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Előszó
Az alábbi kézikönyv a projekt fő terméke: „Mezőgazdasági szaktanácsadók
szakmai kompetenciái és bizonyítványai a szolgáltatóipar versenyképes
piacának világában” (AAC).
A projekt azt a kívánalmat célozza meg, hogy az Európai Unió új közös
agrárpolitikája által indukált változások elfogadhatók legyenek – ezeknek a
2007-ben életbe lépett változásoknak a fő célja a vidékfejlesztés és a
többfunkciós mezőgazdaság megvalósítása. Ezt a koncepciót támogatandó, a
tagországok
felelőssége
a
mezőgazdasági
tanácsadás
biztosítása
olymértékben, hogy a vállalkozások és természetes személyek képesek
legyenek eleget tenni a koncepció-megvalósítás minden követelményének. A
1782/2003 számú Európa-tanácsi rendelet előírja, hogy minden tagállamnak
rendelkeznie kell saját tanácsadási rendszerrel.
A kézikönyv a tanácsadói ismeretek összefoglalását adja. tekintetbe veszi.
Címe: Tanácsadói kompetenciák kézikönyve a Kölcsönös Megfeleltetés jegyében. A
követelményeket úgy fogalmazza meg, hogy a tanácsadók szükséges ismereteit a
Kölcsönös Megfeleltetés szelleme hatja át.
A követelmények jegyzékét úgy állították össze, hogy megfeleljen a 19 egyéni SMR
szabványnak, valamint a GAEC+PP feltételeknek (= Kölcsönös Megfeleltetés).
A kézikönyv tartalmazza a Kölcsönös Megfeleltetés területén dolgozó tanácsadók
iránt támasztott követelmények jegyzékét a hozzájuk kapcsolódó eredményekkel
együtt, így a tanácsadók a Kölcsönös Megfeleltetés eredményeinek témakörében
felkészülten adnak tanácsot.
A kézikönyv mindenki számára hasznos lehet, aki szeretné megismerni a Kölcsönös
Megfeleltetés követelményeinek világát. A projekt eredményeiből származó tudás
nem csupán a Kölcsönös Megfeleltetés témakörében tanácsadói feladatkörre
pályázók számára lehet hasznos, hanem a mezőgazdasági szakképzést folytató
középiskolák és egyetemek esetében is, amelyek szakembereket képeznek a jövő
gyakorlati feladatainak ellátására. Ezen ismeretek irányadóul szolgálhatnak továbbá
a kamaráknak, szakmai szövetségeknek, vállalkozásoknak, hivataloknak és
fejlesztési ügynökségeknek.
Nyolc partner vett részt a programban:
Az AAC projektben részt vevő partnerek:
• P1 – a projekt koordinátora: Mezőgazdasági és Élelmiszerinformációs
Intézet (Cseh Köztársaság)
• P2 – Nyitrai Mezőgazdasági Intézet (Szlovákia)
• P3 – Brwinow-i Mezőgazdasági Szaktanácsadó Központ (Lengyelország)
• P4 – Szent István Egyetem (Magyarország)
• P5 – FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(Magyarország)
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P6 – Triesdorf Tanácsadási Polgárjogi Társaság (Németország, Bajorország)
P7 – Chemnitz-i Körzeti Adminisztrációs Bizottság (Németország,
Szászország)
• P8 – Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízügyi (Központi)
Minisztérium (Ausztria)
Első feladatként valamennyi projektpartner leírta a 19 SMR szabvány és GAEC
követelmények egy részét saját elgondolásainak megfelelően (értelmezve), majd
minden partner hozzátette saját véleményét az egyes, előre meghatározott
szempontok alapján. A kézikönyv részeinek szerzői a mű végén felsorolva
találhatóak meg.
•
•
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1. a vadmadarak fennmaradásának elősegítéséről szóló Európa-tanácsi
irányelv 79/409/EEC of 2 April 1979 (OJ L 103, 25. 4. 1979, p.1), 3, 4 (1), (2), (4),
5, 7 and 8 számú cikkek
A tanácsadónak az alábbiakat kell tudnia (tudjon tanácsot adni az alábbi
témákban:)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a régió természetvédelem alatt álló területeinek áttekintése
a tagállamok állásfoglalásai, amelyek tartalmazzák a megfelelő tilalmakat
vagy engedélyhez kötődnek
tudnia kell arról, hogy a természetvédelemre vonatkozó törvények és
szabályozások megsértése mennyiben tartozik a Kölcsönös Megfeleltetés
tárgykörébe, illetve mely törvények és rendeletek nem kapcsolódnak a
témához
a vidék, táj elemeinek károsítása vagy megsemmisítése okozta hatások
a megművelt területek kiterjedését megváltoztató intézkedések hatásai
a vízmérleg megváltoztatásának hatásai
a földhasználat megváltozásának hatásai
a vadon élő szervezetek (állatok, növények…) előfordulás helyének egyéb
módon való rombolása milyen hatásokat vált ki
mit jelent a „negatív hatások elmélyítésének tilalma”?
ki gyakorolja a természetvédelem területén az illetékes felügyeleti hatóság
jogkörét?
a különleges védelem alatt álló területek összefoglaló nyilvántartása a
régióban, ahol tevékenykedik
rendelkezzen a természetvédelemre vonatkozó hivatalos törvényi
meghatározások alapfokú ismeretével, ide értve az engedélyezés
szükségességének eseteit is – a madárvédelemhez kapcsolódó
tervezetek/projektek ismerete
a védelmi szempontokat tekintve a döntési jogkörök ismerete
legyen olyan ismeretek birtokában, melyek a Kölcsönös Megfeleltetés
jelentőségére vonatkoznak a mezőgazdasági termelést befolyásoló
intézkedések területén
mit jelent a „értékcsökkentés tilalma”?
szükséges, hogy a tanácsadó ismerje a szolgálati területén veszélyben lévő
vadon élő madarak felsorolását
a tanácsadó tolmácsolja a vadászok felé a madárvédelem fontosságát
a tanácsadó hívja fel az adott ország határőrszolgálatát ellátó szerv figyelmét
a bérvadászok, illetve más vidékekről érkező vadászok fokozott ellenőrzésére

Ajánlott alapképzés és tapasztalat
Ausztria: Természettudományi és Alkalmazott Biológiai Egyetem, Bécs, vagy
Szövetségi Mezőgazdasági Középfokú Főiskola (HBLA) valamint másoddiplomás
képzés a Mezőgazdász Tanárok és Tanácsadók Továbbképző Egyetemén Bécsben.
Szászország: A tanácsadó legalább 1 éves gyakorlati képzettséggel rendelkezzen,
valamint
szakközépiskolai
bizonyítvánnyal
mezőgazdasági
felsőoktatási
intézményhez kapcsolódva (FH) vagy ennek megfelelő végzettséggel
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Lengyelország: a szaktanácsadónak legyen mezőgazdasági felsőfokú végzettsége,
vagy azzal egyenértékű bizonyítványa.
A témához kapcsolódó ajánlott tanfolyamok (mint alapvető tudás a
madárvédelem szempontjából)
Ausztria: egy tanfolyama van csupán az egész Kölcsönös Megfeleltetés kiadványhoz
– így minden irányelvnél ugyanaz a tanfolyam található meg.
A tanfolyam témája
Bevezetés a Kölcsönös Megfeleltetés ismeretekbe
A tanfolyam célja
Időtartam
száma):

A tanácsadók tájékoztatása a szabályokról, amelyek a
gazdákra vonatkoznak a Kölcsönös Megfeleltetéssel
összefüggésben
(órák 8 óra

A tanfolyam tartalma

Valamennyi KM-rendelet és azok változásai
Korábbi évek tapasztalatai
Azon területek értelmezése, amelyekkel a gazdáknak a
legtöbb problémájuk van
Kitekintés a következő időszakra

Eszközök :

PPT-prezentációk
Excel-software a nitrogén egyensúlyra
Önértékelés az állatjólétben
KM-folder

Teszt.

Nincsenek tesztek

Más
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Évente van egy általános KM tanfolyam, amely magába
foglal minden KM rendeletet. Vannak speciális KM
tanfolyamok is a szövetségi államokban; ezeket nem
koordinálja a Minisztérium.

Szászország
A tanfolyam témája:
A tanfolyam célja:
Tartama:
Programja:

Eszközök:
Eredmény:
vizsga.
Más

Bevezetés a KM-be, madarak védelme
A tanácsadók informálása azokról a KM rendeletekről,
amelyeket a gazdáknak ismerniök kell
8 óra

Minden KM rendelet,
A korábbi évek tapasztalatai,
A legproblematikusabb területek,
View to the next (application-) season
PPT bemutatók
Excel software a nitrogén egyensúly kimutatáshoz, stb.
Folder CC, hard copies (legal bases)
Teszt, Gyakorlat:
Egybekötve
egy
vállalkozás
előzetes
ellenőrzésével
A jogi háttér állandó változása

2. az egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni talajvíz-védelemről
szóló Európa-tanácsi irányelv 80/68/EEC of 17 December 1979 (OJ L 20, 26. 1.
1980, p. 43) 4. és 5. cikk.
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni adnia):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit jelent a talajvíz közvetlen használata, és mi az, ami tilos?
Mit jelent a talajvíz közvetett használata, és milyen engedélyezés szükséges?
A releváns anyagok és anyagcsoportok ismerete
A töltőállomások és mosóhelyek ismerete a holdingban
Mit kell tenni a szennyvíziszappal és a peszticid-maradékokkal?
A trágyagyűjtő helyek szivárgó vize
Az ország vízre vonatkozó jogszabályainak alapvető ismerete, beleértve az
engedélykötelezettségeket
A hatóságok vízre vonatkozó kompetenciái
Annak ismerete, hogy mely vízre vonatkozó rendelkezések kompetensek a
KM-el

Javasolt alapképzés és gyakorlat
Austria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences – Vienna, vagy
Federal Secondary Colleges (HBLA) a mezőgazdaságban és a posztgraduális
képzés a mezőgazdasági Tanár és Consultant Training College – Vienna.
Szászország: A tanácsadónak legalább 1 éves gyakorlattal kell rendelkeznie és
mezőgazdasági műszaki főiskolai, vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal.
Lengyelország:
rendelkeznie

A

tanácsadónak

mezőgazdasági

felsőfokú

képesítéssel

kell
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Javasolt kurzusok ehhez a témához
„talajvízvédelemhez”)
Ausztria
A kurzus témája :
Bevezetés a KM-be
A kurzus célja :

minimum

ismeretek

a

Informálni
a
tanácsadókat
a
KM-re
vonatkozó
jogszabályokról, amelyeket a farmereknek ismerniök kell
8 óra

Tartama:
Tartalma :

Eszközök :

Végeredmény: teszt.

Valamennyi KM szabály és módosítás
A korábbi évek tapasztalatai,
A legproblematikusabb területek megtárgyalása,
A közeljövő kilátásai
PPT-prezentációk
Excel-software a nitrogén-egyensúlyhoz
Önértékelés az állatjólétben
KM-folder
Nincs teszt
Évente van egy általános KM tanfolyam, amely valamennyi
KM-el kapcsolatos szabályt felölel. A szövetségi állam
speciális KM kurzusokat is tart, amelyeket a Minisztérium
nem koordinálja.

