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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
112/2009. (IX. 01.) számú  

KÖZLEMÉNYE 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-
környezetgazdálkodás támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. § (7) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségről 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodás 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: AKG rendelet) 16. § (7) bekezdésében előírt, a szántóföldi agrár-
környezetgazdálkodási célprogramok esetében a támogatásra jogosultaknak be kell jelentenie 
az MVH-nak az egyes agrotechnikai műveletek megvalósítását. 
 
I. Bejelentendő agrotechnikai műveletek 
 
A bejelentési kötelezettség az alábbi célprogramokra vonatkozik: 

a) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram; 
b) tanyás gazdálkodás célprogram; 
c) ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram; 
d) természetvédelmi zonális célprogramok: 

1. szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram, 
3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal 
célprogram, 
4. szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal 
célprogram; 

e) erózió elleni célprogramok: 
1. vízerózió elleni célprogram, 
2. szélerózió elleni célprogram; 

 
A támogatásra jogosultak az alábbi agrotechnikai műveletek megvalósítását kötelesek 
bejelenteni az MVH-nak: 

a) zöldtrágyázás, 
b) másodvetés, 
c) középmély lazítás. 

 
II. Bejelentés módja és ideje 
 
A támogatásra jogosultak a műveletek megvalósítását az alábbi határidőket figyelembe véve a 
jelen közlemény mellékletében közzétett formanyomtatványon kötelesek bejelenteni: 
 
Művelet Bejelentés időpontja Bejelentés tárgya 
zöldtrágyázás a vetés beforgatását megelőző 10 

munkanapon belül 
zöldtrágyázásra kerülő növényfaj, 
munka végzésének helye és ideje 

másodvetés a munkálatok elvégzését követő 
10 munkanapon belül 

elvetett növényfaj, munkálatok 
végzésének helye és ideje 

középmély 
lazítás 

a munkálatok elvégzését követő 
10 munkanapon belül 

munkálatok végzésének helye és ideje 

 
A bejelentési kötelezettség a támogatási időszak, azaz 2009. szeptember 1. és 2014. augusztus 
31. között áll fenn. 
 
A bejelentést jelen közlemény mellékletében közzétett formanyomtatványon faxon, postai, 
vagy elektronikus úton a székhely/lakhely szerinti megyei kirendeltségre kell benyújtani. 
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III. Jogkövetkezmények 
 
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. 
 
IV. Mellékletek 
 

1.  számú melléklet – D-3008-01 agrotechnikai műveletek bejelentőlap  
2. számú melléklet – Kitöltési útmutató a D-3008-01- formanyomtatványhoz 

 
V. A közlemény hatálya 

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.  
 
Az EMVA AKG támogatással kapcsolatosan további információval a falugazdászok, a 
Magyar Agrárkamara szaktanácsadói, a Területi Szaktanácsadási Központok szaktanácsadói 
és az MVH ügyfélszolgálata szolgálhat (ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu). 
 
Az EMVA jogcímekkel kapcsolatos további információ a www.umvp.eu oldalon található. 
 
Budapest, 2009. szeptember 1. 
 
 
 
Margittai Miklós 
elnök  
 
 


