - a Rendelet 18. § (7) bekezdése alapján - az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az alábbiakat teszi közzé.
A gazdálkodási napló jelen közleményben meghatározott adatainak elektronikus benyújtása minden AKG
támogatásra jogosult számára kötelező. Az előírás teljesítéséhez az első gazdálkodási évre vonatkozóan
rendelkezésre álló időszak 2010. szeptember 1-jétől november 30-ig tart. Az adatokat a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen („web-GN”)
keresztül. Az adatrögzítést a támogatási időszak további éveiben is a gazdálkodási év lezárultával, szeptember 1.
és november 30. között kell teljesíteni.
A Rendelet 18. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodási napló jelen közleményben meghatározott
adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség.
A benyújtás elmulasztása a Rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti szankciót, vagyis az előző (első)
gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30 % -kal történő csökkentését vonja maga után.
A „web-GN” adattartalma a gazdálkodási napló egyes lapjainak, valamint az elektronikusan rögzítendő
adatok sorainak és oszlopainak megnevezésével, a csatolt dokumentumban olvasható.

„web-GN”-ben rögzítendő adatok

GN Főlap
2. sor: Ügyfél regisztrációs szám (MVH)

A célprogramban előírt folyamatos
műveleti naplók (GN 07, GN11 és
GN 12) alapján kitöltött adatok

Kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő
terület azonosítási
alapadatai

GN01- Összesítő adatlap
C oszlop: Szeptember 1-jén a gazdaság teljes területe hasznosítási irányonként (ha)

GN02 - AKG - SZÁNTÓ - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
G oszlop: 12%-os lejtő kitettség
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Terület (ha)
d oszlop: Főnövény / másodvetés
e oszlop: Hasznosítási kód
Szervestrágya,
i oszlop: N
kijuttatott
j oszlop P2O5
hatóanyagok kg/ha
k oszlop: K2O
Műtrágya,
l oszlop: N
kijuttatott
m oszlop: P2O5
hatóanyagok kg/ha
n oszlop: K2O
q oszlop: Tényleges terméshozam (t/ha)
r oszlop: Melléktermék/zöldtrágya talajba forgatása

Kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő
terület azonosítási
alapadatai
A célprogramban előírt
folyamatos műveleti naplók (GN
07 és GN 08) alapján kitöltött
adatok

GN03 - AKG - GYEP - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
G oszlop: 12%-os lejtő kitettség
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Terület (ha)
d oszlop: Hasznosítási kód
e oszlop: kaszálások száma
f oszlop: első kaszálás kezdete (hónap-nap)
Kaszálásos
g oszlop: második kaszálás kezdete (hónap-nap)
hasznosítás esetén
h oszlop: utolsó kaszálás kezdete (hónap-nap)
i oszlop: hozama (tonna/ ha/év)
j oszlop: kaszálás időpontja (hónap-nap)
Legeltetéses
k oszlop: hozama (tonna/ ha/év)
hasznosítás esetén
l oszlop: módja

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület azonosítási alapadatai
A célprogramban előírt folyamatos
műveleti naplók (GN 07, GN11 és
GN 12) alapján kitöltött adatok

GN04 - AKG - ÜLTETVÉNY - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
G oszlop: 12%-os lejtő kitettség
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
J oszlop: Növényfaj
K oszlop: Hasznosítási kód
M oszlop: Terület nagysága (ha)
Állománysűrűség
O oszlop: telepítéskor
(tő/ha)
P oszlop: jelenlegi
Q oszlop: Telepítés éve
R oszlop: Művelési mód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Terület (ha)
d oszlop: Hasznosítási kód
Szervestrágya,
e oszlop: N
kijuttatott
f oszlop P2O5
hatóanyagok kg/ha
g oszlop: K2O
Műtrágya,
h oszlop: N
kijuttatott
i oszlop: P2O5
hatóanyagok kg/ha
j oszlop: K2O
m oszlop: Tényleges terméshozam (t/ha)
n oszlop: Madár-odú (db/ha)
o oszlop: Rovarcsapdák száma

Kötelezettségvállalás
sal érintett
egybefüggő terület
azonosítási
alapadatai
A célprogramban előírt
folyamatos műveleti
napló (GN 07) alapján
kitöltött adatok

GN05 - AKG - NÁDAS - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Kezelési terv száma
d oszlop: Aratott terület nagysága (ha)
e oszlop: kezdete (hónap-nap)
Nádaratás
f oszlop: vége (hónap- nap)
g oszlop: módja
h oszlop: Tarló mérete (cm)
i oszlop: Hozam (termelői nádkéve/ha)