Más

Szászország
A kurzus témája:
A kurzus célja:

(mint

Bevezetés a Km-be, Talajvízvédelem

Tartama:

A tanácsadó informálása azokról a KM-el kapcsolatos
szabályokról, amelyeket a farmernek ismerni kell
8 óra

Programja:

KM szabályok a talajvízre

Eszközök
Eredmény:
vizsga.
Más
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PPT bemutatók
Excel software
KM prospektusok a jogszabályokról
teszt, Gyakorlat: Egy vállalkozás előzetes
egybekötve
A jogszabályok folyamatos változása

vizsgálatával

3. A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EEC számú Irányelve a környezet
védelméről, különös tekintettel a talajba vezetett, mezőgazdaságban
alkalmazott szennyvíziszapra (OJ L 181, 1986. 7. 4. 6. o.) 3. cikk.
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni adnia:)
•
•
•
•
•
•
•

Megengedett hígtrágya használata?
Milyen papírmunkája van a farmernak a hígtrágya használatához?
A hígtrágya minősége
Talajvizsgálat szükségessége
Maximális eredmény
Kérelem tilalma
Specifikus szabályok az államban

•
•
•
•
•

Az állam alapvető szabályinak ismerete a hígtrágyára vonatkozóan, engedély
kötelezettség, bejelentési és nyilvántartási kötelezettség
A hatóság hígtrágyára vonatkozó kompetenciáinak ismerete
Anyagvizsgálat ismerete (mintavétel)
KM-el releváns szabályok ismerete
A talajerő visszapótlás és a talajkonzerválás ismerete

•

A tanácsadónak ismernie kell a hígtrágya kezelés technológiáját

Javasolt alapképzés és gyakorlat
Austria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences – Vienna, vagy
Mezőgazdasági Federal Secondary Colleges (HBLA) és a posztgraduális képzés
Agrarian Teacher and Consultant Training College – Vienna.
Szászország: A tanácsadónak legalább 1 éves gyakorlattal kell rendelkeznie és
mezőgazdasági műszaki főiskolai, vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal.
Lengyelország:
rendelkeznie

A

tanácsadónak

mezőgazdasági

felsőfokú

képzéssel

kell

Javasolt tanfolyamok a témához (mint minimális ismeretek a ”hígtrágyát
„illetően)
Ausztria
A kurzus témája :
Bevezetés a KM-be
A kurzus célja :
Tartama:
Programja :

Eszközök :

Informálni a tanácsadót azokról a KM-re vonatkozó
szabályokról, amelyeket a farmernak ismerni kell
8 óra
Valamennyi KM szabály és módosítás,
A korábbi évek tapasztalatai,
A legproblematikusabb területek
A közeljövő kilátásai
PPT-bemutatók
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Eredmény:

Excel-software a nitrogén egyensúlyhoz
Önértékelés, állatjólét
KM-folder
Teszt nincs
Minden évben van egy általános kurzus a KM
rendelkezésekről. A szövetségi állam ezen kívül speciális
kurzusokat is tart, de ezeket a Minisztérium nem
koordinálja.

Más

Szászország
A kurzus témája:
A kurzus célja:
Tartama:
Programja:

Eszközök

Bevezetés a KM-be, hígtrágya használata
A tanácsadó informálása azokról a KM-el kapcsolatos
szabályokról, amelyeket a farmernak ismerni kell
8 óra
Hígtrágya használatára vonatkozó KM rendelkezések, és
ezek összevetése a helyes talajerő visszapótlással és a
talajkonzerválással (humuszegyensúly és hasonlók),
bevezetés a mintavétel szabályaiba
PPT prezentációk
Excel software
KM prospektus és más szórólapok

Eredmény:

Gyakorlat:
összekötve

Egy

vállalkozás

előzetes

Más

A jogalkotás változásának figyelése

vizsgálatával

4. A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EEC Irányelve a vizek mezőgazdasági
tevékenységből fakadó nitrátszennyezés elleni védelme (OJ L 375, 1991. 12. 31.
1. o.) 4, 5 cikk
A tanácsadónak tudnia (tanácsot kell tudni adni:)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A trágya alkalmazásának tiltott időszakáról
A meredek csúszó talajon való alkalmazás korlátairól
A sáros, fagyott, hófedett talajon való alkalmazás korlátairól
Vízfolyások közelében való alkalmazás kötöttségeiről
A helyes tárolási munkákról (biztonság)
A trágya tároló kapacitásáról
Az ésszerű trágyázásról
A vetésforgóról, az állandó termés fenntartásról
Esős időszakokban és télen való vegetációs takarásról
A trágyázási tervről, kimutatásról
Másokról
Az applikáció határairól: 210/170 kg N/ha/év
Jogszabályok
ismeretéről,
vízgazdálkodási
törvényről,

trágyázással

•
•

kapcsolatos törvényről
« Nitrates Directive » ismeretéről
A nitrát menedzsmentre vonatkozó jó gazdálkodási gyakorlatról

•
•
•
•
•
•

A 2003-as nitrogén programról
A nitrogén műtrágya maximális szintjéről
A trágyatároló kapacitásról
A nitrogén műtrágya útja a vizeket leszámítva
A nitrogén műtrágya útja hegyoldalak esetében
Nitrogén műtrágyák felhasználásának tiltott időszakai

•

Az adott országban érvényben levő rendeletek alapvető ismerete a műtrágyahasználat, a kérvényezés különlegességei és az okirat-kiállítási
kötelezettségek területén
Alapismeretek a trágyatárolás követelményeire vonatkozóan (előírásként:
vízzel kapcsolatos jogi ismeretek)
Szakértői kompetenciák ismerete a műtrágyajogra, a tárolásra, szükség
esetén a vízzel kapcsolatos jogi szabályozásra vonatkozóan
Annak ismerete, hogy a műtrágyahasználattal és a lehetséges vízhasználattal
kapcsolatos rendeletek közül melyek felelnek meg a KM tartalmának
Mezőgazdasági technikai ismeretek a műtrágyahasználathoz és az állattartás
tevékenységi köréhez

•
•
•
•

Javasolt alapismeretek és tapasztalatok
Cseh Köztársaság: legalább szakmai középfokú iskolai végzettség – a
mezőgazdaságban vagy kapcsolódó ágazatban, a legjobb a növénytermesztésben
szerzett 5 éves munkatapasztalat
Ausztria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences – Vienna, vagy
Federal Secondary Colleges (HBLA) for Agriculture és a posztgraduális képzés
Agrarian Teacher and Consultant Training College – Vienna.
.
Szászország: a tanácsadó rendelkezzen gyakorlati mezőgazdasági képzettséggel,
ez legyen legalább 1 év, valamint mezőgazdasági felsőfokú oktatási intézmény (FH)
szakközépiskolájának bizonyítványával, vagy ennek megfelelő végzettséggel
Lengyelország: a tanácsadónak legyen felsőfokú mezőgazdasági képzettsége
(egyetem vagy annak megfelelő képzés)
Javasolt tanfolyamok a témához (mint minimális ismeretek a nitrátokra
vonatkozó irányelveket illetően)
Cseh Köztársaság
A
91/676/EEC tanácsi irányelv, végrehajtása, kapcsolódó útmutatás
tanfolyam konkrét gazdasági egységre vonatkozó teljesítés.
témája :
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A
tanfolyam
célja :

-

rendszerbe foglalva áttekintést nyerni a különböző termelési
területekre vonatkozó követelményekről
a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályaira vonatkozóan
tájékozódás és javaslattétel

Időtartam
(óra)

8 óra

tartalom

vízvédelem, nitrátokra vonatkozó irányelv,
a gyenge pontokon – problémás övezetekben a mezőgazdasági tárgyú
menedzsment felülvizsgálata,
a Kölcsönös Megfeleltetésre vonatkozó magyarázat,
példaként cselekvési terv készítése egy kiválasztott gazdaságra
vonatkozóan,
a törvényekkel való összefüggések magyarázata a műtrágyák, a
módosított trágya, az üledéktől való megszabadulás, valamint a
mezőgazdasági fejlesztési intézkedések témájában.

eszközök

- számítógépes program a « rétegeknek » :
(Cseh Köztársaság
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=53975&i
ds=3162
(haszonállatok trágyájának szakértői rendszere – sok linket tartalmaz xls
formátumban, csupán cseh nyelven, számítógépes programokra
vonatkozóan)
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=53976&i
ds=3162
(Milyen mennyiségű állati trágyát termeljek ?
KALKULÁCIÓ a « PRILOHY » című link alatt található, xls formátum,
csak cseh nyelven)
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=54191&i
ds=3162
(Mekkora tárolási kapacitásra van szükségem ? KALKULÁCIÓ a
« PRILOHY » című link alatt található, xls formátum, csak cseh nyelven)
http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=54192&i
ds=3162
(az állati trágya tárolása során keletkező tápanyagveszteségek –
számítógépes program, xls formátum, csak cseh nyelven)
- a « nitrát irányelv törvényei» című dokumentum
- a tanácsadói szolgáltatás eredménye – a „jegyzőkönyv”

Eredmén
y: teszt
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Tesztkérdések – példa a Cseh Köztársaságból.
1. Nézzen utána, hogy a kataszter (= egységnyi földdarab)
besorolható-e gyenge övezetbe a „cselekvési program” 4 éves
periódusában
2. A tanácsadó köteles-e kidolgozni katasztereket (egységnyi
földdarabokat), amelyek kívül esnek a gyenge övezeteken,

amennyiben a farm – gazdaság – területe részben a gyenge
övezetben helyezkedik el (a terület egy része kívül esik a gyenge
övezeten)?
3. Lehetséges-e a farm gyenge övezetbe való besorolása és mely
feltételekkel?
4. IA szilárd szarvasmarha trágya-iszap olyan trágya-e, amely gyorsan
kivonható nitrogént tartalmaz?
5. A baromfitrágya a trágyák mely csoportjába sorolható?
6. A lassan felszabaduló nitrogént tartalmazó trágyák esetében mi a C:
N arány határértéke?
7. A N/ha határérték kiszámításakor a nem trágyázott ugar területe
beszámít-e a gazdaság összterületébe (ha az ugar kataszterben
nem tartozik a gyenge övezetbe)?
8. A nitrogénegyensúly kiszámításakor figyelembe veendők-e a
növényi gyökérmaradványok?
9. Szabad-e 280 kg/ha mennyiségű N-trágyát használni egy éven
átadott földterületen?
10. A N/ha határérték meghatározása céljából levonandó-e a nitrogénveszteség a trágyából (= max. 35% akkor, ha nem szalmatrágyával
van dolgunk és max. 20%, amennyiben szalmatrágyával
dolgozunk)?
11. Alkalmazható-e a zöldségeknél a trágya vagy az iszap – vagy
mindkét komponens - 280 N/ha mennyiségig?
12. Szabad-e trágyaiszapot használni hobbikert esetében 300 kg
N/ha/év mennyiségben?
13. Besorolható-e az 5-ös számú éghajlati zóna az 1. – műtrágya –
pályázati régióba?
14. A permeábilis talajok besorolhatóak-e a 2. – műtrágya – pályázati
régióba?
15. Lehet-e egy 7° lejtőszögű földdarabot az 1. pályázati zónába sorolni?
16. Van-e befolyásuk az éves csapadékmennyiség-értékeknek a
földterületnek műtrágyázási pályázati zónákba való besorolásakor
17. Szabad-e nitrogéntartalmú műtrágyát használni az 1. 7-es értéktől
kezdve a műtrágyahasználatot tiltó 3. pályázati zónáig
gabonaszalma trágyává alakításának céljából?
18. Szabad-e hígítatlan iszapot tavaszi vetésű növények esetében
használni a 15. 10 értéktől a műtrágyatilalomig 80 kg N / ha
mennyiségben a második pályázati zónában szalma felhasználása
nélkül?
19. Szabad-e hígítatlan iszapot őszi vetésű növények esetében
használni a 15. 7 értéktől 40 kg N / ha mennyiségben a 3. pályázati
zónában?
20. Az éghajlati zóna meghatározása a „BPEJ” második helyére kerülte? (mezőgazdasági területek értékbecslése a Cseh Köztársaságban)
21. Kijuttatható-e egyszerre 70kg N/ha olyan állandó legelőterületre,
melynek lejtőszöge legalább 7°?
22. Szabad-e tengerit vetni olyan sík területre, melynek lejtőszöge
legalább 7º - az LPIS-nek megfelelően?
23. Műtrágyázható-e a 11-12º lejtőszögű ugar?
A tesztkérdéseket a következetes megértés céljára válogattuk össze.
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egyéb

Folytatás a legális alap változásakor

Ausztria
A tanfolyam témája :
Tanfolyami célok:
Időtartam (órák)
tartalom

Eszközök :

Eredmény: teszt.

