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Kitöltési útmutató 

„D-3008-01 Agrotechnikai műveletek bejelentőlap” formanyomtatványhoz 
 

A formanyomtatványon köteles bejelenteni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 61/2009. (V.14.) FVM rendelet (a továbbiakban AKG rendelet) 16. § (7) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő agrotechnikai műveletek megvalósítását  

A bejelentési kötelezettség az alábbiakra vonatkozik: 
• zöldtrágyázás megvalósítása esetén a vetés beforgatását megelőző 10 munkanapon 

belül a zöldtrágyázásra kerülő növényfajra, a munkálat végzésének helyére és idejére,  
• másodvetés megvalósítása esetén a munkálatok elvégzését követő 10 munkanapon 

belül, az elvetett növényfajra, a munkálat végzésének helyére és idejére, 
• középmély lazítás elvégzése esetén a munkálat végzését követő 10 munkanapon belül 

a munkálat végzésének helyére és idejére,  
 

 
Az AKG rendelet 55. § (5) bekezdése szerint, amennyiben a támogatásra jogosult a fenti 
határidőkön belül nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, akkor a mulasztással 
érintett előírás nem teljesítettnek minősül. 
 
1. A bejelentés iratkódja 

Ebbe a rovatba ne írjon semmit, hagyja üresen! 
 
2. Azonosítási információ 

 
Jogcímkód: a rovatba írja be a jogcím azonosítására szolgáló 6.239.01.01 számsort.   

 
3. Bejelentő adatai 

 
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-
regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 
 
Név: Adja meg az ügyfél (tag) nevét, cég esetében a nevet és a cégformát. A névnek 
egyeznie kell a regisztrációs számhoz bejelentett névvel. 

 
4. Bejelentés 

 
Blokkazonosító: Írja be az agrotechnikai művelettel érintett blokkazonosítót (8 
karakter). Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási határozatában megadott 
blokkazonosítót kell megadnia. 
Amennyiben nem vette kézhez az agrár-környezetgazdálkodási támogatási határozatát 
akkor a kérelmében benyújtott blokkazonosítót írja be. 
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sorszáma: Írja be az agrár-
környezetgazdálkodási támogatási határozatában megadott kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület sorszámát!  
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Amennyiben nem vette kézhez támogatási határozatát, akkor ezt a rovatot hagyja 
üresen! 
Táblasorszám: Írja be az agrotechnikai művelettel érintett táblasorszámot , amelynek 
az adott évi egységes kérelmen szereplő táblasorszámmal megegyezőnek kell lennie! 
Agrotechnikai művelettel érintett terület nagysága (ha): Írja be az agrotechnikai 
művelettel érintett területet hektárban kifejezve. Ez a terület nagyság eltérhet az 
egységes kérelemben szereplő tábla nagyságától. 
Növényfaj: Zöldtrágyázásnál és másodvetésnél az agrotechnikai művelettel érintett 
növény hasznosítási kódját is meg kell adni, melynél az adott évi egységes kérelemben 
alkalmazott hasznosítási kód listát kell használni. Középmély lazításnál a rovatot 
üresen kell hagyni. 
Művelet időpontja: Írja be az agrotechnikai művelet időpontját. Zöldtrágyázás esetén 
a művelet időpontját, középmély lazításnál és másodvetésnél a művelet elvégzésének 
tényleges időpontját kell megadni! 
Másodvetés, Középmély lazítás, Zöldtrágyázás: a három művelet közül azt „X”-szel 
jelölje a bejelentéssel érintett műveletet. 
 
5. Kitöltési dátum és aláírás  

 
Dátum: A kitöltés időpontját kell beírni! 
Ügyfél aláírása: Természetes személy bejelentő saját aláírásával látja el a 
dokumentumot, cég, szervezet esetén a képviselő aláírása szükséges! 
 
Cég, szervezet esetén aláírásra jogosult: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult 
személy(ek)nek a szervezet nevében, cégnél a cégjegyzésre jogosult, vagy 
meghatalmazása alapján teljesített aláírás. az aláírási címpéldányban foglaltak 
szerint. A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az 
aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, 
a szervezet bélyegzőlenyomata. 

 


