A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
118/2020. (XII. 21.) számú
KÖZLEMÉNYE
gazdálkodási napló vezetéséről
I. A Közlemény célja
Jelen közlemény célja, hogy a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól szóló 9/2015. (III. 13. ) FM rendelet 1. § 7. pontja alapján a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) kötelezően alkalmazandó gazdálkodási napló
nyomtatványt rendszeresítsen és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatos útmutatót tegyen
közzé.
II. Gazdálkodási napló vezetésével érintett intézkedések, jogcímek

A Vidékfejlesztési Program (VP) esetén az alábbi intézkedések, és a közvetlen támogatások
esetén az alábbi jogszabályok is kötelezettségként írják elő a gazdálkodók részére a
gazdálkodási napló (a továbbiakban: GN) vezetését:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (a továbbiakban: AKG): VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés, VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés
ökológiai gazdálkodás támogatás (a továbbiakban: ÖKO): VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása, VP411.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása
NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések: VP412.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú
nem termelő beruházások
vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása,
fejlesztése: VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és
vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
trágyatároló építése támogatás: VP-5-4.1.1.6-15 - Az állattenyésztési ágazat fejlesztése
- trágyatárolók építése
a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás: VP3-14.1.1.-16 A
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás:
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés
kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével támogatás: VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés
támogatására öntözés
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet
az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy
legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM
rendelet
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14. vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet),
amennyiben a gazdálkodó ezt választja nyilvántartásnak
III. A közleményhez kapcsolódó mellékletek
1. melléklet: Gazdálkodási Napló (Excel táblázatos és pdf formában)
2. melléklet: Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez
IV. Kapcsolódó jogszabályok
1. Európai Uniós jogszabályok:
- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a
2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendelete,
- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika keretébe
tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen
kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a
73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU rendelete,
- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az
1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1305/2013/EU rendelete,
- a Tanács 2005. szeptember 20-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete;
- a Bizottság 2014. március 11-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek
alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló 639/2014/EU felhatalmazáson
alapuló rendelete;
- a Bizottság 2014. március 11-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására
vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a
kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete;
- a Bizottság 2014. július 17-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési
intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló
809/2014/EU végrehajtási rendelete;
- a Bizottság 2014. július 17-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014/EU végrehajtási
rendelete;
- a Bizottság 2011. január 27-i, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 65/2011/EU rendelete;
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- a Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös
megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az
említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK
rendelete;
- a Bizottság 2006. december 15-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelete;
2. Hazai jogszabályok:
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések
pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020.
évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2020. (IV. 3.) AM
rendelet;
- az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján igénybe
vehető támogatás;
- az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt,
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015.
(XII. 23.) MvM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
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V. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény 2021. január 1-én lép hatályba azzal, hogy a rendszeresített gazdálkodási
naplót a hatályba lépést követően kötelező alkalmazni.
További információ a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található, valamint az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.
Amennyiben a közlemény vagy mellékletei és a vonatkozó jogszabályok, illetve pályázati
felhívások között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a
jogszabályok, illetve pályázati felhívások rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2020. december 21.
dr. Tóth Péter Miklós
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős
elnökhelyettesi jogkörben eljáró igazgató
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