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Termőföldtől az asztalig

• a növényvédő szerek felhasználásának 

és a használatukból eredő kockázatok 

+ veszélyesebb növényvédő szerek 

használatának csökkentése

• műtrágyák használatának csökkentése

• az ökológiai gazdálkodás alá vont 

területek növelése

• az antimikrobiális szerek állattartásban 

történő felhasználásának csökkentése

• állatjólét javítása 



Új KAP (2023-2027) erősödő 

zöld elvárásokkal 

1. Tisztességes bevételek a mezőgazdaságban
2. Ágazat versenyképességének növelése
3. Kiegyensúlyozottabb erőviszonyok az 
élelmiszerláncban
4. Éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések
5. Természeti erőforrások fenntartható használata
6. Tájak és a biológiai sokféleség megőrzése
7. Generációs megújulás támogatása
8. Vidéki térségek gazdasági élénkítése
9. Élelmiszer-minőség és az egészség védelme
Átfogó célkitűzés: tudásátadás, innováció, 
digitalizáció



Közvetlen támogatások I. pillér

 - Alap jövedelem támogatás (BISS), a 

támogatható hektár fogalmának bővítése 
(AÖT) + kondicionalitás (HMKÁ –

jogszabály?)

 - Redisztributív kifizetés (CRISS)

 - Agro-ökológiai Program (AÖP)

 - Fiatal gazdák támogatása

 - Termeléshez kötött támogatások



Vidékfejlesztés II. pillér
 - Agrár-környezetgazdálkodás (AKG)

 - Ökológiai gazdálkodás

 - Natura 2000 kompenzáció

 - Erdészeti intézkedések

 - Beruházások

 - Együttműködés

 - Kockázatkezelés

 - Fiatal gazdák támogatása

 - Tudásátadás és információcsere



Kiterjesztett kondícionalitás
(előírások)

 Meg kell felelni a gazdálkodási követelményeknek (JFGK – 11 darab) és
a földterület helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára (HMKÁ – 9
darab) vonatkozó elvárásoknak.

 A zöldítés korábbi elemei közül az állandó gyepterületek fenntartása, a
terménydiverzifikáció/vetésforgó és az ökológiai fókuszterületek (EFA)
kijelölése beolvadnak az alapfeltételek közé.

 A zöldítés elemei a korábbi 30%-tól eltérően az összes közvetlen
támogatás és területalapú vidékfejlesztési kifizetés előfeltételévé
válnak.

 Megváltoztak a vetésváltás szabályai! (33% - 3 év)

 Új elemek:

 Foszfátok diffúz szennyezése elleni intézkedés

 Vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme (HMKÁ 2 – 2025-től)

 Fenntarthatónövényvédőszer-használat



Agro-ökológiai Program (AÖP) 

1.
Feltételek

 Új, AKG típusú támogatás az I. pillérben, tagállami szinten
kötelező, de gazdálkodói szinten önkéntes

 Éves, hektáronkénti termeléstől elválasztott kifizetés
 A minimum-követelményeken túlmutató, az éghajlat és a

környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatok alkalmazása, tagállami mozgástérrel

 A támogatás a feltételek és a választott jó gyakorlatok 
betartása esetén a mezőgazdasági üzem teljes területére 
jár hektár alapon 

 Az egyes jó gyakorlatok különböző pontértéket kapnak (1 v. 
2)

 A mezőgazdasági üzemen belül minden tényleges 
hasznosítási módra (szántó, gyep, Natura 2000 gyep, 
ültetvény) vonatkozóan legalább 2 pont értékű előírást kell 
választani.



Agro-ökológiai Program (AÖP) 2.

