
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

81/2009. (VII. 10.) FVM
rendelete

a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések
lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

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 dés m) 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.  § 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:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a köl csö nös meg fe lel te tés 
kö ve tel mé nyei és elõ írásai be tar tá sá ra kö te le zett ügy fél re,
a köl csö nös meg fe lel te té si sza bá lyok be tar tá sát el len õr zõ
szer vek rõl  szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  § d) pont ja sze rin ti ha -
tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok nak a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ben részt vevõ ügy fél gaz da -
sá gá ban vég zett el len õr zé se i re, és az an nak so rán meg ál la -
pí tott meg nem fe le lé sek jog kö vet kez mé nye i nek meg ha tá -
ro zá sá ra.

(2) A köl csö nös meg fe lel te té si sza bá lyok be tar tá sát az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap, és az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap aláb bi in téz ke dé se i ben
részt vevõ ügy fe lek ese té ben kell vizs gál ni:

a) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó, me zõ gaz da -
sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si
rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott egyes tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló 2009. ja nu ár 19-i 73/2009/EK ta ná csi ren de -
le te sze rin ti köz vet len ki fi ze té sek;

b) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let sze rin ti
szõ lõ ül tet vény szer ke zet át ala kí tá sá nak és át ál lá sá nak,
zöld szü ret, szõ lõ ül tet vény ki vá gá sá nak tá mo ga tá sa;

c) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let sze -
rin ti

ca) me zõ gaz da sá gi föld te rü le tek fenn tart ha tó hasz ná -
la tát cél zó in téz ke dé sek kö zül:

1. a hegy vi dé ki me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek a ter -
mé sze ti hát rány  miatt nyúj tott ki fi ze té sek;

2. a hegy vi dé ki te rü le te ken kí vü li hát rá nyos hely -
ze tû te rü le tek me zõ gaz da sá gi ter me lõ i nek nyúj -
tott ki fi ze té sek;

3. Na tu ra 2000 ki fi ze té sek és a 2000/60/EK irány -
elv hez kap cso ló dó ki fi ze té sek;

4. ag rár-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek;
5. ál lat jó lé ti ki fi ze té sek;

cb) az er dé sze ti föld te rü le tek fenn tart ha tó hasz ná la tát
cél zó in téz ke dé sek kö zül:

1. a me zõ gaz da sá gi föld te rü let elsõ er dõ sí té sé nek
tá mo ga tá sa;

2. Na tu ra 2000 ki fi ze té sek;
3. er dõ-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek.

(3) A (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott köl csö -
nös meg fe lel te té si el len õr zé sek vég re haj tá sa so rán a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat ko zó el len -
õr zé si el já rá sok, va la mint a köl csö nös meg fe lel te tés vég -
re haj tá sa te kin te té ben az 1698/2005/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 7-i 1975/2006/EK bi zott sá gi
ren de let 23. cik ké nek 2. be kez dé sé ben fog lal tak ese té ben
is a jog kö vet kez mény mér té ké nek meg ál la pí tá sát az e ren -
de let ben fog lal tak sze rint kell el vé gez ni.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. szán dé kos ság: a meg ha tá ro zott meg nem fe le lé sek

ér té ke lé se vo nat ko zá sá ban 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 (a továb biak ban: El já rá si
tv.) 9.  § s) pont ja sze rin ti ma ga tar tás;

2. gon dat lan ság: a meg ha tá ro zott meg nem fe le lé sek
ér té ke lé se vo nat ko zá sá ban az El já rá si tv. 9.  § t) pont ja sze -
rin ti ma ga tar tás;

3. ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság: a Korm. ren de let
1.  §-ának d) pont ja sze rin ti ha tó sá gok.

Az ellenõrzésre  való kiválasztás

3.  §

Az el len õr zen dõ ügy fe le ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) vá laszt ja ki
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a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len támoga -
tási rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és
a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK ta ná csi 
ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció,
va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re -
haj tá sá ra, va la mint a 479/2008/EK ta ná csi ren de let ál tal
elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis
21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: R.)
45. cik ké ben fog lal tak figye lembe véte lével.

