NITRÁTÉRZÉKENY TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Nitrátérzékeny területek
A vizek védelme érdekében nitrátérzékeny területek az alábbi szempontok szerint kerültek
kijelölésre:
- geológiai okok ( karsztos területek )
- felszíni vizek minőségének biztosítása
- nagy létszámú állattartó telepek, valamint a hozzájuk tartozó trágyatárolók területe
A nitrátérzékeny területek fizikai blokkazonosítóit MEPAR szinten történő közzétételét a
43/2007. ( VI.1.) FVM rendelet melléklete tartalmazza.
2013. szeptember 1-től a nitrátérzékeny területek köre jelentősen bővült!
Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
A nitrátérzékeny területeken kötelezően betartandó a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
( HMGY) előírás rendszere, amelyet az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet tartalmaz.
Ennek fő elemei:
-

-

az évente szervestrágyával kijuttatható nitrogén hatóanyag mennyisége max.
170 kg/ha,
tilos trágyát kijutatni október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok
fejtrágyázása, amely egyéb szabályok betartása mellett február 1-től lehetséges,
trágya és hígtrágya kijuttatás szabályai,
vizek környezetében betartandó trágya kijuttatási szabályok,
a talajokra kijuttatandó tápanyagok mennyiségét talajvizsgálatra alapozva lehet
meghatározni, melyhez a termőhely adottságait is figyelembe kell venni.
A talajvizsgálatot 5 évente meg kell ismételni.
Növényfajonként a kijuttatható nitrogén hatóanyag mennyisége termőhelyenként a
nitrogén ellátottságtól függően korlátozott. ( 1-4. számú melléklet )
előírásoknak megfelelő trágyatároló műtárgyak kialakítása,
ideiglenes trágyakazal ( trágyaszarvas ) létesítésének szabályai.

Adatszolgáltatás
A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, valamint az egy háztartás igényét meghaladó
számú állattartást végzőknek a gazdálkodási évre ( szeptember 1. és az azt követő év
augusztus 31.) vonatkozóan a gazdálkodási évet követő december 31-ig adatszolgáltatást kell
teljesíteniük az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. melléklet szerint.
Az adatszolgáltatás a 2014. szeptember 1-től induló időszaktól elektronikus formában
kötelező és az alábbi módon tehető meg:
Az Általános Nyomtatványkitöltő ( ÁNYK ) keretprogramot az
http://ugyintezes.magyarorszag.hu honlapról le kell tölteni, majd a www.nebih.gov.hu
honlapról a „Nitrát adatlap” formanyomtatvány letölthető és az ÁNYK segítségével
kitölthető. Ezt követően az adatlap elektronikus benyújtásához ügyfélkapus azonosítóra és
jelszóra is szükség van, amelyet az okmányirodákon keresztül lehet igényelni. Az elküldés az
ügyfélkapun keresztül valósítható meg.

A 2013. szeptember 1-től kijelölt nitrátérzékeny területeken a HMGY előírásait, mint
például a talajvizsgálatra alapozott műtrágya használatot, csak 2014. szeptember 1-től
kell alkalmazni ( 2014-2015. gazdálkodási évben ) Ebben az esetben az ilyen területen
gazdálkodóknak a kötelező adatszolgáltatás határideje 2015. december 31. lesz!

