
 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 81/2012. (VII. 
9.) közleménye 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről 
 
 
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal 
mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
a Magyar Közlöny 75. számában, amely alapján az intézkedést érintően a 
támogatási kérelmek benyújtására 2012. július 16. és augusztus 16. között lesz 
lehetőség. 
 
A Rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, kötelezően vezetendő gazdálkodási 
napló vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 
szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletében szereplő 
gazdálkodási napló 0, 6, 17, 18, 19 sorszámmal ellátott betétlapjainak, valamint az 
állatállományt érintően 20 sorszámmal bevezetett, mellékelt  táblázat kitöltésére van 
szükség.  
A gazdálkodási naplót a teljes működtetési időszak alatt naprakész módon kell 
vezetni, meg kell őrizni, valamint helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell mutatni. 
 
A gazdálkodási év tekintetében az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító 
Hatósága felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy bár a gazdálkodási naplót adott év 
szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig kell tölteni, a Rendelet értelmében a 
működtetési időszak egyes éveit a január 1. és december 31. közti időszak adja. 
 
 
Budapest, 2012. július 9. 

        
       Búsi Lajos 

       Irányító Hatóság vezetője 
 

 
 



Melléklet 

GN-20 Állatállomány-változási nyilvántartás a működtetési időszak …. évében Lap sorszáma: 

I. Faj megnevezése: II. Fajta megnevezése: III. SFH érték megnevezése: 

IV. 
Tenyészet kódja 
(TIR-ben): VI. Tartásmód: 

almos:  mélyalmos:  hígtrágyás:  

V. Éves átlagos állatlétszám: legeltetéses  karám/kifutós:  egyéb:  

Állományváltozás okai: 

állományváltozás havi bontásban 

szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. 

A B C D E F G H I J K L 

1 Induló-, ill. hóeleji 
állatlétszám 
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szaporulat             

3 vétel             

4 átminősítés             

5 növekedés összesen             
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elhullás / 
kényszervágás 

            

7 értékesítés (saját 
fogyasztás is) 

            

8 átminősítés /selejtezés             

9 csökkenés összesen             

10 Hóvégi záró állatlétszám             

 