Bevezetés a Kölcsönös Megfeleltetésbe.
Információk átadása a tanácsadók számára a gazdákra
vonatkozó rendeletekről, szabályozásokról a Kölcsönös
Megfeleltetéssel való összhang létrehozása céljából
8 óra
Valamennyi Kölcsönös Megfeleltetés – rendelkezés,
javításokkal együtt,
Előző évek tapasztalatai,
A gazdák számára legproblémásabb területek magyarázata,
Kitekintés az elkövetkező időszakra
PPT-bemutatók
Nitrogén egyensúly-software
Önértékelés, állatjólét
CC-prospektus
Nincsenek tesztek
Évente van egy általános KM kurzus, amely magába foglal
minden KM rendelkezést. Vannak a szövetségi állam által
szervezett speciális KM kurzusok is, de ezeket nem a
Minisztérium koordinálja.

Más

A jogalkotás folyamatos változásai
Szászország
A kurzus témája:
A kurzus célja:
Időtartama:
Tartalma:
Eszközök
Eredmény:
vizsga.

Más
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Bevezetés a KM-be, vízvédelem
A tanácsadó informálása azokról a KM rendelkezésekről,
amelyeket a gazdának ismernie kell
16 óra

A trágyahasználatra vonatkozó KM rendelkezések, a
trágyatárolás előírásai
PPT-prezentációk
Excel software
KM prospektus, prospektusok a jogi alapokról
teszt, Gyakorlat: kapcsolatos egy vállalkozás korábbi üzleti
vizsgálatával

A jogalkotás folyamatos változásai

5. A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EEC számú Irányelve a természetes
élőhelyek, fauna és flóra fenntartásáról (OJ L 206, 1992. 7. 22. 7. o.) 6, 13, 15, 22
(b) cikk
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni adnia:)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A régióban lévő természetvédelmi területek ellenőrzése
A szövetségi állammal való találkozások, a vonatkozó tiltásokról, vagy a
hivatalos felhatalmazásokról
Annak ismerete, hogy a természetvédelmi törvények mely szabályai
relevánsak és melyek nem a KM rendelkezésekkel
A tereprendezési elemek megsértésének vagy elhagyásának hatása
Azon intézkedések hatása, amelyek megváltoztatják a föld vonulatokat
A ízegyensúly változásának hatása
A földhasználat változásának hatása
A vad élőhelyének más változása hatása
Mit jelent a jelen helyzet rosszabbodásának tilalma?
Mi a természetvédelem felülvizsgáló hatóság kompetenciája?
A tanácsadó területén lévő élővilág (FFH-k) összefoglalása, az erre vonatkozó
védő rendelkezések és menedzsment tervek
A régióban mely FFH biotóp tipusok vagy FFH fajok találhatók
Az ország természetvédelemmel kapcsolatos alapvető jogszabályai, beleértve
az engedélykötelezettségeket is
A természetvédelemre kompetens hatóság ismerete
Annak ismerete, hogy a gazdálkodás módja milyen mértékben releváns (ill.
lehet releváns) a KM rendelkezésekkel
Mit jelent a „rontás tiltása”?

Javasolt alapképzettség és gyakorlat
Austria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences – Vienna, vagy
Federal Secondary Colleges (HBLA) for Agriculture és a posztgraduális képzésre az
Agrarian Teacher and Consultant Training College – Vienna.
Szászország: A tanácsadónak minimum 1 éves gyakorlattal kell rendelkeznie és
mezőgazdasági főiskolai, vagy azzal egyenértékű képesítéssel.
Lengyelország: A tanácsadónak felsőfokú mezőgazdasági vagy azzal egyenértékű
képzéssel kell rendelkeznie
A témában javasolt kurzus minimumtudás a „természetvédelemhez”
Austria
A kurzus tárgya :
Bevezetés a KM-be
A kurzus célja :
Tartama:

Informálni a tanácsadót azokról a KM rendelkezésekről,
amelyeket a farmernak ismerni kell
8 óra
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Programja :

Eszközök :

Eredmény: teszt.
Más

Valamennyi KM rendelkezés és annak módosítása,
A korábbi évek tapasztalatai,
A gazdálkodók főbb problémái,
A közeljövő kilátásai
PPT-prezentációk
Excel-software a nitrogén-egyensúlyra
Önértékelés, állatjólét
CC-prospektus
Nincsenek tesztek
Évente van egy általános kurzus, ami magába foglal minden
KM szabályt. A szövetségi állam ezen kívül szervez speciális
KM kurzusokat, de ezeket a Minisztérium nem koordinálja.

Szászország, Németország
A kurzus tárgya:
Bevezetés a KM-be - FFH területek
A kurzus célja:
Tartama:
Programja:
Eszközök
Eredmény:
Vizsga.

Más

A tanácsadó informálása azokról a KM szabályokról,
amelyek kapcsolatban vannak a gazdálkodóval
8 óra
Az FFH útmutatót hatásba helyező természetvédelmi
jogelemek
PPT-prezentációk
Excel software
KM prospektus, jogi alapokat leíró anyagok
teszt, Gyakorlat, egy vállalkozás előzetes ellenőrzésével
összekötve

A jogi háttér folyamatos változása

6. A Tanács 1992. november 27-i 92/102/EEC számú Irányelve az állatok
azonosításáról és regisztrációjáról (OJ L 355, 1992. 12. 5. 32. o.) 3. 4., 5. cikk
7. A Bizottság 911/2004/EK Rendelete (2004. április 29.) a füljelzők,
marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (OJ L 163/65, 2004. 04.
30.) 6, 8, 9 cikkek
8. Az Európai Parlament és Tanács 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelete a
szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (OJ L 204, 11. 8. 2000, p.1) 4, 7
cikkek
8a. A Tanács 21/2004/EK Rendelete
(2003. december 17.)
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A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a
64/432/EGK irányelv módosításáról (OJ L 5, 2004. 1. 9. 8.o.) 3,4,5 cikkek
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni adni):
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Központi nyilvántartás, definíció
Állatnyilvántartás (milyen tartási körülményeket regisztrálnak, mely állatoknál,
milyen módon vezetik)?
Azonosítás – hogyan történik, milyen eszközökkel, módszerei, időpontja
A tenyésztő kötelezettségei, valamennyi állatfajnál.
A jogszabályok ismerete – Tenyésztési Törvény – az állatok azonosításának
és nyilvántartásának módja
Állatmegjelölés és regisztrálási útmutató
o A Tanács 92/102/EEC útmutatója, annak 3. 4. és 5. cikkelye
o A Tanács 92/102/EEC útmutatója, az első levél 3. paragrafusa
Marha, sertés, juh és kecske farmok regisztrációja (§ 24 ViehVerkV)
Állatok megjelölése és regisztrációja: szarvasmarha
o Fül-jelzések (§ 24 this ViehVerkV)
o Marhalevél (útlevél) (§ 24 H ViehVerkV)
o Állomány regiszter (§ 24 I ViehVerkV)
o Központi adatbázis (§ 24 g ViehVerkV)
Sertés
o Füljelzések (§ 19 b ViehVerkV)
o Állományregiszter (§ 24 c ViehVerkV)
A tanácsadónak különösen a jogi hátteret kell ismerni.
A szarvasmarha jelölés és nyilvántartás szabályozása, a marha termékek
megjelölése (címkézés)
o Regulation (EC) no. 1760/2000
o Végrehajtási utasítása a fennálló szabályoknak
o A Bizottság (EC) 911/2004 számú rendelete az Európai Parliament és
a Tanács 1760/2000 számú rendeletének végrehajtásáról a
fülmegjelölések, az állat útlevél és az állományregiszter
vonatkozásában: a 6. 8. és 9. cikkely (2004. május 1-én lépett életbe,
és megfelel a 2629/97 számú Bizottsági rendelkezés 6. és 8.
cikkelyével, amely hatástalanította a 820/97 számú Tanácsi utasítás
fenti tárgyú rendelkezéseit).
21/2004 (EC) Rendelet tartalma
21/2004 (EC) számú rendelet adaptálása az illető állam jogrendjébe
(Németország még nem végezte el)

Javasolt alapképzés és gyakorlat
Cseh Köztársaság: Minimum – Mezőgazdasági szakközépiskola; mezőgazdasági
egyetem
Szászország: A tanácsadónak minimum 1 éves gyakorlattal kell rendelkezni és
mezőgazdasági főiskolai, vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal.
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Lengyelország: A tanácsadónak mezőgazdasági egyetemi végzettséggel kell
rendelkezni.

A témában javasolt kurzus (mint minimum ismeret az állatok „megjelöléséhez
és nyilvántartásához”)
Cseh Köztársaság (6-8a-hoz), Németország /Szászország (6-8a-hoz)
A kurzus témája :
Az állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó
jogszabályok
A kurzus célja :
A témára vonatkozó részletes információ és gyakorlat
megszerzése
Tartama:
8 óra
Programja :
a) Valamennyi állatfaj megjelölésének bemutatása. Egy film
bemutatása megfelelő.
b) a nyilvántartási formulák és kitöltésük bemutatása.
c) a számítógépes nyilvántartás bemutatása, jelentés a
Központ felé.
d) a hibabejelentés formájának és a hibás riport
kijavításának bemutatása.
-

-

Központi nyilvántartás, definíció
Állomány nyilvántartás (milyen feltételek között
vezetik a nyilvántartást, mely állatokról, milyen
nyilvántartásokat vezetnek, a jelentés időpontjai, a
nyilvántartások vezetésének módja ?
Azonosítás – miként történik, milyen eszközökkel,
milyen módon, mikor ?
A tenyésztő kötelezettsége az egyes állatfajoknál

