Kitöltési útmutató az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezőgazdasági
tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához
Általános tudnivalók
Az adatszolgáltatás kötelező nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági
tevékenységet folytatónak, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet szerinti magánszemélyek háztartási igényét meghaladó mértékben
állattartást végző természetes és jogi személyeknek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságnak területi érzékenységtől függetlenül.
Az adatszolgáltatást elektronikus úton ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni minden
évben január 1. és március 31. között. Az elektronikus adatszolgáltatásról a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hivatalos honlapján a https://anyk.nebih.gov.hu/ oldalon
talál bővebb információt. A szükséges adatlap is innen tölthető le.
Az adatlapokon az év utolsó napján érvényes adatokat kell közölni, amelyek a valós
helyzetnek megfelelőek, illetve a tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokban,
okmányokban szereplő adatokkal megegyezők. Az adatlapokon közölt adatok
valódiságáért az adatszolgáltató felelős.
A telephely szerint illetékes megyei kormányhivatal talajvédelmi hatósága, illetve a
vízvédelmi hatóság az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrizhetik. Ennek során az
adatszolgáltatásban foglaltakat igazoló, alátámasztó dokumentumokat - az ellenőrzést
végző kérésére - be kell mutatni. A hatóság felszólítására az esetleges hiányokat pótolni
kell.
Az adatgyűjtés jogszabály alapján elrendelt hatósági célú adatgyűjtésnek minősül.
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes
adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után!
Az 1. táblázatot minden adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodónak ki kell töltenie.
Ezen felül az állattartást végzőknek a 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat, ha legeltetést folytat a
3.1.1. és 3.1.2. táblázatokat, ha a trágyát nem saját területén hasznosítja, vagy trágyát vesz
át felhasználásra akkor a 3.3. táblázatot kell kitöltenie. A növénytermesztést folytató
gazdálkodónak a 3.2. és a 3.3. táblázatokat kell kitöltenie.
Az egyes adatlapokon, ha valamely adat esetében a rendelkezésre álló hely kevésnek
bizonyul, a nyomtatvány jobb felső sarkában található „+” jellel tud további oldalakat
létrehozni.
Részletes kitöltési útmutató
1. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adatai
A gazdálkodó neve
Ha a gazdálkodó:
- szervezet, akkor a szervezet bírósági, cégbírósági bejegyzésében szereplő teljes
megnevezését,
- egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozási igazolványban szereplő családi és utónevét,
- magánszemély, akkor a személyi igazolványban szereplő családi és utónevét
kell megadni.

A székhelynél a gazdálkodó levelezési címe szerinti adatokat (irányítószám, település,
közterület jellege pl. utca, házszám) kell feltüntetni.
Magánszemélynek az adóazonosító jel, gazdálkodó szervezetnek a KSH statisztikai
számjel és az adószám rovatokat kell kitölteni.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): Az állattartással foglalkozó gazdálkodóknak az
adatszolgáltatás benyújtásakor - az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt rendelkeznie kell KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) számmal, az állattartó telepnek
pedig TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel) számmal. A telepen
belüli, eltérő kialakítású (eltérő műszaki védelemmel rendelkező) trágyatárolóknak ezen
belül külön EH-KTJ számmal kell rendelkeznie. (Az EH-KTJ szám a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi
Területi Jelet jelenti).
Mindhárom azonosítóra vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy amennyiben a
bejelentéskor ezekkel, vagy ezek valamelyikével az állattartással foglalkozó gazdálkodó
nem rendelkezik, úgy az(oka)t az ún. KAR adatlapok (környezetvédelmi
alapnyilvántartáshoz szükséges adatok adatlapja) benyújtásával kell megkérnie a
területileg illetékes vízvédelmi hatóságtól. A KAR adatlapokat ügyfélkapun keresztül
elektronikus úton kell megküldeni. Az adatlapok a http://web.okir.hu/hu/urlapok oldalról
tölthetők le. A KAR adatlapok közül KÜJ szám igénylésére a KÜJ-A és KÜJ-B lap, a TH
és az EH-KTJ-k igénylésére a KTJ lap szolgál (TH-KTJ esetén a KTJ lap 3.
„Környezetvédelmi Terület Jel típusa” kérdésnél a Telephely mezőbe, EH-KTJ esetén az
Objektum mezőbe kell x-et írni). A KAR lapok nyilvántartásba vétele során a
környezetvédelmi hatóság a bejelentőlapon közölt azonosító adatokhoz rendelten
megállapítja a gazdálkodó azonosítóját/azonosítóit, s erről az ügyfelet értesíti. Azt
követően, hogy a gazdálkodó az azonosítóról hivatalos értesítést kap, a későbbiekben
valamennyi környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatáskor az azonosítót használnia
kell.
Regisztrációs szám: A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által nyilvántartott
azonosító szám.
Kapcsolattartó személy: Azt a személyt kérjük megadni, aki az adatlapon szereplő
adatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekben felvilágosítást tud nyújtani. Kitöltése nem
kötelező.
2.1. Az állattartó telep adatai
Egy ügyfélhez (egy MVH regisztrációs szám, egy KÜJ azonosító) tartozó állattartó
telepeket egy adatlapon kell jelenteni. A különálló telepekhez a nyomtatvány jobb felső
sarkában található „+” jellel tud pótlapokat nyitni. 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat állattartó
telepenként külön táblázatban kell kitölteni. Az állattartó telepenként összetartozó
oldalakat a TH-KTJ (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat) számmal kell azonosítani.
Az állattartó telep megnevezése: Ha a telepnek létezik önálló neve, azt kell megadni.
Amennyiben nincs, a megnevezést a telepen tartott állat nevéből kérjük képezni (1
sertéstelep).
Az állattartó telep címe: Kérjük a település, közterület jellege pl. utca, házszám, vagy a
település és a helyrajzi szám megadását.