Feltételek

Küszöbértékek: szántó, gyep 5 ha 
felett; ültetvény 1 ha felett

Natura 2000 gyepeken nem kötelező 
előírást választani, ám ilyen esetben az 
érintett hektárokra AÖP támogatás 
sem jár

 Gazdálkodási Napló vezetése és elektronikus 

benyújtása (e-GN) 2024.01.31-ig



Az e-Gazdálkodási Napló fogalma

 e-GN: egy egységes, gazdálkodók által 

végzett növénytermesztési és állattartási 
tevékenységek naprakész vezetésére 

szolgáló online informatikai  rendszer.

 A beküldött adatok egy központi 
adatbázisban kerülnek tárolásra, mely 
idősorosan lekérdezhető mind a 

gazdálkodók mind az illetékes 
közigazgatási szereplők számára.



Kik az e-GN vezetésére kötelezettek

 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
 Ökológiai gazdálkodásra átállás és fenntartás 

(ÖKO)
 Agro-ökológiai alapprogram (AÖP)
 NATURA 2000 terület
 Zöldségnövény termesztés
 Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés
 Agro-ökológiai földhasználat-váltást ösztönző

kifizetés
 Erdő -genetikai többéves kötelezettségvállalás
 Erdő környezetvédelmi többéves 

kötelezettségvállalás



Milyen adatszolgáltatásokat váltjuk ki az e-GN

vezetésével?

A projekt célja az adatszolgáltatási kötelezettség
egységesítése, ezáltal az ügyfeleknek nem kell a
különféle határidőkre figyelnie, mert csak ezen
adatszolgáltatást kell vezetniük.
Az alábbi határidőhöz kötött adatszolgáltatások
szűnnek meg az e-GN vezetésével:

 Web-gazdálkodási napló beküldése (minden év
január 1.-től január 31-ig)

 Nitrát adatszolgáltatás ( minden év január 1.-től
március 31-ig)

 E-permetezési napló



Kinek kötelező e-gazdálkodási 

naplót vezetni?

 2023.01.01-től A 10 hektárnál nagyobb
összterületen gazdálkodó termelő a rovarölő
szeres kezelésekről - ha azt az egységes
kérelem felületen alkalmazott hasznosítási
kódok szerinti szántóföldi kultúrában végzi - a
permetezési naplót a NÉBIH elektronikus
felületén vezeti.

Kapcsolódó jogszabály:

A növényvédelmi  tevékenységről szóló 

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet



e-GN beadó felület elérési 

útvonala

 Nébih ügyfélprofil rendszerében (ÜPR -

https://upr.nebih.gov.hu/) KAÜ-s
azonosítást követően érhető el. Az ÜPR-be

belépve az ügyfelek közvetlenül a
főoldalról indíthatják el az e-GN-t.

https://upr.nebih.gov.hu/


Kitöltési útmutató
 Az elektronikus gazdálkodási napló -

növényvédelmi tevékenység - vezetéséhez 
készített kitöltéséi útmutató az alábbi linken 
érhető el. (Előreláthatólag még januárban videó is 

készül a kitöltésről).

 https://portal.nebih.gov.hu/-/januartol-a-
nebih-feluleten-kell-vezetni-az-elektronikus-
permetezesi-naplot

 Az e-GN-nel kapcsolatos kérdéseket az 
egn@nebih.gov.hu e-mailen tehetik fel.

https://portal.nebih.gov.hu/-/januartol-a-nebih-feluleten-kell-vezetni-az-elektronikus-permetezesi-naplot
https://portal.nebih.gov.hu/-/januartol-a-nebih-feluleten-kell-vezetni-az-elektronikus-permetezesi-naplot
https://portal.nebih.gov.hu/-/januartol-a-nebih-feluleten-kell-vezetni-az-elektronikus-permetezesi-naplot
mailto:egn@nebih.gov.hu


Tartalmi változások
 Az e-GN rendszer egyik kritériuma, hogy ne 

rójon többlet adminisztrációs terhet a 
gazdálkodókra.

 Az adattartalma minimálisan tér el a 
korábban vezetett gazdálkodási napló 
adattartamától.