Szászország
(A manuál a 6.-8a.-ra vonatkozó jogi alapokat
tartalmazza - a teljes szöveg térítésmentesen
hozzáférhető az Interneten www. smul. sachsen. de)
(p. = oldal/oldalak a “Kölcsönös Megfeleltetés 2007”
brossúrában)
C Állatok tartása
5. Állategészségügy
5. 1 Állatjárványok 57/58 o.
Bizonyos
állatjárványok
gyanújának
észlelése
a
szarvasmarhánál, beleértve a bivalyt, sertést, kecskét,
juhot, lovat és szarvast - azonnal – a hétvégén – az
illetékes állatorvosi hivatalnak mikor kell bejelenteni?
BSE gyanúja vagy megjelenése
Hivatalosan
kiadott
rendelkezések
(u.m.
szállítás
megtiltása,
leölés)?
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Kereskedelmi tilalom
A BSE-re gyanús vagy abban beteg állatok első
leszármazottaira
Juhokra és kecskékre, amelyek 2 évvel a BSE megjelenése
előtt vagy után születtek
Marhák, juhok és kecskék belső kereskedelme
Visznek egészségügyi bizonyítványt?
6. Sertéstartás
6. 10 Állatmegjelölés és szállítás 35-36 o.
Állatazonosítás
Minden állományban lévő állat érintett?
Krotáliát engedélyez a törvény (e. g. clip of Saxon LKV –
Szászországi Regionális Ellenőrző Egyesület)
Kocákból eltávolítható
a kutricában (nem EU tagországokban vásárolt állatok)
elvesztett krotália pótlása megengedett, közvetlenül az
elvesztés után?
(Kivétel: közvetlenül vágás előtt lévő állatoknál, és ha arra
meg vannak jelölve)
Leltárnyilvántartás
Létező, folyamatos, időrendi, teljes?
(Szám, krotália szám, a tulajdonos vagy vásárló neve,
címe, dátum)
A nyilvántartást 3 évig megőrzik?
Minden állatot regisztrálnak?
7. Marhatartás és a tej elszállítása
7. 1 Állatazonosítás és szállítás
Állatazonosítás 32 o.
Valamennyi állat érintett?
2 fülkrotáliát engedélyez a törvény (u.m. clip of Saxon LKV
– Saxon Regional Control Association)
7 nappal a születés után?
7 napon belül az istállóba kerülés után? (nem EU
államokból vásárolt állatoknál)
közvetlenül az elvesztés után (krotália pótlása)
Hit reportok 35o.
(HIT= Állatok származásának és
információinak rendszere Németországban)
Teljesen és azonnal elvégezni (u.m. 7 napon belül)?
Állomány regiszter 34 o.
Létező, jelenlegi, időrendi, teljes?
(fülkrotália száma, születés ideje, neme, fajtája, tulajdonos
vagy vásárló neve, címe, az anya fülkrotáliájának száma,
dátum)
3 évig megőrzik a nyilvántartást?
Marhalevél (marha útlevél) 32/33 o.
Minden állatra
Útlevél elvesztése után azonnal pótolni?
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Házi vágás esetén, 7 napon belül visszaadni az illető
hatóságnak?
(Saxon LKV - Saxon Regional Control Association)
elhullott állatok tetemeinek megsemmisítése vagy
vizsgálata
útlevéllel szállítanak
nincs különleges útlevél
8. Juh és kecsketartás
8. 2 Állatazonosítás és szállítás
Minden 2005. 07. 10. előtt született állat megjelölése 37
o.
Legkésőbb élete 9. hónapjában?
Mielőtt elhagyja az ellető szállást?
Fülkrotáliát engedélyez a törvény?
Miután az istállóba kerül (nem EU államokból vásárolt
állatok?
A fülkrotália elvesztése után (pótlása)?
Minden 2005. 07. 09. után született állatnál 37-40 o.
Legkésőbb a születés utáni 9. hónapban vagy
amikor elhagyja a születési farmot?
Megjelölés 2 egyéni sárga állati fülkrotáliával?
Kivétel: megjelölés egy hivatalosan jóváhagyott krotáliával,
hízóállatoknál, vágásra szánt állatoknál 12 hónapos korig,
de nem a belső kereskedelmi forgalom számára?
Az istállóba kerülés után 14 napon belül (EU-n kívülről
vásárolt állatok); legkésőbb, amikor elhagyja az állományt?
Azonnal, amikor elveszik a krotália?
Állomány regiszter
Létező, folyamatos, időrendbeli, teljes?
Eszközök :

A jegyzőkönyv formátum, a számítógépes kimutatási forma
bemutatása.
A jelentés elkészítésének bemutatása, a hibák kijavítása.
Hogyan vezet be a nyilvántartásba egy állatot.
A résztvevők kitöltik a saját formulájukat, az előadó
felügyelete mellett

Eredmény : teszt.

Kérdések a teszthez- a Cseh Köztársaságban.
- Meddig kell a borjút fülkrotáliával megjelölni?
- Meg kell az állatokat újra jelölni, amikor egy másik
EU tagállamból érkeznek, vagy ha EU országokon
kívülről származnak? – mikor vannak az állatok EUkonform módon megjelölve?
- Mi a lovak megjelölésének módja?
- A sertés azonosításának módja?
- Mely állatoknál kell állományregisztert vezetni?
- Mi a módja az állományregiszter vezetésének?
- Ki állítja ki az állat-útlevelet
- Hány része van az üszőborjú útlevélnek?

19

Más

Meddig kell elkészíteni a marha útlevelet?
Ki készíti el a borjú útlevelét a borjú 28 napos
koráig?
Meddig kell a tenyésztőnek megjelölni az állatokat
kiegészítő módon?
Melyik az állat azonosítás és nyilvántartás
kompetens felügyelő hatósága?
Hogy kell a nyilvántartást vezetni a nem
tenyészhalakra?

A jogi háttér folyamatos változásai

Extra a 6-hoz (Szászország)
A képzés témája:
A képzés célja:
Időtartam (óra):
Témák:
Eszközök:

Eredmény:
tesztírás,
vizsgázás…
Egyéb:

A kölcsönös megfeleltetés bemutatása, az állatok azonosítása
és regisztrációja
A kölcsönös megfeleltetés jogi hátterének összefoglalása
8 óra
EU és tagállami szintű jogi sajátosságok, az illetékes
hatóságok értelmezésében
PPT prezentációk
Excel táblázatkezelő program
„Kölcsönös megfeleltetés” prospektus, nyomtatott anyagok
(jogi háttér)
Gyakorlati feladat, melyhez hozzátartozik egy cég előzetes
ellenőrzése
Folytatás a jogi háttér változásának függvényében

Extra a 7-hez (Szászország)
A képzés témája:
A képzés célja:
Időtartam:
Tartalom:
Eszközök:
Eredmény:
tesztírás, vizsga
Egyéb:

A kölcsönös megfeleltetés bemutatása, vállalkozások és
állatok azonosítása és regisztrációja
A kölcsönös megfeleltetést érintő jogi sajátosságok
16 óra
Lásd: „tanácsadónak tudnia kell”
PPT
prezentációk,
Excel
táblázatkezelő,
kölcsönös
megfeleltetés prospektus, nyomtatott anyagok (jogi háttér)
Gyakorlati feladat, melyhez hozzátartozik egy cég előzetes
helyi ellenőrzése
Folytatás a jogi háttér változásának függvényében

Extra a 8-hoz (Szászország)
A képzés témája:
A kölcsönös megfeleltetés bemutatása, szarvasmarha jelölés
A képzés célja:
Információ a kölcsönös megfeleltetés vonatkozó jogi
sajátosságairól
Időtartam:
8 óra
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Tartalom:
Eszközök:
Eredmény:
tesztírás, vizsga
Egyéb:

A tanácsadónak elsősorban tisztában kell lennie a jogi
háttérrel.
PPT
prezentációk,
Excel
táblázatkezelő,
kölcsönös
megfeleltetés prospektus, nyomtatott anyagok (jogi háttér)
Gyakorlati feladat, melyhez hozzátartozik egy cég előzetes
helyi ellenőrzése
Folytatás a jogi háttér változásának függvényében

Extra a 8a-hoz (Szászország)
A képzés témája:
A képzés célja:
Időtartam:
Tartalom:

A kölcsönös megfeleltetés bemutatása, juh és kecske
azonosítása és regisztrációja
A kölcsönös megfeleltetés átadásával megbízott tanácsadók
ismerjék meg a szabályozást
8 óra
Kísérő dokumentum, állományregiszter, krotáliák forgalomba
helyezése
8. Juh és kecsketartás
8. 2 Az állatok azonosítása és mozgatása
Kérdések:
Minden, 2005.07.10. előtt született állományban lévő állat
azonosítása (37.o.)
- legkésőbb az állat életének 9. hónapjában?
- mielőtt elhagyná a gazdaságot, ahol született?
- a krotália jogilag engedélyezett?
- az istállóba kerülés után (EU-n kívülről vásárolt állatok
esetében)?
- krotália elvesztése után (krotália cseréje?)
Minden állományban lévő állat azonosítása, amely 2005.
07. 09. után született (37-40. old.)
Legkésőbb a születés után 9 hónappal, vagy mielőtt elhagyja a
születés helyét?
Azonosítás 2 sárga egyedi krotáliával?
Kivétel: engedélyezett krotáliával való azonosítás hízó- és
vágóállatok esetén 12 hónapos korig, amelyeket nem belső
kereskedelemre szántak?
Az istállóba érkezést követő 14. napon belül (azon állatok
esetében, amelyeket nem az EU-n belülről szállítanak),
legkésőbb az eladás előtt?
Közvetlenül a krotália elvesztése után?

Eszközök:
Eredmény:
tesztírás, vizsga
Egyéb
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Állomány regiszter
Létező, elterjedt, időrendbeli és teljes?
PPT prezentációk, Excel táblázatkezelő szoftver, kölcsönös
megfeleltetés prospektus
Gyakorlati feladat, melyet előzetes helyszíni cégellenőrzés
kísér
Folytatás a jogi háttér változásának tükrében

9. A Tanács 91/414 (1991. július 15.) rendelete a növényvédőszerek piaci
elhelyezéséről (OJ L 230, 19. 8. 1991 1. oldal) 3. cikk
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
• A gazdaságokra és a gazdákra vonatkozó növényvédelmi előírásokról:
- szakemberekről, akik növényvédelmi szolgáltatást nyújtanak,
- növényvédelem eszközeihez kapcsolódó technikai feltételekről és
szabályozási rendszerekről,
- növényvédőszerek raktározásának követelményeiről.
•
Növényvédőszerekhez kapcsolódó szigorításokról és tiltásokról.
•
Dokumentációkról (amelyek a növényvédelmi eljárásokat leírják).
•
A növényvédőszerek regisztrációja két lépcsős folyamat: a
hatóanyagokat az EU regisztrálja, a növényvédőszert pedig a Magyar Állam.
•
A pozitív lista azokat a hatóanyagokat tartalmazza, melyek
alkalmazhatók a termékeknél.
•
A termék engedélyezése a nemzeti hatóság feladata, mely a
gyártó cég adatai alapján történik. Az adatokat szabályozzák.
•
A termék engedélyeztetésének néhány feltétele: hatékonyság,
ne legyen veszélyes a növényre és a növényi termékekre, állat-és
növényegészségügyi szempontból veszélytelen legyen, veszélytelen legyen a
környezetre, a hatóanyag meghatározható legyen, a szermaradványok
meghatározhatók legyenek.
•
Az engedélyezést módosítani lehet vagy vissza, lehet vonni.
•
A címke adatai.
•
A termék minőségügyi ellenőrzése.
•
A termék tárolása és használata.
•
Méhek védelme, a használat hivatalos (elfogadott) célja,
vízfelület védelme (Németországban).
Javasolt képzettség és gyakorlat
Lengyelország: a tanácsadónak agrár felsőfokú diplomával kell rendelkeznie
(egyetem vagy azzal egyenértékű képzettség), több mint egy éves gyakorlat a
mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerben.
Magyarország: a magyarországi egyetemek mezőgazdasági karai, mezőgazdasági
főiskolák Magyarországon.
Szászország: A tanácsadónak mezőgazdasági gyakorlati képzettséggel kell
rendelkeznie (minimum 1 év) és a mezőgazdasági főiskolai vagy egyetemi
diplomával vagy azzal, egyenértékű diplomával kell rendelkeznie.
A javasolt képzés (mint a növényvédelemhez szükséges minimális tudásszint)
Lengyelország, Magyarország, Németország-Szászország
A képzés témája:
A képzés céljai:

Növényegészségügy (Lengyelország)
A kölcsönös megfeleltetés bevezetése, növényvédelem
(Szászország)
(Lengyelország)
Részletes információszerzés, ismeretek, melyeket a nemzeti
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Időtartam
Tartalom:

szabályozásnak megfelelően a gazdának kötelező megszerezni.
Ezzel megvalósulnak az EU előírások.
4 óra
16 óra (Szászország)
(Lengyelország)
1. A növényvédelem általános intézkedései.
2. Gazdaságra és gazdálkodásra vonatkozó növényvédelmi
követelmények:
- szakemberek,
akik
növényvédelemmel
kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak,
- növényvédelemhez tartozó technikai feltételek és
szabályozási rendszerek,
- növényvédőszer-raktárakra vonatkozó előírások.
- szigorítások és tilalmak a növényvédőszer
használat miatt,
- dokumentáció (a növényvédelmi eljárások
felsorolása).
3. Munkamegbeszélések és az ellenőrzési lista kitöltése.