TH-KTJ: Lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat.
MePAR Blokkazonosító: A Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MePAR)
szerinti fizikai blokk azonosítója.
2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya
mennyisége a tárgyévben
Állatfaj megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük
figyelembe venni. A 24-es kód (egyéb) választásakor kérjük az állatfaj pontos
megnevezését megadni!
Vegyes korcsoport esetén kérjük besorolni az állatokat a megfelelő korcsoportba, és
nem egyéb állatfajt megjelölni. A húsmarha anyateheneket az életkor alapján a 24 hónap
feletti szarvasmarha csoportba kell sorolni.
Megnevezés
ló
tejelő tehén
borjú (0-6 hónapig)
üsző (6-12 hónapig)
üsző (12-24 hónapig)
hízó marha (6-12 hónapig)
hízó marha (12-24 hónapig)
hízó marha, anyatehén (24 hónap felett)
tenyészbika
tenyészkoca
tenyészkan
utónevelt malac (8-35 kg)
hízó sertés
tojótyúk
broilercsirke
pulyka
liba
kacsa
juh (anyajuh 50 kg-ig + szaporulat)
juh (anyajuh 70 kg-ig + szaporulat)
kecske (anyakecske 50 kg-ig + szaporulat)
kecske (anyakecske 80 kg-ig + szaporulat)
anyanyúl + szaporulat
egyéb

Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Állattartás módjának megnevezése és kódja: Az állattartás módját a keletkező
trágyaféleségek szempontjából kell megadni. Ehhez az alábbi kódszámokat kell használni.
A 06-os kód (egyéb) választásakor kérjük az állattartás típusát pontosan megnevezni!
Amennyiben állattartása során többféle tartásmódot használ (pl. almos és legeltetéses)
kérjük a megfelelő kombináció kiválasztását.
Állattartás módja
Hígtrágyás
Almos
Mélyalmos
Legeltetéses

Kód
01
02
03
04

Karám (kifutó)
Egyéb
Almos + hígtrágyás
Almos + mélyalmos
Almos +legeltetéses + karám (kifutó)
Almos + karám (kifutó)
Almos + legeltetéses
Mélyalmos + legeltetéses
Mélyalmos +karám (kifutó)
Mélyalmos + legeltetéses + karám
(kifutó)

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Állatlétszám: A trágyatermelés alapját képező éves átlagos állományi létszámot kell
megadni.
Keletkezett hígtrágya, keletkezett istállótrágya: Kérjük, adja meg állatfajonként a
gazdálkodási évben keletkezett összes hígtrágya mennyiségét m3/évben és/vagy a
keletkezett összes istállótrágya (almos, mélyalmos trágya) mennyiségét t/évben. A
mennyiség kiszámításához az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. számú melléklete
tartalmaz értékeket.
2.2.2. Trágya feldolgozás
Amennyiben a telepen keletkezett hígtrágya vagy szervestrágya feldolgozásra kerül,
adja meg annak módját. a műveleteket listából tudja kiválasztani. Ha az alábbiak közül
több művelet is előfordul a telepen, akkor több elem választására is van lehetőség.
Hígtrágya feldolgozás
fázisbontás

01

anaerob fermentálás (biogáz)

02

aerob kezelés

03

Istállótrágya feldolgozás
Komposztálás, alagutas, zárt technológia ( intenzív levegőztetéssel és keveréssel)

01

Komposztálás halmokban, szellőztetéssel, forgatás nélkül

02

Intenzív komposztálás prizmában (gyakori, legalább napi forgatással)

03

Passzív komposztálás prizmában (ritka forgatással)

04

2.3. A trágyatároló kapacitása és a tárgyév utolsó napján tárolt trágya mennyisége
A telepenként összetartozó lapok azonosítása érdekében kérjük a telephelyhez tartozó
TH-KTJ ismételt feltüntetését.

