1. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez
Az értékelés szempontjai az egyes jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelmény (a továbbiakban: JFGK) esetében
JFGK 1 és 5
A JFGK célja: Natura 2000 területeken a biológiai sokféleség, a természetes élıhelyek, a vadon élı állatok és
növények kedvezı természetvédelmi helyzetének fenntartása, illetve az e területek kijelölésének alapjául szolgáló
természeti állapot megırzése, valamint a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Súlyosság
Enyhe: a tevékenység eredményeképpen érdemben nem károsodott az élıhely, nem szőnt meg fészkelıhely,
táplálkozóhely.
Közepes: a tevékenység eredményeképpen érdemben károsodott az élıhely, fészkelıhely, táplálkozóhely, de
annak nincs jelentıs kihatása a védett/jelölı fajok/élıhelyek térségbeli elıfordulására, illetve állománynagyságára.
Súlyos: a tevékenység hatására a térségben élı védett/jelölı fajok/élıhelyek elıfordulása, állománynagysága
jelentısen csökken.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: a tevékenység hatásai, illetve a károsított élıhely/faj természeti értékei rövid idın
belül helyreállíthatók, a megváltoztatott élıhely ezután újra teljes mértékben képes betölteni korábbi funkcióját.
Hosszú távon helyrehozható: a tevékenység hatásai, illetve a károsított élıhely/faj természeti értékei
helyreállíthatók, de ehhez több évre van szükség.
Maradandó: a tevékenység hatásai, illetve a károsított élıhely/faj természeti értékei nem állíthatók vissza az
eredeti állapotukba.

JFGK 2
A JFGK célja: a felszín alatti vízkészlet mezıgazdasági eredető szennyezés elleni védelme, a felszín alatti vizek jó
állapotának biztosítása, és a már bekövetkezett szennyezés következményeinek kiküszöbölése, korlátozása. A
megfelelı minıségő víz biztosítása a jövıbeni vízfelhasználás érdekében.
Súlyosság
Enyhe: a felszín alatti vizek minıségi mutatóira ártalmatlan anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a felszín alatti
vízbe.
Közepes: trágyából, szennyvízbıl vagy mosóvizekbıl származó szennyezı anyag kerül közvetlenül vagy közvetve
a felszín alatti vízbe.
Súlyos: olajból, üzemanyagból, növényvédı szerbıl, mőtrágyából vagy egyéb veszélyes hulladékból származó
szennyezı anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a felszín alatti vízbe.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: a felszín alatti vizek minıségében okozott szennyezés ésszerő idıhatáron belül
csökkenthetı, illetve megszüntethetı.
Hosszú távon helyrehozható: a felszín alatti vizek minıségében okozott szennyezés csak hosszútávon
csökkenthetı, illetve szüntethetı meg.
Maradandó: a szennyezéssel maradandó károsodás keletkezik a felszín alatti vizek minıségében.

JFGK 3

A JFGK célja: a szennyvíziszapnak értékes mezıgazdasági tulajdonságai lehetnek, ezért helyénvaló a
mezıgazdaságban történı alkalmazását ösztönözni, de kizárólag olyan feltételek betartása mellett, amellyel
elkerülhetı az emberekre, állatokra, növényekre és a környezetre gyakorolt káros hatások bekövetkezése.
Súlyosság:
Enyhe: olyan mértékő meg nem felelés tekinthetı enyhének, mely során a környezetre gyakorolt terhelés nem
jelentıs.
Közepes: a gazdálkodó nem is rendelkezik vagy abban az esetben, ha rendelkezik az illetékes talajvédelmi hatóság
által kiadott engedéllyel, a szennyvíziszap termıföldön történı felhasználása során nem minden esetben az
engedélyben foglaltak szerint jár el.
Súlyos: a helytelen szennyvíziszap kijuttatás következményeként az emberekre, állatokra, növényekre, illetve a
környezetre gyakorolt kedvezıtlen, káros hatások bekövetkeztek.
Tartósság:
Rövid távon helyrehozható: a szennyvíziszap nem megfelelı felhasználása során keletkezett káros hatásokat rövid
idıszakon belül meg lehet szüntetni.
Hosszú távon helyrehozható: a szennyvíziszap termıföldön történı felhasználásakor olyan mértékő káros hatás
következett be, mely csak hosszútávon hozható helyre.
Maradandó: a szennyvíziszap kijuttatás következményeként maradandó környezeti károsodás keletkezett.