(Magyarország)
Jelenleg ebben a témában nincs képzés. A Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézet tanulmánya: „a
növényvédőszerek forgalomba hozatala”. Ezt a tanácsadók
letölthetik az Internetről. A tanácsadóknak évente tesztet kell írni
minden olyan témában, mely hozzátartozik a tanácsadói
munkakörükhöz.
Ez
a
Vidékfejlesztési,
Képzési
és
Szaktanácsadási Intézetben történik.
Eszközök:
(Lengyelország)
A tanácsadóknak használniuk kell:
- a lengyel útmutatót,
- az ellenőrzési listát,
- a Gazdálkodók kézikönyvét.
Eredmény: írásbeli (Lengyelország) a képzés után töltik ki a tesztet a tanácsadók.
többszörös
feleletválasztós
teszt.
Egyéb
Folytatás
a
jogi
háttér
változásának
függvényében
(Szászország)

10. 96/22 EK tanácsi irányelv egyes hormon-vagy tireosztatikus hatású
anyagok és B-antagonisták állattartásban való alkalmazásának tilalmáról,
valamint a 81/602 EGK, a 88/146 EGK és a 88/ 299 EGK irányelvek
visszavonásáról.
(OJ L 125, 23. 5. 1996, 3. o.) 3, 4, 5, 7 cikkek
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
(Lengyelország)
• tiltott hatóanyagok
23

•
•
•
•

ezen hatóanyagok hatásai
ezek használatának feltételei (kezelés-állatorvos)
dokumentáció a gazdaságban (állatorvosi kezelések eseménynaplója)
a fent felsorolt hatóanyagok használata Magyarországon tiltott.

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Lengyelország: a tanácsadóknak agrár felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük
(egyetem vagy azzal egyenértékű diploma), nem kevesebb, mint egy év tapasztalat
az agrár szaktanácsadási rendszerben.
Szászország: A tanácsadónak legalább 1 év agrár gyakorlattal kell rendelkeznie.
A javasolt képzés (mint az „állategészségügyhöz” szükséges minimális
tudásszint)
Lengyelország
A képzés témája:

(Lengyelország)
„állategészségügy”
A képzés céljai:
(Lengyelország)
részletes információ, tudás és gyakorlat szerzése, melyet a
gazdálkodóknak nemzeti jogi szabályozás alapján kell
teljesíteniük, ezzel megvalósulnak az EU állategészségügyi
követelményei
Időtartam (óra)
2
Tartalom:
(Lengyelország)
1. állategészségügyhöz tartozó általános intézkedések,
2. tiltott anyagok,
3. ezen anyagok hatásai,
4. ezen anyagok használatának feltételei (kezelés –
állatorvos),
5. Gazdaság
dokumentációja
(állatorvosi
kezelés
eseménynaplója),
6. Munkamegbeszélések és az ellenőrzési lista kitöltése.
Eszközök:
(Lengyelország)
A tanácsadóknak használniuk kell:
- az útmutatót”,
- az ellenőrzési listát,
- a Gazdálkodók kézikönyvét.
Eredmény: írásbeli A tesztet a képzés után töltik ki a tanácsadók.
többszörös
feleletválasztós
teszt.
Egyéb:
Folytatás a jogi háttér változásának tükrében.
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK Rendelete
Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra
vonatkozó eljárások megállapításáról (OJ L 31. 1. 2. 2000, 1. old.) 14. 15., 17.(1),
18., 19., 20. cikkei
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A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni adnia):
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az élelmiszerbiztonságra vonatkozó követelmények
mezőgazdasági termékek élelmiszerbiztonsági követelményei, különös
tekintettel:
- tejtermelés
- tojástermelés
a termelés környezetét hátrányosan érintő káros tényezők (talaj, víz, levegő),
melyek kapcsolatban vannak az élelmiszer alapanyagával (növény és állati
termékek)
a talaj megfelelő művelése és trágyázása
megfelelő növényvédelem
a takarmány megfelelő előállítása
a megfelelő takarmány előállítási módszerek
a takarmány vizsgálata
a gazdálkodás higiéniai feltételei
az állattartás higiéniai feltételei
a megfelelő állategészségügyi feltételek
az állatok szállításának előkészítése a vágóhídra
tej-és tojás termelés megfelelő higiéniai feltételei
az élelmiszervizsgálat általános szabályai a feldolgozás helyén
nem kívánatos
anyagok,
megengedhetetlen anyagok,
takarmány
újrahasznosítása (eredet azonosítása - dokumentáció)

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Lengyelország: a tanácsadónak agrár felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie
(egyetem vagy egy azzal egyenértékű diploma), nem kevesebb, mint egy év
gyakorlat a mezőgazdasági szaktanácsadás területén.
Magyarország: a magyar egyetemek mezőgazdaságtudományi
magyarországi mezőgazdasági főiskolák, állatorvostudományi kar.

karai,

Szászország: A tanácsadónak mezőgazdasági végzettséggel kell rendelkeznie
(minimum 1 éves képzés), emellett egy agrárfelsőfokú egyetemi vagy főiskolai
diplomával, vagy egy azzal, egyenértékű diplomával.
Ajánlott képzés (mint az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó minimális tudásszint)
Lengyelország, Magyarország, Németország- Szászország
A képzés témája:
(Lengyelország)
élelmiszerbiztonság
A képzés céljai:
(Lengyelország)
Részletes információ, tudás és készség megszerzése, melyet
a gazdálkodóknak a nemzeti jogszabály értelmében kell
megvalósítaniuk,
mely
által
teljesülnek
az
EU
élelmiszerbiztonsági követelményei.
Időtartam: (óra)
8 óra
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Tartalom:

16 óra (Szászország)
(Lengyelország)
1. Az élelmiszerbiztonság általános intézkedései.
2. Takarmány biztonsági követelmények.
3. Mezőgazdasági termékek biztonsága, különösképpen:
- tejtermelés
- tojástermelés
4. Monitoring-dokumentáció (adatok a gazdaságban).
5. Workshop-ok és az ellenőrzési lista kitöltése.

(Magyarország)
Ebben a témában jelenleg nincs speciális képzés. A
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
képzéseket szervez a tanácsadók részére, mely részletes
tananyaggal szolgál a fent említett egyes témakörökben.
Emellett az utóbbi időben egy füzet készült „a hús, a tej és a
tojás
termelésének
élelmiszerbiztonsági
szabályai
a
gazdaságban”. Ez elérhető az Interneten a tanácsadók
számára. A tanácsadóknak évente vizsgát kell tenniük a fent
megnevezett intézményben azokból a témákból, melyek
szakterületükhöz tartoznak.
Eszközök:
(Lengyelország)
A tanácsadóknak használniuk kell:
- az útmutatót,
- az ellenőrzési listát,
- A mérőműszereket,
- a Gazdálkodók Kézikönyvét.
Eredmény: írásbeli (Lengyelország) a tesztet a képzés után töltik ki a tanácsadók.
többszörös
feleletválasztós
teszt
Egyéb
Folytatás a jogi háttér változásának tükrében (Szászország)
12. Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.)
egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való
védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (OJ L
147, 2001. 05. 31. 1.old.) 7., 11., 12., 13. és 15. cikkek.
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudnia adni):
•
•
•
•
•

a szivacsos agyvelőgyulladás (BSE) megelőzéséről, ellenőrzéséről és
megfékezéséről szóló rendelet (nemzeti és EU),
takarmányozást érintő szigorítások,
jelentés BSE gyanú esetén.
A fent megnevezett állatbetegségekkel kapcsolatban a megelőzésre,
felismerésre és megfékezésre vonatkozó rendeletek (melyeket a
gazdálkodónak ismernie kell).
Az állattartás állategészségügyi követelményei (istálló, takarmányozás,
legeltetés, szaporítás).
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•
•
•
•

Trágya kezelése.
Az állatszállítás, kiállítás, piac és verseny állategészségügyi szabályozása.
Az állategészségügyi járványok megszűntetésének általános szabályai (a fent
felsorolt járványok jelentése kötelező szóban és dokumentálva is).
Általános járványügyi intézkedések (az állatok elkülönítése és megfigyelése,
fertőtlenítése és kártérítése).

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Lengyelország: A tanácsadóknak rendelkezniük kell mezőgazdasági és/vagy
állatorvosi felsőfokú diplomával (egyetem vagy egy azzal egyenértékű felsőoktatási
intézmény), és nem kevesebb, mint egy év gyakorlattal a mezőgazdasági
szaktanácsadásban.
Magyarország: Állatorvosi Egyetem Budapest (Szent István Egyetem Gödöllő),
debreceni, kaposvári, keszthelyi, szegedi egyetemek mezőgazdasági karai.
Szászország: A tanácsadónak minimum egy éves mezőgazdasági gyakorlati
oktatáson kell részt vennie, és rendelkeznie kell mezőgazdasági főiskolai vagy azzal
egyenértékű végzettséggel.
A javasolt képzés (mint a „BSE- szivacsos agyvelőgyulladás megelőzése,
ellenőrzése és megszűntetésé”-hez kapcsolódó minimális tudásszint).
Lengyelország, Magyarország
A képzés témája:

(Lengyelország)
„A BSE megelőzése, ellenőrzése és megszűntetése

A képzés céljai:

(Lengyelország)
részletes információ és tudás szerzése, melyet a
gazdálkodóknak nemzeti jogi szabályozás keretében kell
végrehajtaniuk, ezáltal teljesülnek a BSE megelőzéséhez
kapcsolódó EU követelmények.

Időtartam (óra)

4

Tartalom:

(Lengyelország)
1. a BSE (szivacsos agyvelőgyulladás) megelőzésére,
ellenőrzésére és megszűntetésére vonatkozó nemzeti
és EU követelmények,
2. az állati takarmányozás korlátozó intézkedései,
BSE gyanú esetén jelentés.
3. Munkamegbeszélések és az ellenőrzési lista kitöltése.
(Magyarország)
Magyarországon jelenleg nincs javasolt képzés ebben a

27

témakörben. A Magyar Állatorvosi Kamara kiadásában
megjelent könyv: „Állattartás a HACCP elvei szerint”.
Jelenleg csak az Interneten érhető el, azonban a Kamara
képzést tervez az állattartó telepek vezetői számára, melyen
a szaktanácsadók is részt vehetnek.
Eszközök

(Lengyelország)
A szaktanácsadóknak használniuk kell:
-

Az útmutatót,
az ellenőrzési listát,
a mérőműszereket,
a Gazdálkodók Kézikönyvét.

Eredmény:
írásbeli (Lengyelország) A tesztet a képzést követően írják meg a
többszörös
szaktanácsadók.
feleletválasztós teszt.
Egyéb:

Folytatás a jogi háttér változásának függvényében.