Az EOV koordinátapárt (X; Y) egész szám pontossággal az Egységes Országos Vetületi
(EOV) rendszer szerint kérjük megadni.
A trágyatároló kapacitásánál a tároló befogadóképességét kérjük megadni
hígtrágyatároló esetén m3-ben, istállótrágya-tároló esetén tonnában kifejezve.
Az EH-KTJ számot trágyatárolónként kérjük megadni (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat).
A trágyatárolás módjának megadásakor az alábbi kódokat kérjük használni:
Hígtrágyatárolás
műszaki védelem
megfelelősége

trágyatároló típusa

kód

szigeteletlen földmedence érintkezésben a
10
talajvízzel
szigeteletlen földmedence nem érintkezve a
11
talajvízzel
felszíni mélyedés érintkezésben a talajvízzel
12
felszíni mélyedés nem érintkezve a talajvízzel
13
nem megfelelő műszaki
földmedence döngölt alappal érintkezésben a
20
védelem
talajvízzel
földmedence döngölt alappal nem érintkezve a
21
talajvízzel
földmedence döngölt agyagbéléssel érintkezésben a
22
talajvízzel
földmedence döngölt agyagbéléssel nem érintkezve
23
a talajvízzel
földmedence egyéb fóliabéléssel érintkezésben a
24
talajvízzel
földmedence egyéb fóliabéléssel nem érintkezve a
25
talajvízzel
téglával falazott medence érintkezésben a
26
talajvízzel
téglával falazott medence nem érintkezve a
27
talajvízzel
szigeteletlen, betonozott medence érintkezésben a
28
talajvízzel
szigeteletlen, betonozott medence nem érintkezve a
29
talajvízzel
megfelelő műszaki védelem szigetelt medence vízzáró betonból
30
betonmedence vízzáró réteggel (egy, vagy több
31
réteg)
vasbeton medence, vízzáró, saválló, korrózió32
ellenálló
korróziónak ellenálló betonmedence (szulfát-álló) 33
vízzáró műanyag tartály
34
rozsdaálló acéltartály
35
földmedence megfelelő vastagságú (pl. 2-2,5 mm-t
elérő) és szilárdságú, műszaki szakember által
36
igazolt fólia, illetve lemez
(pl. HDPE, gumi) béléssel
Istállótrágya tárolás
műszaki védelem
trágyatároló típusa
kód
nincs műszaki védelem

megfelelősége
nincs műszaki védelem

trágyaszarvas a telepen érintkezésben a talajvízzel 10
trágyaszarvas a telepen nem érintkezik a talajvízzel 11
trágyaszarvas a mezőgazdasági tábla szélén
12
érintkezésben a talajvízzel
trágyaszarvas a mezőgazdasági tábla szélén nem
13
érintkezik a talajvízzel
trágyaszarvas alatt szalmaborítás érintkezésben a
14
talajvízzel
trágyaszarvas alatt szalmaborítás nem érintkezik a
15
talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott,
16
érintkezésben a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott,
17
nem érintkezik a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban,
18
érintkezésben a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, nem
19
érintkezik a talajvízzel
nem megfelelő műszaki
trágya tárolása döngölt alapon, érintkezésben a
20
védelem
talajvízzel
trágya tárolása döngölt alapon, nem érintkezik a
21
talajvízzel
trágya tárolása döngölt agyagon, érintkezésben a
22
talajvízzel
trágya tárolása döngölt agyagon, nem érintkezik a
23
talajvízzel
trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt
24
alapon, érintkezésben a talajvízzel
trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt
25
alapon, nem érintkezik a talajvízzel
szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon,
26
érintkezésben a talajvízzel
szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, nem
27
érintkezik a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz gyűjtése szigeteletlen beton
28
aknában, érintkezésben a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz gyűjtése szigeteletlen beton
29
aknában, nem érintkezik a talajvízzel
megfelelő műszaki védelem trágya tárolása vízzáró, szigetelt betonon
30
trágyalé, csurgalékvíz gyűjtése vízzáró, szigetelt
31
betonaknában, elvezetése szivárgásmentesen
trágya tárolása megfelelő vastagságú (pl. 2-2,5
mm-t elérő) és szilárdságú fóliával, illetve lemezzel
(pl. HDPE, gumi) műszaki szakember által igazolt 32
kivitelezéssel, fedett, vagy bélelt alapon a
talajvízzel nem érintkezve
Ha ugyanazt a fajta trágyát többféle módon tárolják, akkor a kapacitást és a tárolt
mennyiséget is külön-külön sorban kell megadni.