A jogkövetkezmény alkalmazása

4.  §

(1) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az el len õr zé se so -
rán meg ál la pí tott meg nem fe le lé se ket az ará nyos jog kö -
vet kez mény meg ál la pí tá sa ér de ké ben az R. 41. cik ké ben
le ír tak sze rint ér té ke li, a sú lyos ság és tar tós ság te kin te té -
ben az 1. szá mú mel lék let ben be mu ta tott el vek, a mér ték
vo nat ko zá sá ban az R. 41. cikk b) pont ja figye lembe véte -
lével.

(2) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az el len õr zés so -
rán tett meg ál la pí tá sok ról és azok e ren de let sze rin ti ér té -
ke lé sé rõl ha tá ro za tot hoz.

(3) A vég le ge sí tett jegy zõ könyv és az (1) be kez dés sze -
rint ér té kelt meg nem fe le lé sek alap ján a ha tás kör rel ren -
del ke zõ ha tó ság el ké szí ti az R. 48. cikk (1) be kez dé se sze -
rin ti el len õr zé si je len tést, és azt meg kül di az MVH ré szé re.

(4) Az el len õr zés so rán fel tárt meg nem fe le lés (3) be -
kez dés sze rin ti meg ál la pí tá sa az ügy fél szá má ra fo lyó sí tott 
vagy fo lyó sí tan dó tá mo ga tás rész le ges vagy tel jes össze -
gé nek csök ken té sét, vissza vo ná sát vagy az ügy fél tá mo ga -
tot tak kö ré bõl tör té nõ ki zá rá sát von ja maga után.

A jogkövetkezmény mértékének megállapítása

5.  §

(1) A jog kö vet kez mé nyek mér té két az MVH ál la pít ja
meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké -
ben min den meg nem fe le lés jog kö vet kez mé nyét ön ál ló an
a 2. szá mú mel lék let sze rint kell meg ha tá roz ni.

(3) Az al kal ma zan dó jog kö vet kez mény mér té ké nek ki -
szá mí tá sá hoz meg kell ál la pí ta ni az egyes meg nem fe le lé -
sek jog kö vet kez mé nyét, az R. 2. cikk 32. pont ja sze rin ti
jogi ak tu sok jog kö vet kez mé nyét és az R. 2. cikk 31. pont ja 
sze rin ti köl csö nös meg fe lel te té si te rü le tek jog kö vet kez -
mé nyét. Gon dat lan ság, szán dé kos ság,  illetve is mét lés ese -
tén az R. 66. és 67. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá val a gon -
dat lan nak mi nõ sü lõ meg nem fe le lé sek alap ján a jog kö vet -
kez mény mér té ké nek szá mí tá sá hoz meg kell ál la pí ta ni:

a) a meg nem fe le lé sek jog kö vet kez mé nye it a 2. szá mú
mel lék let sze rint,

b) az egyes jogi ak tu sok jog kö vet kez mé nye it, az adott
jogi ak tus hoz tar to zó egyes meg nem fe le lé sek rang so ro lá -
sá val a leg ma ga sabb jog kö vet kez mény figye lembe véte -
lével,

c) az egyes köl csö nös meg fe lel te tés te rü le te i hez tar to -
zó jogi ak tu sok együt tes jog kö vet kez mé nye it a b) pont
sze rint rang so rolt jog kö vet kez mé nyek alap ján.

(5) Szán dé kos ság meg ál la pí tá sa ese tén a szán dé kos nak
mi nõ sü lõ meg nem fe le lé sek jog kö vet kez mé nyei össze -
adód nak egy más sal, va la mint a (4) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti jog kö vet kez mény mér té ké vel.

Vis maiorra vonatkozó rendelkezések

6.  §

(1) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az ér té ke lé se so -
rán el há rít ha tat lan kül sõ okot (a továb biak ban: vis ma i or)
csak ab ban az eset ben ve szi figye lembe, amennyi ben azt
az ügy fél a (2) és (3) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint
a köl csö nös meg fe lel te tés kö ve tel mé nye i nek és elõ -
írásainak be tar tá sá val össze füg gés ben be je len ti.