13. A 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv a ragadós száj- és
körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a
85/511/EGK irányelv, és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül
helyezéséről, és a 92/46/EGK irányelv módosításáról (OJ L 306., 2003.11.22., 1.
o.). 3. cikk
14. A Tanács 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelv az egyes
állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések,
valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések
bevezetéséről (OJ L 62, 1993.3.15., 69.o.) 3.cikk
15. A Tanács 2000. november 20-i 2000/75/EK irányelve a kéknyelv betegség
elleni védekezésre és felszámolására
vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról (OJ L 327, 2000.12.22, 74.o.)
3. cikk
A szaktanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni adni):
•

a gyanú jelentésének szükségessége

•

a gazdálkodó segítése járvány kitörése esetén

•

kit kell értesíteni járvány gyanúja esetén

•

dokumentáció

•

az adatlapok információs forrása
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•

a fent felsorolt állatbetegségek megelőzésével, felismerésével és
megszűntetésével kapcsolatos rendeletek (amelyekkel a gazdálkodónak
tisztában kell lennie)

•

a állattartás állategészségügyi követelményei (istállók, takarmányozás,
legeltetés, szaporítás)

•

a trágya kezelése

•

állatszállítással, kiállítással, piaccal, versennyel kapcsolatos állategészségügyi
rendeletek

•

állatbetegségek megszűntetésének általános szabályai (a fent felsorolt
betegségekkel
kapcsolatos
jelentési
kötelezettségek,
szóban,
dokumentációval)

•

általános járványügyi intézkedések (állatok elkülönítése és megfigyelése,
fertőtlenítés, kártalanítás

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Ausztria: Természeti Erőforrások és Alkalmazott Tudományok Egyeteme - Bécs,
vagy Mezőgazdasági Szövetségi Főiskolák (HBLA) és a posztgraduális
Mezőgazdasági Oktató és Szaktanácsadó Képző Főiskola – Bécs.
Magyarország: Állatorvostudományi Kar Budapest (Szent István Egyetem Gödöllő),
debreceni, kaposvári, keszthelyi, szegedi egyetemek mezőgazdasági karai.
Lengyelország: a tanácsadóknak mezőgazdasági és/vagy állatorvostudományi
felsőoktatásban szerzett vagy azzal egyenértékű diplomával kell rendelkezniük, nem
kevesebb mint egy év gyakorlattal a mezőgazdasági szaktanácsadási
szolgáltatásban.
Szászország: A tanácsadónak mezőgazdasági gyakorlati ismeretekkel kell
rendelkeznie (Minimum 1 év) és mezőgazdasági főiskolai vagy egyetemi, vagy azzal
egyenértékű diplomával kell rendelkeznie.
Javasolt képzés ehhez a témához (mint az „állatbetegség”-ekhez tartozó minimális
tudásszint)
Ausztria, Magyarország
A képzés témája:

(Ausztria)
Kölcsönös megfeleltetés bevezetése

A képzés céljai:
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(Ausztria) a szaktanácsadók tájékoztatása azokról a
rendeletekről, melyeket a gazdálkodóknak be kell tartani a
kölcsönös megfeleltetés kapcsán

Időtartam (óra):

8 óra

Tartalom:

(Ausztria)
Minden kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendelet és
annak módosítása
Korábbi évek tapasztalatai
Azon területek kifejtése, amelyekkel a gazdálkodóknak a
legnagyobb problémáik vannak,
Kilátások a következő évszakra
(Magyarország)
Jelenleg nincs ebben a témában javasolt képzés
Magyarországon. A Magyar Állatorvosi Kamara kiadott egy
könyvet „Állattartás a HACCP elvei szerint” címmel. Jelenleg
ez csak az Interneten érhető el, azonban a Kamara képzést
tervez a gazdaságok vezetői számára, mely a
szaktanácsadók számára is elérhető lesz.

Eszközök:

(Ausztria)
PPT prezentációk
Excel táblázatkezelő szoftver a nitrogénegyensúlyhoz
Állatjólét önértékelése
Kölcsönös megfeleltetés prospektus

Eredmény: teszt…

(Ausztria) nincsenek tesztek

Egyéb

(Ausztria) Évente általános képzés van a kölcsönös
megfeleltetés témájában, mely tartalmazza az összes
vonatkozó rendeletet. A szövetségi tartományokban
speciális képzések is léteznek a kölcsönös megfeleltetéshez
kapcsolódó
speciális
témákhoz;
ezeket
nem
a
mezőgazdasági minisztérium koordinálja.
Folytatás a jogi háttér változásának tükrében.

16. A Tanács 1991. november 19-i 91/629/EGK irányelve a borjak védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (OJ L 340., 1991.12.11.,
28. o.).3, 4 cikk
A szaktanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
•

tenyésztésre szánt borjak állapotáról

•

specifikus jóléti követelményekről:
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o elhelyezés
o férőhely a talajon
o szellőztetés
o mikroklímás paraméterek
o megkötés
•

takarmányozás, takarmány, víz, kolosztrum

•

jogszabályok

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Szlovákia: Mezőgazdasági Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, szakközépiskola
(mezőgazdaság, állatorvostudomány)
Cseh Köztársaság: minimum középiskolai szintű mezőgazdasági szakképző iskola
(zootechnikus,
állattenyésztő);
mezőgazdaságtudományi
egyetem
–
állattenyésztéstan vagy hasonló szak
Lengyelország: A szaktanácsadóknak felsőfokú mezőgazdasági vagy állattenyésztői
végzettséggel kell rendelkezniük (egyetem vagy egy azzal egyenértékű oktatási
intézmény), nem kevesebb, mint egy év mezőgazdasági szaktanácsadói gyakorlattal.
Szászország: A szaktanácsadónak minimum egy év mezőgazdasági gyakorlattal kell
rendelkeznie, emellett mezőgazdasági főiskolai vagy azzal egyenértékű diplomával
kell rendelkeznie.
A javasolt képzés (mint a „borjak védelmé”-hez kapcsolódó minimális tudásszint)
Szlovákia
A képzés témája:

(Szlovákia)
A borjak védelméről szóló minimális előírások

A képzés céljai:

(Szlovákia)
Részletes információ és tudás megszerzése, melyet a
gazdálkodóknak a nemzeti jogi szabályozás alapján kell
megszerezniük. Így teljesülnek a borjak jólétéről szóló EU
előírások.

Időtartam (óra)

24

Tartalom:

(Szlovákia)
1. A borjútartás általános intézkedései
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2. Borjak jogszerűtlen tartása
3. Borjak jólétének alapvető szabályai:
3.1

Takarmányozás

3.2

Tartási rendszerek

3.3

Rendszerek a beállításhoz és a szellőztetéshez

3.4

Megvilágítás minimum előírásai

3.5

Minimum előírások a férőhelyre és a tenyésztésre

3.6
Minimum előírások a szálastakarmányokra és a
naponta adható friss vízre vonatkozóan
4. Viselkedési és pszichológiai rendellenességek
(Csehország)
A képzést a következő szervezetekkel együttműködve szervezik
meg: Állami Állatorvosi Szolgálat, Állattudományi Intézet,
Állatvédelmi Ellenőrző Hivatal
-

törvények magyarázata, Törvények

-

az állattartásban elforduló gyakori hibák magyarázata,
melyeket az ellenőrző szervek észleltek

Eszközök:
Eredmény: teszt…. (Szlovákia, teszt)
Hogyan kell tartani a borjakat életük nyolcadik hete után?
a) elkülönítve
b) tilos elkülöníteni a borjakat, kivéve, ha valamilyen súlyos
egészségügyi probléma teszi indokolttá az izolálást
c) a 3 hónapnál idősebb borjakat el kell választani
Melyek a különválasztott borjak boxainak térbeli követelményei?
a) a boxnak nem kevesebb, mint 80 cm szélesnek kell
lennie (az engedélyezett eltérés 10%) vagy a minimális
szélességnek egyenlőnek kell lennie az állat
magasságának négy ötödével
b) a boxnak nem kevesebb, mint 90 cm szélesnek kell
lennie (az engedélyezett eltérés 10%) vagy a minimum
szélességnek egyenlőnek kell lennie az állat
magasságának négy ötödével
c) a boxnak nem kevesebb, mint 70 cm szélesnek kell
lennie (a megengedett eltérés 10%), vagy a minimum
szélességnek az állat magasságának négy ötödével kell
megegyeznie.

32

Borjak esetében nem használható külön karám:
a) hat hetes kor felett, hacsak az állatorvos másképp nem
rendeli,
b) tizenkét hetes kor felett, hacsak az állatorvos másként
nem rendeli
c) nyolc hetes kor felett, hacsak az állatorvos másként nem
rendeli.
Mi a minimum terület a csoportban tartott borjak esetében, 150
kg-os élősúlyig, melyen az állat akadály nélkül meg tud fordulni
és le tud feküdni?
a) 1,5 m2
b) 2,5 m2
c) 1,2 m2
A teheneket nem szabad hosszabb ideig fejni, mint:
a) naponta 4 órán keresztül
b) naponta 0,5 órán keresztül
c) naponta 2 órán keresztül
Milyen testméretek határozzák meg a tehenek elhelyezését?
a) a mellkas szélessége és mélysége
b) a marmagasság, a test hosszúsága és a mellkas
mélysége
c)a testhosszúság, a mellkas körmérete
Folytatás a jogi háttér változásának tükrében
17. A Tanács 1991. november 19-i 91/630/EGK irányelve a sertések védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (OJ L 340 1991.12.11.
33.o.) 3, 4(1) cikkek
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni adni):
(Szlovákia)
•

a sertéstenyésztés és hízlalás feltételei

•

speciális állatjóléti követelmények
o minden sertésre
o kanokra
o kocákra
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o emse malacokra
o malacokra
o frissen elválasztott- és tenyészállatokra
•

a jogszabály ismerete

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Szlovákia: Mezőgazdasági Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, szakközépiskola
(mezőgazdasági, állatorvostudományi)
Cseh Köztársaság: minimum mezőgazdasági szakközépiskola (állattenyésztéstani,
állattenyésztői); mezőgazdasági egyetem- állattenyésztéstan vagy kapcsolódó szak.
Lengyelország: A tanácsadónak mezőgazdasági és/vagy állattenyésztői felsőfokú
végzettséggel kell rendelkeznie (egyetemi vagy egy azzal egyenértékű diploma),
nem kevesebb, mint egy év gyakorlat a mezőgazdasági tanácsadásban
A javasolt képzés (mint a sertések védelmére vonatkozó alapvető tudásszint)
A képzés témája

(Szlovákia)
Minimum standardok a sertés védelmére

A képzés céljai:

(Szlovákia)
Részletes információ és tudás megszerzése, melyet a
gazdálkodóknak nemzeti jogi szabályozás alapján kell
megszerezniük Így teljesülnek az EU sertés jóléti követelményei
is.