JFGK 4
A JFGK célja: a nitrát érzékeny területeken a mezıgazdasági forrásokból származó nitrátok által okozott vagy
indukált vízszennyezés csökkentése.
Súlyosság:
Enyhe: a mezıgazdasági tevékenység során kijuttatott nitrogén vegyületek kis mértékben szennyezték a felszíni,
illetve a felszín alatti vizeket.
Közepes: a mezıgazdasági tevékenység során nem megfelelıen kijuttatott nitrogén vegyületekkel közvetlen vagy
közvetett módon terhet róttak a felszíni, illetve a felszín alatti vizekre.
Súlyos: a helyes mezıgazdasági gyakorlat elıírásainak figyelmen kívül hagyásával a felszíni, illetve a felszín alatti
vizekben jelentıs nitrát szennyezıdés következett be.
Tartósság:
Rövid távon helyrehozható: a keletkezett nitrát szennyezés ésszerő idıhatáron belül csökkenthetı, illetve
megszüntethetı.
Hosszú távon helyrehozható: a keletkezett nitrát szennyezés csak hosszútávon csökkenthetı, illetve szüntethetı
meg.
Maradandó: a nitrát szennyezéssel maradandó károsodás keletkezett a felszíni, illetve a felszín alatti vizekben.

JFGK 6
A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetı fontosságú a sertésszállítások
nyilvántartása, azonosíthatósága és nyomon követhetısége.
Súlyosság
Enyhe: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva csekély mértékő hiányosságokat mutat, mely alapvetıen nem veszélyezteti a nyomon követhetıség
megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely veszélyezteti a nyomon követhetıség megvalósulását, ezáltal
növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely meghiúsítja a nyomon követhetıség megvalósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.

Tartósság
Rövid távon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan
idıintervallumon belül megszüntethetıek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.
Hosszú távon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetıvé a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.

JFGK 7
A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetı fontosságú, hogy valamennyi
szarvasmarhaféle azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhetı legyen.
Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva csekély mértékő hiányosságokat mutat, mely alapvetıen nem veszélyezteti a nyomon követhetıség
megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely veszélyezteti a nyomon követhetıség megvalósulását, ezáltal
növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely meghiúsítja a nyomon követhetıség megvalósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan
idıintervallumon belül megszüntethetıek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.
Hosszú távon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetıvé a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.

JFGK 8
A JFGK célja: állategészségügyi, állattenyésztési és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetı fontosságú, hogy
valamennyi juh és kecske azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhetı legyen.
Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh, illetve kecske számához
viszonyítva csekély mértékő hiányosságokat mutat, mely alapvetıen nem veszélyezteti a nyomon követhetıség
megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh, illetve kecske számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely veszélyezteti a nyomon követhetıség megvalósulását, ezáltal
növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh, illetve kecske számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely meghiúsítja a nyomon követhetıség megvalósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan
idıintervallumon belül megszüntethetıek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.
Hosszú távon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetıvé a nyomon követhetıséget, azonosíthatóságot.

2. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez
A jogkövetkezmény mértékének számítási alapjai

1. Az egyes meg nem felelések 1. számú melléklet szerinti értékelése alapján a következı besorolást kell
elvégezni:
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2. Az adott gondatlannak minısülı meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pont szerinti besorolásnak
megfelelıen az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni. A kombináció kialakításánál a besorolási
érték (1,3,5) bármely értékelési szempontot (súlyosság, mérték, tartósság) jelentheti.
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3. Az adott szándékosnak minısülı meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pont szerinti besorolásnak
megfelelıen az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni. A kombináció kialakításánál a besorolási
érték (1,3,5) bármely értékelési szempontot (súlyosság, mérték, tartósság) jelentheti.
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