Ha hígtrágya tárolója az alábbiak közül valamely módon fedett, akkor válassza ki a
megfelelőt a listából. Ha tárolója nem fedett, akkor hagyja üresen ezt a cellát.
Hígtrágya tároló fedettsége
Merev fedőtető, épített vagy sátorszerűen kialakított, szorosan záró tető

01

Nem merev lapos fedés (úszó borítás), a borítás anyaga lehet fólia, vászon vagy egyéb erre
alkalmas anyag
02
Alacsony technológiájú úszótetők (szalma szecska, tőzeg, kéreg, könnyű, felfújt agyag
granulátum stb.)
03
Természetes kéreg

04

3.1. Legeltetéssel hasznosított terület
A 3.1.1. táblázatban a legeltetett területeket kell megadni. A területet helyrajzi
számonként hektárban, két tizedes pontossággal kérjük megadni.
A 3.1.2. táblázatban az állatfaj kódját a 2.2. pontban közölt táblázat szerint kell
megadni. Állatfajonként külön sort kell kitölteni.
A legeltetett állatok létszámát és a legelőn töltött napok számát állatfajonként kérjük
megadni (darabszámmal). Bérlegeltetés esetén annak a földtulajdonosnak/földhasználónak
kell a legeltetett állatokról is jelentenie, akinek a földjén a legeltetés történt.
3.2. A trágyakijuttatás adatai az adatszolgáltatás évében
A trágya kijuttatását végzőnek kell részletesen kitölteni.
A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat az összes
nitrátérzékeny földterületére vonatkozóan ki kell tölteni. A trágyázott területet hektárban,
két tizedes pontossággal kérjük megadni. A termesztett növényt az egységes kifizetési
kérelmen is megjelenített hasznosítási kód szerint kell megadni.
A kijuttatott hígtrágya mennyiségét m3/ha-ban és/vagy a kijuttatott istállótrágya
mennyiségét t/ha-ban kérjük megadni. A szervestrágyával kijuttatott N hatóanyag
mennyiségét hígtrágya esetén a laboratóriumi vizsgálati eredménylap nitrogén adatából
kell kiszámolni. Az istállótrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyiségét az 59/2008.
(IV..29) FVM rendelet 1. számú mellékletben megadott irányszámokból kell kiszámolni.
Nitrogén műtrágya felhasználása esetén a kijuttatott dózist kérjük megadni N hatóanyag
kg/ha-ban. Amennyiben egy területen nem történt tápanyag kijuttatás, abban az esetben az
utolsó oszlopba nullát kell írni, a hígtrágya, istállótrágya mennyisége cellákat pedig üresen
kell hagyni.
A szervestrágya típusát az alábbi táblázat szerint kérjük megadni:
Állatfaj
vegyes

Vonatkozó állatfaj kódok
23, 24

Szervestrágya típus kódja
01

szarvasmarha
sertés
baromfi
juh, kecske
ló

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
10, 11, 12, 13
14, 15, 16, 17, 18
19, 20, 21, 22
01

szennyvíziszap
szennyvíziszap tartalmú
komposzt

02
03
04
05
06
07

08

Szennyvíziszap esetén a halmazállapotnak megfelelően kell a hígtrágyánál vagy az
istállótrágyánál megjeleníteni a tápanyagtartalmat.
Hígtrágya kijuttatás esetén adja meg a kijuttatás módját, melyet az alábbi listából tud
kiválasztani.
Hígtrágya kijuttatás
Felszíni öntözés bedolgozás nélkül

01

Felszíni öntözés,bedolgozással egy menetben

02

Felszíni öntözés, bedolgozással két menetben (24 órán belül)

03

Csúszócsöves/ csőfüggönyös kijuttatás

04

Vonszolt csöves (csúszótalpas v. csúszócsoroszlyás) kijuttatás

05

Injektálás, sekély (5-8cm)

06

Injektálás, mély (12-18cm)

07

3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról
Amennyiben egy állattartó telepen keletkezett trágya nem abban a gazdaságban kerül
felhasználásra ahol keletkezett, hanem tápanyag-utánpótlásra vagy egyéb felhasználásra
(komposztálás, biogáz-előállítás stb.) átadásra kerül más gazdálkodó részére, fel kell
tüntetni az átvevő adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól
átvett trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.
A táblázat első két oszlopában kérjük jelezni, hogy trágyaátadásról vagy más
gazdálkodótól történő trágyaátvételről van szó. Meg kell adni továbbá az átadott/átvett
szervestrágya mennyiségét hígtrágya esetén m3-ben, istállótrágya esetén tonnában. A
szervestrágya típusa rovatban a 3.2. pontban megadott táblázat kódjait kérjük, használják.

