
 

Gazdálkodási Napló kötelezően vezetendő lapjairól 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági 
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 
27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdés b) és a 7. § (4) 
bekezdés b) pontjainak, valamint a 10. § (4), a 11. § (4), a 12. § (4) bekezdéseinek 
értelmében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az 
alábbiakat teszi közzé. 
A gazdálkodó köteles a támogatási kérelemben megjelölt beruházás 
megvalósításáról nyilvántartást vezetni az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) 
intézkedés igénybevételének feltételeiről szóló külön jogszabály szerinti 
Gazdálkodási Napló ÚMVP Irányító Hatóság által közleményben meghatározott 
lapjain.  
 
A Gazdálkodási Naplót (GN) a 61/2009. (IV. 14) FVM rendelet 21. számú melléklete 
tartalmazza.  Az ügyfél érintettsége esetén a GN következő lapjainak vezetése 
kötelező:  

 GN főlap az ügyfél adatairól;  

 GN-02 AKG - SZÁNTÓ - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület;  

 GN-03 AKG - GYEP - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület; 

 GN-04 AKG - ÜLTETVÉNY - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 
terület; 

 GN-05 AKG - NÁDAS - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület; 

 GN-06 táblaösszesítő a nem AKG-s területekről; 

 GN-07 folyamatos műveleti napló táblánként; 

 GN-12 trágyázási napló; 

 GN-18 megjegyzések; 

 GN-19 összesítő adatlap „vis maior” esetek nyilvántartása. 
 

vezetése kötelező. 
 
A GN-t papír alapon vagy elektronikus úton kötelező az ügyfélnek heti bontásban 
vezetni. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben foglalt GN elektronikus forma kitöltési 
útmutatóját és az elektronikus formanyomtatványokat az ÚMVP Irányító 

Jelen közlemény mellékletei kizárólag a formanyomtatványokat tartalmazzák. 
 
A GN-nek valós folyamatokon kell alapulnia, amelyet a helyszíni ellenőrzés során is 
ellenőrizhetnek az illetékes hatóságok. A helyszíni ellenőrzés a GN eredeti példánya 
alapján történik, amely során a GN-nek rendelkezésre kell állnia. A naplónak a 
támogatási időszak befejeződése után még további öt évig hozzáférhetőnek kell 
lenni. Rendkívüli adatbekérés (pl. helyszíni ellenőrzés, vagy postai bekérés) esetén 
kizárólag a támogatásra jogosult kézjegyével a főlapon hitelesített GN fogadható el.  

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 85/2011. (VI. 14.) Közleménye 

Hatóságának 96/2009. (XII. 9.) közleménye tartalmazza, amely a következő 

A GN-02, GN-03, GN-04, GN-05 lapok közül az ügyfél számára releváns lap 

honlapcímen érhető el: http://umvp.kormany.hu/umvp-ihkozlemenyek-2009

a nem termelő mezőgazdasági beruházások intézkedés keretében az AKG 



A GN eredeti példányát az MVH felé benyújtani e jogcím keretei között nem kell, 
kivéve azt az esetet, amikor az ellenőrzést végző szervezet (pl. MVH) erre külön 
felszólítást tesz. 
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