(2) A hely szí ni el len õr zé sen je len lévõ ügy fél leg ké sõbb 
a köl csö nös meg fe lel te tés kö ve tel mé nye i nek és elõ -
írásainak be tar tá sá val össze füg gõ hely szí ni el len õr zés so -
rán je lent he ti be, ha a gaz da sá ga vis mai or ral érin tett, va la -
mint kér he ti az el len õr zés so rán az azt meg elõ zõ en a gaz -
da sá gá val össze füg gés ben be je len tett vis ma i or eset figye -
lembevételét.

(3) Amennyi ben a hely szí ni el len õr zé sen sem az ügy fél, 
sem a kép vi se lõ je nem volt je len, az ügy fél leg ké sõbb a ré -
szé re meg kül dött el len õr zé si jegy zõ könyv ész re vé te le zé se 
so rán je lent he ti be, hogy gaz da sá ga vis mai or ral érin tett,
va la mint kér he ti az el len õr zést meg elõ zõ en a gaz da sá gá -
val össze füg gés ben be je len tett vis ma i or eset figye -
lembevételét.

(4) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság dönt a vis ma i or
ké re lem ben fog lal tak és a köl csö nös meg fe lel te tés kö ve -
tel mé nye i nek és elõ írásainak meg sze gé se kö zöt ti ok oko -
za ti össze füg gés fenn ál lá sá ról, és dön té sét a 4.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti ha tá ro zat ban köz li az érin tett ügy fél lel.

(5) E ren de let ben nem sza bá lyo zott egyéb kér dé sek ben
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból, va la mint az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból fi nan -
szí ro zott egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé vel kap cso la tos 
egy sé ges el já rá si sza bá lyok ról  szóló 36/2009. (IV. 3.)
FVM ren de let, to váb bá az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis
 maior) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról, va la mint
egyes ag rár tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let az irány adó.
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Záró rendelkezések

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó, me zõ gaz da -
sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si
rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott egyes tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló 2009. ja nu ár 19-i 73/2009/EK ta ná csi ren -
delet;

b) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
 támogatási rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá -
sáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep -
tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl -
csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz -
ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. áp ri lis
21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let;

c) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let;

d) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let;

e) a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó el len õr zé si el já rá sok, va la mint a köl csö nös meg fe lel -
te tés vég re haj tá sa te kin te té ben az 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 7-i 1975/2006/EK
bi zott sá gi ren de let.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

Az értékelés szempontjai az egyes jogszabályban
foglalt gazdálkodási követelmény
(a továb biak ban: JFGK) esetében

JFGK 1 és 5

A JFGK cél ja: Na tu ra 2000 te rü le te ken a bi o ló gi ai sok -
fé le ség, a ter mé sze tes élõ he lyek, a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té nek fenn tar tá -
sa,  illetve az e te rü le tek ki je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló ter -
mé sze ti ál la pot meg õr zé se, va la mint a fenn tar tó gaz dál ko -
dás fel té te le i nek biz to sí tá sa.

Sú lyos ság
Eny he: a te vé keny ség ered mé nye kép pen ér dem ben nem 

ká ro so dott az élõ hely, nem szûnt meg fész ke lõ hely, táp lál -
ko zó hely.

Kö ze pes: a te vé keny ség ered mé nye kép pen ér dem ben
ká ro so dott az élõ hely, fész ke lõ hely, táp lál ko zó hely, de an -
nak nincs je len tõs ki ha tá sa a vé dett/je lö lõ fa jok/élõ he lyek
tér ség be li elõ for du lá sá ra,  illetve ál lo mány nagy sá gá ra.

Sú lyos: a te vé keny ség ha tá sá ra a tér ség ben élõ vé -
dett/je lö lõ fa jok/élõ he lyek elõ for du lá sa, ál lo mány nagy sá -
ga je len tõ sen csök ken.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a te vé keny ség ha tá sai,

 illetve a ká ro sí tott élõ hely/faj ter mé sze ti ér té kei rö vid idõn 
be lül hely re ál lít ha tók, a meg vál toz ta tott élõ hely ez után
újra tel jes mér ték ben ké pes be töl te ni ko ráb bi funk ci ó ját.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a te vé keny ség ha tá sai,
 illetve a ká ro sí tott élõ hely/faj ter mé sze ti ér té kei hely re ál -
lít ha tók, de eh hez több évre van szük ség.

