2. OLDAL
AKG
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
Az
agrár-környezetgazdálkodással
kapcsolatban gyakorta felmerülnek olyan
kérdések, melyekre az egyértelmű válasz
ismerete jelentősen megkönnyítheti a
gazdálkodók eligazodását és munkáját.
Az
egyszerűsített
területalapú
támogatások igénybevétele esetén is kell
teljesíteni a HGGY-t, vagy csak a Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
előírásait kell betartani? (Különösen a
vetésforgó miatt érdekes)
Az
egyszerűsített
területalapú
támogatások igénybevétele esetén csak a
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot előírásait kell betartani.
- Osztatlan közös tulajdonban van az AKG
programba bevitt terület. Az első évben a
kérdező gazdánál megtörtént a talajtani
mintavétel, majd a következő gazdálkodási
évben másik gazdának sorsolták ki a
talajmintával lefedett területet. A program
utolsó évében levett talajminta már a
sokadik helyen lévő területről fog lekerülni,
így a mintavétel eredménye nem lesz
összehasonlítható.
A
tápanyaggazdálkodási terv mire elkészül, már utópia
lesz, nem pedig terv, mert a gazda már a
sorsolás alapján a sokadik területen
gazdálkodik. Ilyen esetben hogy lehet
betartani az előírásokat?
- Az osztatlan közös tulajdonban lévő
területet jogosulatlanul hozta be a
gazdálkodó a támogatási rendszerbe. Az
osztatlan közös tulajdonban lévő, vagy az
abból kimért olyan terület, ami „máshová
lett kimérve”, mint amiről a támogatási
határozat szól, részleges vagy teljes
visszavonással, az előzőekben felvett
támogatási összegek visszafizetése nélkül
ki kell vonni az AKG támogatásból!
- Mi számít monokultúrának?
- A monokultúra a 137/2004. (IX. 18.)
FVM
rendelet
alapján
olyan
növénytermesztési rendszer, amelyben egy
adott földterületen minden évben ugyanazt
a növényt termesztik. Monokultúrának
számít például a két évben egymás után
vetett, de eltérő hasznosítású kukorica
(csemegekukorica után szemes kukorica)
is.
- Mi történik, ha a támogatott például a
program 4. évében elhalálozik, nincs aki
átvegye tőle a támogatást, és átvállalja a
kötelezettségeket? Visszafizettetik-e az
örökösökkel
a
korábban
felvett
támogatásokat?
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- A 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet
alapján az ügyfél halála vis maior esetnek
számít, az örökösöknek nem kell
visszafizetni
a
korábban
felvett
támogatásokat, de a vis maior esetet be kell
jelenteni az MVH-nak.
- Jelenleg megváltoztak a blokkazonosítók
(az utolsó 3 számjegye). A GN-ben hogyan
kell vezetni? Amikor a kifizetési kérelem
beadásra került, akkor még a régi
blokkazonosítók voltak érvényben (akkor
is, amikor elkezdődött az AKG második év),
ezért a naplóban is az szerepel. Most
viszont a területalapút már az új
blokkazonosítók alapján kell igényelni, így
hogy lehet összevetni a SAPS-os és AKG-s
parcellákat? Adott ellenőrzés esetén
melyiket veszik figyelembe?
- Az AKG ellenőrzések során a régi
blokkazonosítókat veszik figyelembe, így a
gazdálkodási naplóban is ezeket kell
szerepeltetni. Az új blokkazonosítók a
következő
gazdálkodási
évtől
szerepeljenek a gazdálkodási naplóban,
amikor már a kérelmekben is ezek
szerepelnek.
- Osztatlan közös tulajdonban lévő terület
lett az AKG programba bevonva, most az
osztatlan közös földterület állami kimérése
után máshova kerül a gazdálkodó
parcellája, van-e ilyen esetben szankció, ha
a más helyen kimért parcella területe a
korábbihoz képest változatlan, és ha
kisebb?
- Az osztatlan közös tulajdonban lévő
területet jogosulatlanul hozta be a
gazdálkodó a támogatási rendszerbe. A
107/2005. (XI. 24.) FVM rendelt 5. §-a
alapján az osztatlan közös tulajdon
kiméréséből adódó területcsökkenés nem
minősül
jogosulatlanul
igénybevett
támogatásnak.
Az
osztatlan
közös
tulajdonban lévő, vagy az abból kimért
olyan területet, ami „máshova lett
kimérve”, mint amiről a támogatási
határozat szól, részleges vagy teljes
visszavonással, az előzőekben felvett
támogatási összegek visszafizetése nélkül
ki kell vonni az AKG támogatásból!
Repce
utáni
sűrű
árvakelés
másodvetésként elfogadható-e, ha később
zöldtrágyaként lesz leszántva?
- Nem.
- Gazdálkodási Napló vezetésénél a
növényvédelmi megfigyeléseket ki-ki maga
is elvégezheti, nem kell erre külön, fizetett
szolgáltatót igénybe venni?
- A Gazdálkodási Naplóban vezetendő
növényvédelmi megfigyelést a gazdálkodó

maga is elvégezheti, de javasolt
növényvédelmi szakember bevonása.
- Az új blokktérképen néhány esetben
csökkent a támogatható terület nagysága,
mi legyen az 5 éves vállalással?
MVH
formanyomtatványon
kell
változásvezetést benyújtani. Amennyiben a
blokkban gazdálkodók nem értenek egyet a
támogatható
terület
csökkenésével,
kérhetnek felülvizsgálatot. Ha azonban a
felülvizsgálat megállapítja, hogy a terület
valóban nem támogatható, akkor a
gazdálkodónak vállalnia kell az esetleges
jogkövetkezményeket
(jogosulatlanul
igénybe vett támogatás, szankció).
- AKG füves élőhely kezelése célprogram
esetében kell-e talajmintavétel?
- Nem.
- Hol van, illetve van-e szabályozva, hogy a
trágyaszarvas mennyi ideig lehet a tábla
szélén?
- Csak nitrátérzékeny területeken van erre
vonatkozó előírás, melyet a 27/2006. (II.
7.) Kormányrendelet szabályoz. Ezen
rendelet értelmében a nitrátérzékeny
területeken kettő hónapig lehet a
trágyaszarvas a tábla szélén.
- A monokultúrát megszakítja-e a
másodnövénynek vetett zöldtrágya növény?
- Igen.
- A termelő átadja a területét egy másik
gazdának, cserébe egy másik területért.
Mindketten érintettek az AKG kapcsán és
mindkettő területet bevitték. Így ésszerűbb
lenne a földhasználat. Mit kell tenni,
hogyan lehet kérelmezni?
Mind
a
kettő
gazdálkodónak
kötelezettség-átvállalási kérelmet kell
benyújtania a területileg illetékes MVHhoz.
- Elhalálozott kedvezményezett esetén kinek
kell részt vennie a kötelező gazdaképzésen?
- Halálozás esetén az örökös részt vehet az
oktatáson, amennyiben nem jelenik meg,
akkor sem érheti szankció, ezt vis
maiorként fogjuk kezelni.
- Átruházás esetén ki a képzésre kötelezett?
- Az átruházás esetén mind a két félnek, az
átadónak és az átvállalónak is részt kellene
vennie az oktatáson. Erre azért lenne
szükségünk, mert amennyiben az átvállaló
mégsem felel meg az előírásoknak, akkor
legalább az eredeti gazdának legyen meg
az oktatása.
Lupócz Zoltán
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