Időtartam (óra):
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Tartalom:

(Szlovákia)
1. jogszabályi és ipari egyezmények
2. sertéstartás
3. koca és emse malac tartására
4. a mezőgazdasági
kivitelezése

birtok

elhelyezkedése

és

5. hígtárgya tárolása és elvezetése
6. *termelési rendszer
(Csehország kiegészítés)
A képzés az alábbi szervezetekkel együttműködésben készül:
Állami Állatorvosi Szolgálat, Állattudományi Intézet, Állatvédelmi
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Ellenőrzési Hivatal
- törvények magyarázata, Törvények
-gyakori hibák magyarázata a tenyésztésben, melyeket az
ellenőrző hatóság észlelt
Eredmény: teszt…. (szlovák teszt)
A Szlovák Köztársaság 736/2002 rendeletének értelmében
azoknak a kutricáknak, melyek 6 vagy annál több koca vagy kan
tartására alkalmasak,
a) legalább 2,8 m széles
b) legalább 3,8 m széles
c) nem kisebb mint 2,8 m széles
oldalfallal kell rendelkezniük.
Ugyanazon rendelet
megengedett zajszint

értelmében

a

sertések

számára

a) 85 decibel alatt
b) 85 decibel felett
c) 110 decibel alatt van
Mi az újszülött sertések számára legideálisabb kőmérséklet?
a) 25-28°C és heti 2°C csökkenés
b) 32-34°C és heti 2°C csökkenés
c) 25-28°C és heti 2°C csökkenés
A sertésistálló levegőjének hőmérséklete:
a) nyár folyamán több mint 6°C-kal meghaladhatja a külső
hőmérsékletet
b) nyár folyamán 3°C-nál kisebb mértékben haladhatja meg
a külső hőmérsékletet
c) folyamatosan állandó hőmérsékletnek kell lennie
A hízlalást nem lehet kutricában, a koca ketreces tartásával
folytatni több mint:
a) 1 hétig
b) 8 hétig
c) 4 hétig
Egyéb
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Folytatás a jogi háttér változásának függvényében

18. A Tanács1998. július 20-i 98/58/EK i irányelve a tenyésztés céljából tartott
állatok védelméről (OJ L 221 1998.8.8. 23.o.) 4. cikk
A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
•

állomány, ellenőrzés és adatrögzítés

•

mozgás szabadsága

•

épületek és szállás

•

nem épületben tartott állatok

•

automata és mechanikus eszközök

•

takarmány, víz és egyéb anyagok

•

tenyésztési eljárások

•

a jogi háttér ismerete, állattartás törvénytelen módozatai, szállítás

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Szlovákia: mezőgazdasági egyetem, állatorvostudományi egyetem, szakközépiskola
(mezőgazdasági, állatorvostudományi), (állattenyésztői, tenyésztői)
Cseh Köztársaság: (minimum mezőgazdasági szakközépiskola (állattenyésztő),
agráregyetem- állattenyésztő vagy kapcsolódó szak
Lengyelország: a tanácsadónak mezőgazdasági és/vagy állattenyésztői egyetemi
diplomával kell rendelkeznie (egyetem vagy azzal egyenértékű diploma), nem
kevesebb mint egy év gyakorlat a mezőgazdasági szaktanácsadásban
Szászország: a tanácsadónak legalább 1 év mezőgazdasági gyakorlattal kell
rendelkeznie és szakközépiskolai vagy felsőfokú mezőgazdasági képzettséggel vagy
azzal egyenértékű képzettséggel kell rendelkeznie
Ehhez a témához kapcsolódó javasolt képzés (mint az állatok védelméhez
kapcsolódó minimális tudásszint)
(Szlovákia)
A képzés célja:

(Szlovákia)
a gazdasági állatok védelméhez kapcsolódó szabályok

A képzés célja:

(Szlovákia)
részletes információ és tudás szerzése, melyet a gazdálkodóknak
nemzeti szabályozás keretében kell teljesíteniük, ezáltal
teljesülnek az EU gazdasági állatok jólétéhez kapcsolódó
36

követelmények.
Időtartam (óra)

24

Tartalom:

(Szlovákia)
1. állattartás
2. állatgondozók
3. gondoskodás betegség vagy baleset esetén
4. mozgás szabadsága
5. takarmányozás és itatás
6. épület kivitelezése és a szállások berendezése
7. tenyésztési eljárások
8. kegyetlen bánásmód az állatokkal
9. állatok szállítása
(Csehország)
a képzést a következő intézményekkel együttműködésben
szervezik: Állami Állatorvosi Szolgálat, Állattudományi Intézet,
Állatvédelmi Ellenőrzési Hivatal
-

törvények magyarázata

-

a tenyésztés során előforduló gyakori hibák, melyeket az
ellenőrző hatóságok észlelnek

Eszközök:
Eredmény?
Teszt…..

(Szlovákia- teszt)
Annak érdekében, hogy az istállók megfelelők legyenek az állatok
számára, a következőknek kell teljesülniük:
a) egyenletes talaj
b) az állatok természetes viselkedéséhez igazodó feltételek
c) erős levegőmozgás
Milyennek kell lennie a pihenőbox talajának?
a) puha, alakítható, szigetelt, csúszásmentes
b) fa
c) egyenetlen
A felsorolt tartási rendszerek közül melyik a legfontosabb az
almozási követelményekre?
a) laza szerkezetű, almozott istállók
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b) laza istállós tartás almozott pihenőhelyekkel
c) laza tartás, matracokkal a pihenőboxokban
Egyéb:

Folytatás a jogi háttér változásának tükrében

Jó mezőgazdasági és környezetvédelmi állapot (JMKÁ):
Talajerózió:
A talaj védelme megfelelő intézkedésekkel
-

minimális talajtakarás

-

minimális talajkezelés a helyszín sajátosságainak figyelembe vételével

-

teraszok megtartása

A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
A JMKÁ keretében alkalmazott intézkedések Szlovákiában
•

talaj védelme a megfelelő intézkedésekkel annak érdekében, hogy elkerülhető
legyen a szél és víz általi talaj degradáció

•

a mezőgazdasági terület alapvető ápolásának biztosítása

Magyarország
•

hasonló alapelvek érvényesülnek Magyarországon is

Javasolt előzetes tanulmányok és gyakorlat
Szlovákia: Agráregyetem, mezőgazdasági szakközépiskola
Lengyelország: A tanácsadónak mezőgazdasági felsőfokú képzettséggel kell
rendelkeznie (egyetem vagy azzal egyenértékű végzettség), nem kevesebb mint egy
év gyakorlat a mezőgazdasági szaktanácsadásban.
Szászország: A tanácsadónak legalább 1 év mezőgazdasági gyakorlati oktatásban
részt kell vennie és mezőgazdasági szakközépiskolai vagy egyetemi végzettséggel
kell rendelkeznie.
Javasolt képzés ehhez a témához (mint a talajerózióhoz szükséges minimális
tudásszint)
Szlovákia, Lengyelország

38

A képzés témája:

(Szlovákia) a talajerózió gazdasági és környezetvédelmi
hatásai

A képzés céljai:

(Szlovákia)
Információszerzés, hogy hogyan védjük meg a talajt a
megfelelő intézkedésekkel annak érdekében, hogy elkerüljük
a víz és szél okozta talaj degradációt.

Időtartam (óra)

(Szlovákia) 12
(Lengyelország) 4

Tartalom:

(Szlovákia)
1. esőzés
2. vetésforgó
3. gazdasági növény fedettségének nagysága
4. talaj típus
5. topográfia
6. ugaroltatás időtartama
7. művelési gyakorlatok
8. gépesítettség mértéke
9. területek mérete
10. területek széleinek magassága és típusa

Eszközök:

(Lengyelország)
A tanácsadóknak használniuk kell:
-

az útmutatót

-

ellenőrzési listát

-

mérőműszereket

-

Gazdálkodói Kézikönyvet.

Eredmény: teszt….. (Szlovákia- teszt)
Mi a talajerózió elleni alapvető talajvédelmi követelmény?
(a megművelt terület védelme megfelelő eszközökkel, hogy
elkerülhető legyen a 20 cm feletti barázdák eróziója)
Mi az a maximális lejtési szög, mely mellett a mezőgazdasági
terület megművelhető terület lehet?
(12°)
Írjon néhány példát a barázdák eróziójának elkerüléséhez
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szükséges intézkedésekre.
(Lejtős terep térfelszíni formáihoz alkalmazkodó talajművelés,
védelmi vonalak, direkt vetés)
Mik a vízerózió tényezői?
(klimatikus és hidrológiai, morfológiai, vegetatív, a használat
módja)
Egyéb

Folytatás a jogi háttér változásának függvényében

JMKÁ:
Talaj szervesanyag:
Talaj szervesanyag- szintjének fenntartása megfelelő gyakorlattal
-

vetésforgó standardok, ahol alkalmazható

-

tarlókezelés

A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
•

a vetésforgóra vonatkozó alapelvek és standardok, ide értve a növényi
maradékok beszántását

•

tarlókezelés és égetés korlátozásai

•

állandó legelő felújításának szabályai

Javasolt előtanulmányok és gyakorlat
Szlovákia: agráregyetem, mezőgazdasági szakközépiskola
Lengyelország: a tanácsadóknak mezőgazdasági egyetemi végzettséggel kell
rendelkezniük (egyetem vagy azzal egyenértékű oktatás), nem kevesebb, mint egy
év gyakorlat a mezőgazdasági szaktanácsadásban.
Szászország: a tanácsadónak minimum egy év mezőgazdasági gyakorlati
oktatásban kell részt vennie és mezőgazdasági szakközépiskolai vagy egyetemi,
vagy azzal egyenértékű diplomával kell rendelkeznie.
Javasolt képzés ehhez a témához (mint a talaj szerves anyaghoz kapcsolódó
minimális tudásszint)
Szlovákia, Lengyelország
A képzés témája:

(Szlovákia) alapelvek és standardok a talaj szerves
anyagának témájában

A képzés céljai:

(Szlovákia) Információszerzés, hogy hogyan védjük meg a
talajt a megfelelő intézkedésekkel
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Időtartam (óra)

(Szlovákia) 12
(Lengyelország) 4 óra

Tartalom:

(Szlovákia)
1. megfelelő gazdasági növény kiválasztása
2. a gazdálkodás vetési eljárásai és technológiái

Eszközök:

(Lengyelország)
A tanácsadóknak használniuk kell:

Eredmény: teszt….

-

az útmutatót

-

ellenőrzési listát

-

mérőműszereket

-

Gazdálkodók Kézikönyvét.

(Szlovákia-teszt)
Mi a követelmények célja a talaj szerves anyag területén?
(a
talaj
struktúrájának
intézkedésekkel)

Egyéb

megtartása

a

megfelelő

Folytatás a jogi háttér változásának tükrében

JMKÁ
Talajszerkezet:
Talajszerkezet fenntartása a megfelelő intézkedésekkel
-

megfelelő géphasználat

A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
Kitűzött intézkedések, melyek tartalmazzák:
•

megfelelő géphasználat (egyes fajták nyomása,
mezőgazdasági munkafázisok időzítése és típusa, stb.)

•

maximális vetési sűrűség, hogy elkerülhető legyen a talaj struktúrájának
romlása

sínek

használata,

Javasolt előképzettség és gyakorlat
Szlovákia: mezőgazdasági egyetem, mezőgazdasági szakközépiskola
Lengyelország: A tanácsadónak mezőgazdasági felsőfokú végzettséggel kell
rendelkeznie (egyetem vagy azzal egyenértékű diplomával), nem kevesebb, mint egy
év gyakorlat a mezőgazdasági szaktanácsadásban.
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Szászország: a tanácsadónak minimum 1 év mezőgazdasági gyakorlati
végzettséggel és szakközépiskolai vagy agráregyetemi diplomával kell rendelkeznie.
A javasolt képzés ehhez a témához (mint a talajszerkezethez kapcsolódó minimális
tudásszint)
Szlovákia, Lengyelország
A képzés témája:

(Lengyelország)
agrotechnikai
talajstruktúra területén

intézkedések

a

A képzés céljai:

(Lengyelország) információszerzés arról, hogy milyen
agrotechnikai kötelességei vannak a gazdálkodónak
annak érdekében, hogy elkerülje a mezőgazdasági föld
konszolidációt.

Időtartam (óra)

(Szlovákia) 12
(Lengyelország) 4

Tartalom:

(Szlovákia)
1. megfelelő gazdasági növény kiválasztása
2. a
gazdálkodás
vetési
eljárásai
technológiáinak megválasztása

és

3. talaj szerves anyaggal való ellátása
4. talaj nedvességtartalmának állapota a
mezőgazdasági művelés megkezdésekor
Eszközök:

(Lengyelország)
A tanácsadóknak használniuk kell:
- az útmutatós
- az ellenőrzési lista

Eredmény: teszt…

-

a mérőműszerek,

-

Gazdálkodók Kézikönyve.