Ma ra dan dó: a te vé keny ség ha tá sai,  illetve a ká ro sí tott
élõ hely/faj ter mé sze ti ér té kei nem ál lít ha tók vissza az ere -
de ti ál la po tuk ba.

JFGK 2

A JFGK cél ja: a fel szín alat ti víz kész let me zõ gaz da sá gi
ere de tû szennye zés el le ni vé del me, a fel szín alat ti vi zek jó
ál la po tá nak biz to sí tá sa, és a már be kö vet ke zett szennye zés 
kö vet kez mé nye i nek ki kü szö bö lé se, kor lá to zá sa. A meg -
felelõ mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa a jö võ be ni víz fel hasz ná lás
ér de ké ben.
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Sú lyos ság
Eny he: a fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gi mu ta tó i ra ár tal -

mat lan anyag ke rül köz vet le nül vagy köz vet ve a fel szín
alat ti víz be.

Kö ze pes: trá gyá ból, szenny víz bõl vagy mo só vi zek bõl
szár ma zó szennye zõ anyag ke rül köz vet le nül vagy köz vet -
ve a fel szín alat ti víz be.

Sú lyos: olaj ból, üzem anyag ból, nö vény vé dõ szer bõl,
mû trá gyá ból vagy egyéb ve szé lyes hul la dék ból szár ma zó
szennye zõ anyag ke rül köz vet le nül vagy köz vet ve a fel -
szín alat ti víz be.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a fel szín alat ti vi zek mi nõ -

sé gé ben oko zott szennye zés éssze rû idõ ha tá ron be lül
csök kent he tõ,  illetve meg szün tet he tõ.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a fel szín alat ti vi zek mi nõ -
sé gé ben oko zott szennye zés csak hosszú tá von csök kent -
he tõ,  illetve szün tet he tõ meg.

Ma ra dan dó: a szennye zés sel ma ra dan dó ká ro so dás ke -
let ke zik a fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gé ben.

JFGK 3

A JFGK cél ja: a szenny víz iszap nak ér té kes me zõ gaz da -
sá gi tu laj don sá gai le het nek, ezért helyén való a me zõ gaz -
da ság ban tör té nõ al kal ma zá sát ösz tö nöz ni, de ki zá ró lag
olyan fel té te lek be tar tá sa mel lett, amellyel el ke rül he tõ az
em be rek re, ál la tok ra, nö vé nyek re és a kör nye zet re gya ko -
rolt ká ros ha tá sok be kö vet ke zé se.

Sú lyos ság:
Eny he: olyan mér té kû meg nem fe le lés te kint he tõ eny -

hé nek, mely so rán a kör nye zet re gya ko rolt ter he lés nem je -
len tõs.

Kö ze pes: a gaz dál ko dó nem is ren del ke zik vagy ab ban
az eset ben, ha ren del ke zik az  ille té kes ta laj vé del mi ha tó -
ság ál tal ki adott en ge déllyel, a szenny víz iszap ter mõ föl -
dön tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán nem min den eset ben az
 engedélyben fog lal tak sze rint jár el.

Sú lyos: a hely te len szenny víz iszap ki jut ta tás kö vet kez -
mé nye ként az em be rek re, ál la tok ra, nö vé nyek re,  illetve
a kör nye zet re gya ko rolt ked ve zõt len, ká ros ha tá sok be kö -
vet kez tek.

Tar tós ság:
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a szenny víz iszap nem meg -

fe le lõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zett ká ros ha tá so kat rö -
vid idõ sza kon be lül meg le het szün tet ni.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a szenny víz iszap ter mõ -
föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sa kor olyan mér té kû ká ros ha tás
kö vet ke zett be, mely csak hosszú tá von hoz ha tó hely re.

Ma ra dan dó: a szenny víz iszap ki jut ta tás kö vet kez mé -
nye ként ma ra dan dó kör nye ze ti ká ro so dás ke let ke zett.

JFGK 4

A JFGK cél ja: a nit rát ér zé keny te rü le te ken a me zõ gaz -
da sá gi for rá sok ból szár ma zó nit rá tok ál tal oko zott vagy in -
du kált víz szennye zés csök ken té se.

