12. számú melléklet
„web-GN”-ben rögzítendő adatok

GN Főlap
1. sor: Név
2. sor: Ügyfél regisztrációs szám (Államkincstár)
3. sor: Cégforma
4. sor: Helység, irányítószám
5. sor: Közterület neve, száma

GN01- Összesítő adatlap
C oszlop: Szeptember 1-jén a gazdaság teljes területe hasznosítási irányonként (ha)
D oszlop: AKG támogatásba vont terület nagysága (ha)

Kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő
terület azonosítási
alapadatai
A célprogramban előírt folyamatos
műveleti naplók (GN 07, GN11 és GN
12) alapján kitöltött adatok

GN02 - AKG - SZÁNTÓ - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
G oszlop: 12%-os lejtő kitettség
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Terület (ha)
d oszlop: Főnövény / másodvetés
e oszlop: Hasznosítási kód
Szervestrágya,
i oszlop: N
kijuttatott
j oszlop P2O5
hatóanyagok kg/ha
k oszlop: K2O
Műtrágya,
l oszlop: N
kijuttatott
m oszlop: P2O5
hatóanyagok kg/ha
n oszlop: K2O
Terméshozam (t/ha)
q oszlop: Tényleges terméshozam
r oszlop: Melléktermék/zöldtrágya talajba forgatása
s oszlop: Vis maior

Kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő
terület azonosítási
alapadatai
A célprogramban előírt folyamatos
műveleti naplók (GN 07 és GN 08)
alapján kitöltött adatok

GN03 - AKG - GYEP - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
G oszlop: 12%-os lejtő kitettség
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Terület (ha)
d oszlop: Hasznosítási kód
e oszlop: kaszálások száma
f oszlop: első kaszálás kezdete (hónap-nap)
Kaszálásos
g oszlop: második kaszálás kezdete (hónap-nap)
hasznosítás esetén
h oszlop: utolsó kaszálás kezdete (hónap-nap)
i oszlop: hozama (tonna/ ha/év)
j oszlop: kaszálás időpontja (hónap-nap)
Legeltetéses
k oszlop: hozama (tonna/ ha/év)
hasznosítás esetén
l oszlop: módja
n oszlop: Vis maior

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület azonosítási alapadatai
A célprogramban előírt
folyamatos műveleti
naplók (GN 07, GN11
és GN 12) alapján
kitöltött adatok

GN04 - AKG - ÜLTETVÉNY - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
G oszlop: 12%-os lejtő kitettség
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
J oszlop: Növényfaj
K oszlop: Hasznosítási kód
M oszlop: Terület nagysága (ha)
Állománysűrűség
O oszlop: telepítéskor
(tő/ha)
P oszlop: jelenlegi
Q oszlop: Telepítés éve
R oszlop: Művelési mód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Terület (ha)
d oszlop: Hasznosítási kód
Szervestrágya,
e oszlop: N
kijuttatott
f oszlop P2O5
hatóanyagok kg/ha
g oszlop: K2O
Műtrágya,
h oszlop: N
kijuttatott
i oszlop: P2O5

A célprogramban előírt
folyamatos műveleti napló
(GN 07) alapján kitöltött
adatok

Kötelezettségvállalás
sal érintett
egybefüggő terület
azonosítási
alapadatai

hatóanyagok kg/ha
Terméshozam (t/ha)

j oszlop: K2O
m oszlop: Tényleges terméshozam
n oszlop: Madár-odú (db/ha)
o oszlop: Rovarcsapdák száma
p oszlop: Vis maior

GN05 - AKG - NÁDAS - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - ALAPADATOK
I. sor: Sorszáma
II. sor: Földhasználat joga
C oszlop: MePAR blokkazonosítók
D oszlop: Terület (ha)
E oszlop: Natura 2000
Kötelezettségek
F oszlop: Nitrát- érzékeny
H oszlop: KAT terület
Jogosultságok
I oszlop: AKG kód
a oszlop: Gazdálkodási év
b oszlop: Tábla sorszám (adott évi kifizetési kérelem szerint)
c oszlop: Kezelési terv száma
d oszlop: Aratott terület nagysága (ha)
e oszlop: kezdete (hónap-nap)
Nádaratás
f oszlop: vége (hónap- nap)
g oszlop: módja
h oszlop: Tarló mérete (cm)
i oszlop: Hozam (termelői nádkéve/ha)
j oszlop: Vis maior

A használt
növényvédő szer
A permetlé

GN-10 Nyilvántartás a növényvédő szeres kezelésekről
C oszlop: Kezelt kultúra
D oszlop: A kezelt tábla sorszáma (adott évi kifizetési kérelem szerint)
E oszlop: A kezelt terület nagysága (ha)
F oszlop: A kezelés időpontja (év, hónap, nap)
G oszlop: kereskedelmi megnevezés
H oszlop: mennyisége
I oszlop: mértékegység (kg, l/ha, g/m2, g/fm)
J oszlop: mennyisége
K oszlop: mértékegysége (l/ha, l/m2)