Pl: vis maior eseményt nem kell felvezetni,

1-2 mezővel bővül, melyek a monitoring 
tevékenységhez, EU-s adatszolgáltatásokhoz 
elengedhetetlenek. 



Tartalmi bővülések
 Nem termő terület méret megadása szőlő és 

gyümölcsös esetén,

 Öntözés forrása

 Ökológiai gazdálkodás jelölése (nem csak az 
öko támogatásban résztvevőknek)

 Ökológiai tartású állatállomány jelölése,

 Műveléssel érintett terület,

 NH3 csökkentési technikák,

 Trágyakezelési módok.



e-GN felépítése I.



e-GN felépítése II.
Ezután a termőhelyek alapadatait kell

megadni:

a táblák helyének meghatározása

(koordináta, cím vagy helyrajzi szám), terület

méret, hasznosítás…stb



e-GN felépítése III.

 Végül a műveletek rögzítése:



E-Permetezési Napló

30. § (2) A permetezési naplót a NÉBIH 

elektronikus felületén, más elektronikus 
úton vagy papír alapon kell vezetni.

30. § (4) A növényvédő szeres kezelést (…) 

a munkavégzést követő 24 órán belül fel 
kell tüntetni. (43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet)



8. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez *

Az integrált növényvédelem általános elvei

 1. A károsítók megjelenésének megelőzésére…az alábbi 
eszközök alkalmazandók:

 1.5. a gyomnövények, kártevők és kórokozók természetes

ellenségeinek és a hasznos, valamint a növénytermelés
szempontjából veszélyt nem jelentő élő szervezetek fokozott

védelme és erősítése megfelelő növényvédelmi

intézkedésekkel vagy a termelőhelyeken belül és kívül ökológiai
infrastruktúrákkal a természetes ökoszisztémák védelmének

figyelembevételével.

 3. A termelő, szükség szerint folyamatos táblaszintű és károsító
előrejelzés (monitoring) eredményei alapján, illetve szakirányító

igénybevételével eldönti……a tudományosan megalapozott
károsítási küszöbértékeket.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000043.fvm


Köszönöm  a figyelmet!

Felhasznált irodalom:
Várszegi Gábor: Aktualitások, vonatkozó jogszabályok és várható változások a 
növényvédelmi szakigazgatásban
Gábriel Géza: Növényvédelmi aktualitások
Madarász István: Agro-Ökológiai Program

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet


	1. dia: gazdálkodás adminisztratív kötelezettségei 2023-ban
	2. dia: Termőföldtől az asztalig
	3. dia: Új KAP (2023-2027) erősödő zöld elvárásokkal 
	4. dia: Közvetlen támogatások I. pillér
	5. dia: Vidékfejlesztés II. pillér
	6. dia: Kiterjesztett kondícionalitás (előírások)
	7. dia: Agro-ökológiai Program (AÖP) 1.
	8. dia: Agro-ökológiai Program (AÖP) 2.
	9. dia: Az e-Gazdálkodási Napló fogalma
	10. dia:  Kik az e-GN vezetésére kötelezettek
	11. dia: Milyen adatszolgáltatásokat váltjuk ki az e-GN vezetésével?
	12. dia:      Kinek kötelező e-gazdálkodási naplót vezetni? 
	13. dia: e-GN beadó felület elérési útvonala
	14. dia: Kitöltési útmutató
	15. dia: Tartalmi változások
	16. dia: Tartalmi bővülések
	17. dia: e-GN felépítése I.
	18. dia: e-GN felépítése II.
	19. dia: e-GN felépítése III.
	20. dia: E-Permetezési Napló
	21. dia: 8. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez *  Az integrált növényvédelem általános elvei 
	22. dia:    Köszönöm  a figyelmet!  Felhasznált irodalom: Várszegi Gábor: Aktualitások, vonatkozó jogszabályok és várható változások a növényvédelmi szakigazgatásban Gábriel Géza: Növényvédelmi aktualitások Madarász István: Agro-Ökológiai Program 43/2010.

