Tájékoztató az AKG minimumkövetelmények ellenırzésrıl
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási támogatásában
résztvevı gazdálkodókra vonatkozó általános feltételek közt szerepel az úgynevezett
minimumkövetelmények betartása is, mely a gazdaság egész területét tekintve kötelezı. Ezen
minimumkövetelmények betartása nem jelenti új kötelezettségek bevezetését, ugyanis ezek az
elıírások jelenleg is jogszabály által elıírt, minden gazdálkodóra vonatkozó elıírások. Az AKG
minimumkövetelmények két szakterület elıírásait foglalják magukba; egyrészt tápanyaggazdálkodási, másrészt növényvédelmi kötelezettségeket jelentenek. Céljuk, hogy optimalizálják a
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási tevékenységeket, ezzel is növelve a támogatás környezeti
terhelést csökkentı alapvetı célkitőzését.
A növényvédelmi minimumkövetelmények a következık:
1. Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által
kiadott engedély alapján, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló 2008. évi
XLVI. törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és
felhasználni. (engedélyköteles termék: a növényvédı szer, növényvédıszer-hatóanyag, adalékanyag, -segédanyag, a növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és
anyag (a mőszerek kivételével), valamint a termésnövelı anyag (kivéve a 2003/2003/EK
rendelet szerinti EK-mőtrágya), engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekre
visszavezethetı egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez
kötött.
2. A növényvédı szereket elkülönített raktárban, a vizek, a környezet és az emberi egészség
védelmét szolgáló intézkedések betartásával lehet tárolni.
3. A növényvédı szer kijuttatásra alkalmazott gépeknek szerepelniük kell a Növényvédelmi
Gépek Jegyzékében, vagy megfelelı nemzetközi minıségtanúsítási okirattal kell
rendelkezniük, továbbá megfelelı mőszaki állapotban kell lenniük.
4. Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédı szereket kizárólag a kategóriának
megfelelı végzettségő ember vásárolhatja, vagy használhatja fel
5. A növényvédı szer címkéjén és/vagy a használati utasításban foglalt korlátozásokat be kell
tartani.
6. Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok,
göngyölegek szakszerő összegyőjtésérıl, kezelésérıl, megsemmisítésérıl. (pl.: növényvédı
szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható)
A tápanyag-gazdálkodási minimumkövetelmény pedig a következı:
1. Talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhetı, betartva a vonatkozó
jogszabályban foglalt elıírásokat.
Az AKG minimumkövetelmények betartásának ellenırzésére minden évben az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásában résztvevı gazdálkodók kb. 1 %-a kerül kiválasztásra. Az
ellenırzésre kijelölt gazdálkodók körét az Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
határozza meg.
Az ellenırzést a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) munkatársai, a megyei
falugazdászok végzik, melyrıl elızetesen levélben vagy telefonon értesítést kap a gazdálkodó. Az
ellenırzéshez a gazdálkodó közremőködésére is szükség van. Amennyiben a gazdálkodó
akadályoztatása miatt nem tud részt venni az ellenırzésen, írásbeli meghatalmazással kell
gondoskodnia az ellenırzésen részt vevı felelıs képviselıjérıl, aki a meghatalmazás alapján
jogosult aláírni az ellenırzési jegyzıkönyvet.

Az ellenırzés során be kell mutatni a gazdálkodási naplót, mert annak bejegyzései az ellenırzés
szempontjából fontos adatokat tartalmaznak.
Amennyiben szükséges, a gazdálkodónak a gazdálkodási napló mellett be kell mutatni egyéb
dokumentumokat is (például ha a gazdálkodó a növényvédelmi tevékenységet szolgáltatásként veszi
igénybe, akkor az erre vonatkozó szerzıdést; ha talajjavítást végzett, akkor az erre vonatkozó
engedélyt). Az ellenır az ellenırzés során szemrevételezéssel a telephelyet és a parcellákat is
ellenırzi.
Az ellenırzés kapcsán a helyszíni ellenır azt vizsgálja, hogy a gazdálkodó engedélyezett
növényvédı szert és termésnövelı anyagot használ-e, betartja-e a címkén szereplı elıírásokat,
olyan növényvédı szert használ-e, amelynek felhasználására jogosult (I. és II. forgalmi kategóriába
sorolt szerek esetén az úgy nevezett zöld és fehér könyv megléte, vagy szolgáltatói szerzıdés).
Ellenırzi továbbá, hogy a gazdálkodó elkülönített, felirattal ellátott növényvédı szer raktárban,
vagy méregszekrényben tárolja-e a szereket, a kiürült göngyöleget megfelelıen kezeli és tárolja,
valamint a kijuttatásra alkalmazott gépek megfelelı mőszaki állapotban vannak.
A talajjavítással kapcsolatban pedig azt ellenırzi, hogy engedély alapján végezte-e a talajjavító
tevékenységet a gazdálkodó, és az engedélyben foglaltakat betartotta-e, tehát az engedélyben
szereplı talajjavító anyagot használta-e és azt az elıírt dózisban juttatta-e ki.
A helyszínen megállapított tényekrıl, illetve azok minısítésérıl az MgSzH a gazdálkodót határozat
formájában értesíti. A gazdálkodó csak abban az esetben kap határozatot, ha az ellenırzés során
valamelyik követelményt nem teljesítette. A helyszínen felvett jegyzıkönyvet rögzítés után a
gazdálkodó megkapja levélben, melyre 5 munkanapon belül írásban észrevételt tehet.
A szankciószámítást, azaz az esetleges támogatáscsökkentés mértékének megállapítását az MVH
fogja elvégezni, melynek eredményérıl a gazdálkodó az MVH kifizetési határozatából értesül.
Az AKG minimumkövetelmények meghatározását az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl
szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. és 17 számú melléklete tartalmazza. Az ellenırzést a
kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenırzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet és a kölcsönös
megfeleltetési szabályok betartását ellenırzı szervekrıl szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
szabályozza.