Sú lyos ság:
Eny he: a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség so rán ki jut ta tott

nit ro gén ve gyü le tek kis mér ték ben szennyez ték a fel szí ni,
 illetve a fel szín alat ti vi ze ket.

Kö ze pes: a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség so rán nem
meg fele lõen ki jut ta tott nit ro gén ve gyü le tek kel köz vet len
vagy köz ve tett mó don ter het rót tak a fel szí ni,  illetve a fel -
szín alat ti vi zek re.

Sú lyos: a he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat elõ írásainak
 figyelmen kí vül ha gyá sá val a fel szí ni,  illetve a fel szín alat ti
vi zek ben je len tõs nit rát szennye zõ dés kö vet ke zett be.

Tar tós ság:
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a ke let ke zett nit rát

szennye zés éssze rû idõ ha tá ron be lül csök kent he tõ,  illetve
meg szün tet he tõ.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a ke let ke zett nit rát
szennye zés csak hosszú tá von csök kent he tõ,  illetve szün -
tet he tõ meg.

Ma ra dan dó: a nit rát szennye zés sel ma ra dan dó ká ro so -
dás ke let ke zett a fel szí ni,  illetve a fel szín alat ti vi zek ben.

JFGK 6

A JFGK cél ja: ál lat egész ség ügyi és élelmiszerbizton -
sági okok ból alap ve tõ fon tos sá gú a ser tés szál lí tá sok nyil -
ván tar tá sa, azo no sít ha tó sá ga és nyo mon kö vet he tõ sé ge.

Sú lyos ság
Eny he: a ser tés szál lí tá sok azo no sít ha tó sá ga és nyil ván -

tar tá sa a gaz da ság ban tar tott összes ser tés szá má hoz vi szo -
nyít va cse kély mér té kû hi á nyos sá go kat mu tat, mely alap -
ve tõ en nem ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg -
valósulását, ez ál tal nem nö ve li az ál lat egész ség ügyi és
élel mi szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Kö ze pes: a ser tés szál lí tá sok azo no sít ha tó sá ga és nyil -
ván tar tá sa a gaz da ság ban tar tott összes ser tés szá má hoz
vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely ve -
szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál -
tal nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz ton sá gi
koc ká za tot.

Sú lyos: a ser tés szál lí tá sok azo no sít ha tó sá ga és nyil ván -
tar tá sa a gaz da ság ban tar tott összes ser tés szá má hoz vi szo -
nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely meg hi ú -
sít ja a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál tal nagy -
mér ték ben nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz -
ton sá gi koc ká za tot.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: az ál la tok azo no sít ha tó sá -

gá nak és nyil ván tar tá sá nak a hi á nyos sá gai olyan idõ in ter -
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val lu mon be lül meg szün tet he tõ ek, hogy nem ve szé lyez te -
tik a nyo mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: ve szé lyez tet he ti a nyo -
mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Ma ra dan dó: nem te szi le he tõ vé a nyo mon kö vet he tõ sé -
get, azo no sít ha tó sá got.

JFGK 7

A JFGK cél ja: ál lat egész ség ügyi és élelmiszerbizton -
sági okok ból alap ve tõ fon tos sá gú, hogy va la mennyi szar -
vas mar ha fé le azo no sít ha tó, nyil ván tart ha tó és nyo mon
 követhetõ le gyen.

Sú lyos ság
Eny he: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa

a gaz da ság ban tar tott összes szar vas mar ha fé le szá má hoz
vi szo nyít va cse kély mér té kû hi á nyos sá go kat mu tat, mely
alap ve tõ en nem ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség
meg valósulását, ez ál tal nem nö ve li az ál lat egész ség ügyi és 
élel mi szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Kö ze pes: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyilvántar -
tása a gaz da ság ban tar tott összes szar vas mar ha fé le szá má -
hoz vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez -
ál tal nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz ton sá gi
koc ká za tot.

