
 

TÁJÉKOZTATÁS 

A 2012. ÉVI KÖTELEZŐ NITRÁT ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉR ŐL, ÉS A HELYES 

MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT SZABÁLYAIRÓL 

 

1.) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 

program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. 

(IV. 29.) FVM rendelet előírásai alapján 

  

 2012. december 31-ig a 2011-2012. gazdálkodási évre (2011. szeptember 1. – 2012. augusztus 31.) 

vonatkozóan, mindazon mez őgazdasági tevékenységet folytatónak eleget kell ten ni a nitrát 

adatszolgáltatási kötelezettségének a talajvédelmi hatósághoz, aki: 

 

- egy háztartás igényeit meghaladó mértékben állato t tart, 

(A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 28. b) szerint az 

állattartásra vonatkozóan magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenység:  

a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 

számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg nem haladja meg;” 

Egy számosállat mintegy 500 kg élőtömegű állatállománynak felel meg.) 
 

- valamint nitrát érzékeny területen gazdálkodik. 

(A nitrát érzékeny területeket blokkok szintjén – a nitrát érzékeny területek által érintett települések 

szerinti bontásban a MePAR szerinti blokkok szintjén történ ő közzétételér ől szóló - 43/2007. (VI. 

1.) FVM rendelet határozza meg.  Amennyiben az adatszolgáltatás időszakában a nitrát érzékeny 

terület besorolása megváltozik, a nitrát érzékeny területté nyilvánítás időszaka alatti tevékenységről kell 

nyilatkozni.) 

 

2.) A vizek mez őgazdasági eredet ű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges  

cselekvési program részletes szabályairól, valamint  az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjér ől 

szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. mellékleté ben található adatlapot a jogszabály 

függelékében lév ő kitöltési útmutatónak megfelel ően kell kitölteni.  

 

Felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezett mez őgazdasági tevékenységet folytatók figyelmét, 

hogy: 

- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdése alapján azon nitrát-érzékeny területen gazdálkodó mezőgazdasági 

termelőt, aki nem tartja be az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. §- 9. §-ában meghatározott helyes 

mezőgazdasági gyakorlat szabályait, nitrát szennyezési bírság  megfizetésére kötelezhetik,  

valamint az előidézett veszély súlyától függően tevékenység felfüggesztésére, korlátozására 

kötelezhetik, vagy a tevékenység folytatását megtiltják. 

 



- a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a talajvédelmi hatóság az 

adatszolgáltatást a határnapig nem teljesítése, illetve a nem megfelelően teljesített adatszolgáltatás, 

valamint az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. §-ában meghatározott nyilvántartási kötelezettség 

elmulasztása esetén az érintettet nitrát adatszolgáltatási bírság  megfizetésére kötelezheti. 

 

3.) Az adatlapok, illetve a kapcsolódó jogszabályok letölthetők a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal honlapjáról (www.nebih.gov.hu).  

 

A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010. gazdálkodási évtől kezdődően már elektronikusan is teljesítheti a 

gazdálkodó, melyet a gazdálkodók szintén a www.nebih.gov.hu  címen a nyomtatványok menüben 

érhetnek el. 

Az adatszolgáltatást a nitrát adatlap esetében az alábbi két módon teljesítheti a gazdálkodó: 

 

A honlap fels ő menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpo nt alatt találhatóak az 

elektronikusan beküldhet ő nyomtatványok, valamint a kitöltéséhez szükséges k eretprogram 

(ÁNYK).  

A Nyomtatványok/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt találhatók a papír alapon beküldhető 

nyomtatványok. 

Az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre 

kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra - különös tekintettel az állattartókra, s az egyébként valamely 

veszélyes anyagot telephelyükön tároló gazdálkodókra -, a gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi 

azonosítók (KÜJ, KTJ azonosító)  is.  

 

Szekszárd, 2012. december 1. 

 

 Tolna Megyei Kormányhivatal 

 Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 


