
az egyszerûsített területalapú támogatások 
és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”

feltételrendszerének meghatározásáról  szóló 
4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He -
lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ gaz dál ko dó a he lyes gaz dál ko dá si gya kor lat ra vo -
nat ko zó elõ írások, va la mint a ked ve zõt len adott sá gú te rü -
le tek kom pen zá ci ós, il let ve a Na tu ra 2000 te rü le tek kom -
pen zá ci ós tá mo ga tá sa i ban ré sze sü lõ me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ a he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot ra vo -
nat ko zó elõ írások tel je sí té sé nek el len õr zé se, va la mint a
ne ve zett tá mo ga tá sok mo ni tor ing ja ér de ké ben a gazda -
sága tel jes te rü le tén vég zett te vé keny sé gek rõl e ren de let
5. szá mú mel lék le te sze rin ti gaz dál ko dá si nap lót nap ra ké -
szen kö te les ve zet ni. Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá -
mo ga tás igény be vé te le ese tén a gaz dál ko dá si nap ló nap ra -
kész ve ze té se ab ban az eset ben is kö te le zõ, amennyi ben a
ta laj vizs gá la ti ered mény és táp anyag-gaz dál ko dá si terv
még nem ké szült el.

Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ban ré sze sü -
lõ gaz dál ko dó kö te les a 2007/2008. gaz dál ko dá si év tõl
kez dõ dõ en a gaz dál ko dá si nap ló egy alá írt má so la tát – a
hoz zá kap cso ló dó do ku men tu mok (pl. szám lák, bi zony la -
tok) má so la tai nél kül – el kül de ni min den év au gusz tus 31.
és ok tó ber 31. kö zött a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi -
va tal Köz pont (a továb biak ban: MgSzH Köz pont) cí mé re
(1118 Bu da pest, Bu da ör si u. 141–145.).
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A 2006/2007. gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó gaz dál ko -
dá si nap ló egy alá írt má so la tát 2007. au gusz tus 31. és
2007. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban kell be kül de ni az
MgSzH Köz pont cí mé re (1118 Bu da pest, Bu da ör si u.
141–145.).

A gaz dál ko dá si nap lót a kö te le zõ nyil ván tar tá sok ra vo -
nat ko zó elõ írások sze rint a kap cso ló dó do ku men tu mok kal
együtt leg alább 5 évig meg kell õriz ni.”

(2) Az R. 2.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A gaz dál ko dá si nap ló for ma nyom tat vá nyát a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, va la mint a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) hon lap ján köz zé te szi.”

(3) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(11) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(9) Amennyi ben a gaz dál ko dó az adott gaz dál ko dá si
évre vo nat ko zó be kül dé si ha tár idõ vé gé ig nem kül di meg a 
gaz dál ko dá si nap ló má so la tát az MgSzH Köz pont ré szé re,
az MVH egy sze ri al ka lom mal, 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé -
vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(10) A 2006/2007. gaz dál ko dá si év tõl kezd ve,
amennyi ben a gaz dál ko dó a (6) be kez dés ben elõ írt kö te le -
zett sé gé nek a hi ány pót lá si fel szó lí tás el le né re sem tesz
ele get, úgy

a) az elsõ al ka lom ese tén az 5. évre jutó tá mo ga tá si
összeg 25%-ára,

b) a má so dik al ka lom ese tén az 5. évre jutó tá mo ga tá si
összeg 50%-ára,

c) a har ma dik al ka lom ese tén az 5. évre jutó tá mo ga tá si
összeg 100%-ára
nem jo go sult.

(11) Amennyi ben a gaz dál ko dó már fel vet te az 5. évre
jutó tá mo ga tá si össze get, úgy a (10) be kez dés ben fog lal tak 
sze rint kö te les azt vissza fi zet ni.”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ har ma dik na -
pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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,,2. számú melléklet a 4/2004. (I. 12.) FVM rendelethez

A „Ki egé szí tõ táb lá zat a 2. szá mú mel lék let hez” he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

[A „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” elõ írásai]

[Ki egé szí tõ táb lá zat a 2. szá mú mel lék let hez]

[Hek tá ron ként ki ad ha tó ma xi má lis nit ro gén (N) ha tó anyag mér té kei kü lön bö zõ adott sá gú és ér zé keny sé gû te rü le te ken]

(Mér ték egy ség: kg/ha)

Ked ve zõt len Adott sá gú Tér sé gek ben Nem Ked ve zõt len Adott sá gú Tér sé gek ben

nit rát ér zé keny te rü le ten  nem nit rát ér zé keny te rü le ten nit rát ér zé keny te rü le ten  nem nit rát ér zé keny te rü le ten

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl:
ki ad ha tó 

ma xi má lis 
szer ves ere de tû N

(kg/ha)

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl:
ki ad ha tó

ma xi má lis 
szer ves ere de tû N

(kg/ha)

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl:
ki ad ha tó 

ma xi má lis 
szer ves ere de tû N

(kg/ha)

ki ad ha tó 
ma xi má lis N

(kg/ha)

eb bõl: ki ad ha tó
ma xi má lis 

szer ves ere de tû N
(kg/ha)

170 170 200 200 220 170 300 220

Meg jegy zés: Ha az elõ írt ta laj vizs gá la to kon ala pu ló táp anyag-gaz dál ko dá si terv az adott te rü let re vo nat ko zó an a fen ti
ha tár ér té ke ket meg ha la dó mennyi ség ben ha tá roz ná meg a hek tá ron ként ki ad ha tó nit ro gén ha tó anyag mennyi sé get, ak -
kor is a táb lá zat ban meg adott mér té kig le het nit ro gén ha tó anya got ki jut tat ni a ter mõ föld re.”