Sú lyos: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa
a gaz da ság ban tar tott összes szar vas mar ha fé le szá má hoz
vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
meg hi ú sít ja a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál -
tal nagy mér ték ben nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: az ál la tok azo no sít ha tó sá -

gá nak és nyil ván tar tá sá nak a hi á nyos sá gai olyan idõ in ter -
val lu mon be lül meg szün tet he tõ ek, hogy nem ve szé lyez te -
tik a nyo mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: ve szé lyez tet he ti a nyo -
mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Ma ra dan dó: nem te szi le he tõ vé a nyo mon kö vet he tõ sé -
get, azo no sít ha tó sá got.

JFGK 8

A JFGK cél ja: ál lat egész ség ügyi, ál lat te nyész té si és
élel mi szer biz ton sá gi okok ból alap ve tõ fon tos sá gú, hogy
va la mennyi juh és kecs ke azo no sít ha tó, nyil ván tart ha tó és
nyo mon kö vet he tõ le gyen.

Sú lyos ság

Eny he: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa
a gaz da ság ban tar tott összes juh,  illetve kecs ke szá má hoz
vi szo nyít va cse kély mér té kû hi á nyos sá go kat mu tat, mely
alap ve tõ en nem ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség
meg valósulását, ez ál tal nem nö ve li az ál lat egész ség ügyi és 
élel mi szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Kö ze pes: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá -
sa a gaz da ság ban tar tott összes juh,  illetve kecs ke szá má -
hoz vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez -
ál tal nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz ton sá gi
koc ká za tot.

Sú lyos: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa
a gaz da ság ban tar tott összes juh,  illetve kecs ke szá má hoz
vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
meg hi ú sít ja a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál -
tal nagy mér ték ben nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Tar tós ság

Rö vid tá von hely re hoz ha tó: az ál la tok azo no sít ha tó sá -
gá nak és nyil ván tar tá sá nak a hi á nyos sá gai olyan idõ in ter -
val lu mon be lül meg szün tet he tõ ek, hogy nem ve szé lyez te -
tik a nyo mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: ve szé lyez tet he ti a nyo -
mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Ma ra dan dó: nem te szi le he tõ vé a nyo mon kö vet he tõ sé -
get, azo no sít ha tó sá got.
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2. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

A jogkövetkezmény mértékének számítási alapjai

1. Az egyes meg nem fe le lé sek 1. szá mú mel lék let sze rin ti ér té ke lé se alap ján a kö vet ke zõ be so ro lást kell el vé gez ni:

Sú lyos ság sze rint Mér ték sze rint Tar tós ság sze rint

Eny he Kö ze pes Sú lyos
Gaz da sá gon

be lü li
Gaz da sá gon

kí vü li
Rö vid tá von

hely re hoz ha tó
Hosszú tá von
hely re hoz ha tó

Ma ra dan dó

1 3 5 1 5 1 3 5

2. Az adott gon dat lan nak mi nõ sü lõ meg nem fe le lés jog kö vet kez mé nyét az 1. pont sze rin ti be so ro lás nak meg fele lõen 
az aláb bi kom bi ná ci ók al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni. A kom bi ná ció ki ala kí tá sá nál a be so ro lá si ér ték (1,3,5) bár -
mely ér té ke lé si szem pon tot (sú lyos ság, mér ték, tar tós ság) je lent he ti.

Kom bi ná ci ók
Meg nem fe le lés

jog kö vet kez mé nye

1 1 1
1%

1 1 3

1 3 3

3%

1 1 5

1 3 5

1 5 5

3 3 5

3 5 5
5%

5 5 5

3. Az adott szán dé kos nak mi nõ sü lõ meg nem fe le lés jog kö vet kez mé nyét az 1. pont sze rin ti be so ro lás nak meg fele -
lõen az aláb bi kom bi ná ci ók al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni. A kom bi ná ció ki ala kí tá sá nál a be so ro lá si ér ték (1,3,5)
bár mely ér té ke lé si szem pon tot (sú lyos ság, mér ték, tar tós ság) je lent he ti.

Kom bi ná ci ók
Meg nem fe le lés

jog kö vet kez mé nye

1 1 1

15%1 1 3

1 3 3

1 1 5

20%1 3 5

3 3 5

1 5 5
50%

3 5 5

5 5 5 100%
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