Gazdálkodási napló - Kitöltési útmutató

Ökológiai jelentőségű másodvetés ökológiai jelentőségű területként való elszámolása esetén a
mezőgazdasági termelő köteles az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
nyomtatványnak megfelelő gazdálkodási naplót vezetni.

Főlap
A gazdálkodó személyes adatai: A gazdálkodó azonosítása céljából szükséges megadni a
személyes adatokat. Kérjük, hogy az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerébe megadott adatokat tüntesse fel. Amennyiben az adatokban változás történt, a
módosításra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései az
irányadóak.
(elérési
útvonal:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013)
Név: A gazdálkodó neve. Kérjük, ügyeljen arra, hogy ha az MVH Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében előtaggal (id., ifj, dr., stb.) vetette nyilvántartásba a nevét,
akkor az előtagot is kérjük feltüntetni.
Ügyfél-azonosító: A MVH által kiállított ügyfél-regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett
adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosítót kell feltüntetni.
Cégforma: Amennyiben nem magánszemély a gazdálkodó, a cégforma megadása szükséges.
Cím: A magánszemély gazdálkodó lakóhelye, cég esetében a cégnyilvántartásba bejelentett
székhelye.
Telefonszám: A gazdálkodó telefonszáma, melyet kapcsolattartás céljából megadni
szükséges/célszerű.
Elektronikus levélcím: A gazdálkodó e-mail címe, amennyiben rendelkezik ilyennel.
Kapcsolattartás céljából megadni szükséges/célszerű.
Kapcsolattartó adatai: Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó
személye megegyezik az ügyfél személyével és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az
ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett adatokkal. A kapcsolattartó az a személy, aki az
MVH megkeresése esetén fel tudja venni a kapcsolatot a kérelmezővel. (Ha a kérelmező saját
maga könnyen elérhető, akkor nem kell külön kapcsolattartót megadni.)
Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyben tájékozott, illetve gyorsan fel
tudja venni Önnel a kapcsolatot az MVH esetleges megkeresése esetén.

FIGYELEM! Az MVH az ügyfeleivel történő hivatalos levelezést az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a
levelezési címet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben módosíthatja.
Dátum: a kitöltés időpontja.
Aláírás: a magánszemély gazdálkodó aláírása, jogi személy, illetve egyéb szervezet esetén
cégszerű aláírás.

Betétlap
A GN-0901 nyomtatvány kitöltése:
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai:
Település: Az a település, amelynek közigazgatási területén található az ökológiai jelentőségű
terület.
Helyrajzi szám: a bejelenteni kívánt terület(ek) helyrajzi száma.
MePAR blokkazonosítók: Egyedi blokkazonosító (8-jegyű betű és szám kombináció).
Terület: A bejelenteni kívánt blokk területnagysága (ha).
Gazdálkodási év: A műveletek elvégzésének éve.
Tábla sorszám (adott évi egységes kérelemben bejelentett adatok szerint): A művelettel
érintett tábla sorszáma.
Terület: A művelettel érintett táblák területe.
Hasznosítási kód: Az ökológiai jelentőségű másodvetésként elvetni kívánt növény
hasznosítási kódja.
A 3. melléklet ökológiai jelentőségű másodvetés magkeverékének növényfajtái: Az ökológiai
jelentőségű másodvetésre felhasznált magkeverékben található növények fajtái.
Vetés ideje: Az elvégzett művelet pontos ideje, hónap és nap megadásával.
Felhasznált szaporítóanyag típusa: Az ökológiai jelentőségű másodvetés során felhasznált
szaporítóanyag típusa.
Vetőmag/palánta/hagyma/hagymagerezd/dugvány: A kiültetésre került szaporítóanyag típusa.
Felhasznált szaporítóanyag mennyisége: Az ökológiai jelentőségű másodvetés során
felhasznált szaporítóanyag mennyisége.
Felhasznált szaporítóanyag mértékegysége: Az ökológiai jelentőségű másodvetés során
felhasznált szaporítóanyag meghatározott mértékegysége (db).

A talajba forgatás várható ideje (hónap, nap): A művelettel érintett területen található
ökológiai jelentőségű másodvetés talajba forgatásának várható ideje, hónap és nap
megadásával.
Vis maior: Az egységes kérelemben vis maior esemény bejelentése történt-e az adott területre.
A mezőben a lehetséges válaszok IGEN vagy NEM.
Dátum: a kitöltés dátuma.
Aláírás: a kitöltő aláírása, jogi személy, illetve egyéb szervezet esetén cégszerű aláírás.