(Szlovákia-teszt)
Mi a követelmények célja a „talajszerkezet” területén?
(a
talajszerkezet
intézkedésekkel)

fenntartása

a

megfelelő

Mik a „talajszerkezetre” vonatkozó követelmények a
gazdálkodó számára?
(magas nedvességtartalmú talajt nem szabad művelni
annak érdekében, hogy elkerüljük a talajtömörödést.)
Egyéb

Folytatás a jogi háttér változásának tükrében
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JMKÁ:
A fenntartás minimális szintje:
Fenntartás minimum szintjének biztosítása és az élőhelyek károsodásának
elkerülése
-

minimális állatállomány sűrűsége és/vagy megfelelő étrend

-

állandó legelő védelme

-

tájképi jellegzetességek fenntartása

-

nem kívánt vegetáció megszűntetésének megakadályozása a mezőgazdasági
területen.

A tanácsadónak tudnia kell (tanácsot kell tudni nyújtani):
Intézkedések, melyek által fenntartható a minimális szint és a természetes élőhelyek
védelme:
•

minimális állatállomány sűrűsége és/vagy megfelelő étrend,

•

állandó legelők védelme szabályok és standardok alapján, melyek szigorítják
a föld használatát,

•

föld határainak és a táj jellegzetességeinek megtartása,

•

bokrok, cserjék sérülésének megakadályozása a mezőgazdasági területen.

Javasolt előképzettség és gyakorlat
Szlovákia: agráregyetem, mezőgazdasági szakközépiskola
Lengyelország: a tanácsadónak felsőfokú mezőgazdasági diplomával kell
rendelkeznie (egyetem vagy azzal egyenértékű), nem kevesebb, mint egy év
gyakorlat a mezőgazdasági szaktanácsadásban.
Szászország: a tanácsadónak legalább egy év mezőgazdasági gyakorlattal, emellett
mezőgazdasági felsőfokú vagy azzal egyenértékű diplomával kell rendelkeznie.
A témához ajánlott képzés (mint a fenntartás minimum szintjéhez megkövetelt
minimális tudásszint)
Szlovákia, Lengyelország
A képzés témája:

(Szlovákia)
A fenntartás minimális szintjének biztosítására vonatkozó
intézkedések.
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A képzés céljai:

(Szlovákia) Információ arról, hogy a gazdálkodónak hogyan
kell fenntartania a legelőt.

Időtartam (óra)

(Szlovákia) 12

Tartalom:

(Szlovákia)
1. állománysűrűség
2. állandó legelő védelme
3. tájképi jellegzetességek fenntartása
4. fák újraültetése
5. cserjefajták újratelepítése
6. a táj visszaállítása

Eszközök:

(Lengyelország)
A tanácsadóknak használniuk kell:

Eredmény: teszt….

-

az útmutatót

-

ellenőrzési listát

-

mérőműszereket

-

Gazdálkodók Kézikönyvét.

(Szlovákia- teszt)
Mi a fenntartás minimális szintjéhez tartozó követelmény célja?
(a fenntartás minimális szintjének megléte és a természetes
élőhelyek pusztulásának megakadályozása.)
Melyek a gazdákra vonatkozó követelmények a „fenntartás
minimális szintje” témakörben?
Mi a 0-400 méteres tengerszint feletti magasságon a kaszálás
időperiódusa?
(június 15-től szeptember 15-ig)
Mi a legeltetés időperiódusa a tengerszint felett 601 méter és
800 méter között?
(Június 10-től szeptember 15-ig
Mennyi az egy hektárra eső kérődzők minimális súlya?
0,2 állategység/1 ha legelő)

Egyéb

Folytatás a jogi háttér változásának tükrében

Állandó legelő
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•

45

az állandó legelőre vonatkozó meghatározások és szabályok ismerete

Rövidítések:
KM

kölcsönös megfeleltetés

JMKÁ jó mezőgazdasági és környezetvédelmi állapot

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával készült.
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Az AAC Projekt Partnerei
•

P1 – a koordináló szervezet: Mezőgazdasági és Élelmiszer Információs
Intézet (Cseh Köztársaság)

•

P2 – Mezőgazdasági Intézet Nyitra (Szlovákia)

•

P3 – Mezőgazdasági Szaktanácsadási Központ Brwinow (Lengyelország)

•

P4 – Szent István Egyetem (Magyarország)

•

P5 – FVM Vidékfejlesztési,
(Magyarország)

•

P6 – Triesdorf Consult (Németország, Bajorország)

•

P7 – Kerületi Közigazgatási Hivatal Chemnitz (Németország, Szászország)

•

P8 - Szövetségi Mezőgazdasági,
Minisztérium (Ausztria)

Képzési

és

Szaktanácsadási

Erdészeti,

Környezeti

és

Intézet

Vízügyi

Részletek
KM

Amit
a 1.
A
tanácsadónak tudnia
tanácsadó
IK
kell
legmegfelelőbb
JMKÁ
előképzettsége
és
gyakorlati
ÁL
tapasztalata
a
(L 270 az Európai Unió
témával
Hivatalos Lapja, 2003)
kapcsolatban.
Megjegyzés
2.
Az
ideális
(minimális)
A szerző:
képzés
magyarázata
a
témához.
A szerző:
Környezet
1. A Tanács 1979. P8 - Ausztria
P8 - Ausztria
április 2-i 79/409/EEC P7 – Németország- P7 – NémetországIrányelve
a Szászország
Szászország
vadmadarak
védelméről (OJ L 103,
25.4.1979, 1.o.)
3,4(1), (2), (4), 5, 7
és 8. cikkek
2. A Tanács 1979 P8 - Ausztria
P8 - Ausztria
december
17-i P7 – Németország- P7 – Németország80/68/EEC
számú Szászország
Szászország
Irányelve
a
talajvíz
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Részleteket
írta: P8 – 1.10., P7- 11.15., P4,5 –
16.-18.
A
többi partner
egyetért
a
javasolt
részletekkel.
Részleteket
írta: P8 – 1.6., P7 – 7. –9.
A
többi

védelme a veszélyes
anyagok
szennyezése
ellen (OJ 20, 26.1.1980,
43.o.) 4, 5 cikk

partner
egyetért
a
javasolt
részletekkel.

P8 – Ausztria
Részleteket
3. A Tanács 1986 június P8 – Ausztria
12-i 86/278/EEC számú P7 – Németország - P7 – Németország - írta: P8 – 1.Irányelve a környezet
7., P7 – 8.Szászország
Szászország
12., P4,5 –13.
védelméről,
különös
tekintettel
a
talajba
A
többi
partner
vezetett,
mezőgazdaságban
egyetért
a
alkalmazott
javasolt
szennyvíziszapra (OJ L
részletekkel.
181, 1986.7.4., 6.o.) 3.
cikk
4. A Tanács 1991 P8 – Ausztria
P8 – Ausztria
Részleteket
december
12-i
P7 – Németország - P7 – Németország - írta: P1 – 1.91/676/EEC Irányelve a Szászország
14., P8- 15Szászország
vizek
mezőgazdasági
20-ig. P7- 21tevékenységből fakadó
től
25-ig.
Többi partner
nitrátszennyezés elleni
egyetért
a
védelme (OJ L 375,
1991.12.31., 1.o.) 4,5
javasolt
cikk
részletekkel.
P8 – Ausztria
Részleteket
5. A Tanács 1992 május P8 – Ausztria
írta: P8 – 1-től
21-i 92/43/EEC számú
P7 – Németország - P7 – Németország 10-ig, P7 –
Irányelve a természetes Szászország
Szászország
élőhelyek, fauna és flóra
11-től 16-ig. A
fenntartásáról (OJ L 206,
többi partner
1992.7.22.
7.
o.)
egyetért
a
6,13,15, 22(b) cikk
javasolt
részletekkel.
Köz- és állategészségügyi azonosítás, állatok regisztrációja
6. A Tanács 1992
november
27-i
92/102/EEC
számú
Irányelve
az
állatok
azonosításáról
és
regisztrációjáról (OJ L
355, 1992.12.5., 32.o.)
3., 4., 5. cikk

P1
Köztársaság

Cseh P1
Köztársaság

Cseh Részleteket
írta: P1 – 1-től
5-ig,
P7 – 6P7 – Németország - P7 – Németország tól
12-ig.
A
Szászország
Szászország
többi partner
egyetért
a
javasolt
részletekkel.

7.
A
Bizottság
911/2004/EK Rendelete
(2004.
április
29.)a
füljelzők, marhalevelek
és
állománynyilvántartások

P1
–
Köztársaság

Cseh P1
–
Köztársaság

Cseh Részleteket
írta:
P1-1től5-ig,
P76P7 – Németország- P7 – Németországtól
12-ig.
Szászország
Szászország
Többi partner
egyetért
a
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tekintetében
az
1760/2000/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásáról
(OJ
L
163/65,
2004.04.30.)
6,8,9
cikkek

javasolt
részletekkel.

8. Az Európai Parlament
és Tanács 2000. július
17-i
1760/2000/EK
rendelete
a
szarvasmarhafélék
azonosítási
és
nyilvántartási
rendszerének
létrehozásáról, továbbá
a
marhahús
és
marhahústermékek
címkézéséről, valamint a
820/97/EK
tanácsi
rendelet hatályon kívül
helyezéséről (OJ L 204,
11. 8. 2000, p.1) 4, 7
cikkek
8a.
A
Tanács
21/2004/
EK
Rendelet
e
(2003.
december
17.)
a juh- és kecskefélék
azonosítási
és
nyilvántartási
rendszerének
létrehozásáról, valamint
az
1782/2003/EK
rendelet,
továbbá
a
92/102/EGK
és
a
64/432/EGK
irányelv
módosításáról (OJ L 5,
2004.1.9., 8.o.) 3,4,5
cikkek

P1
–
Köztársaság

Cseh P1
–
Köztársaság

Cseh Részleteket
írta P1 – 1-től
5-ig, P7 – 6P7 – Németország - P7 – Németország tól 12-ig. A
Szászország
Szászország
többi partner
egyetért
a
javasolt
részletekkel.

Köz-állat- és növényegészségügy
9. A Tanács 91/414/EEC P3 – Lengyelország P3 – Lengyelország Részleteket
(1996.
július
15.) P4
– P4
– írta: P3 – 1-től
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irányelve
a Magyarország/SZIE Magyarország/SZIE
növényvédőszerek piaci
P5
– P5
–
elhelyezéséről (OJ L Magyarország/FVM Magyarország/FVM
230, 1991.8.19., 1.o.) 3.
cikk

10. 96/22 EK tanácsi
irányelv egyes hormonvagy
tireosztatikus
hatású anyagok és Bagonisták állattartásban
való
alkalmazásának
tilalmáról, valamint az
81/602 EGK, a 88/146
EGK és a 88/
299 EGK irányelvek
visszavonásáról.
(OJ L 125, 19965.23.,
3.o.) 3,4,5,7 cikkek

P3 – Lengyelország

P3 – Lengyelország

11.
Az
Európai
Parlament és a Tanács
178/2002/EK rendelete
(2002. január 28.) az
élelmiszerjog általános
és
elveiről
követelményeiről,
az
Európai
Élelmiszerbiztonsági
Hatóság létrehozásáról
és
az
élelmiszerbiztonságra
vonatkozó
eljárások
megállapításáról (OJ L
31,
2002.3.1.,
1.o.)
14,15, 17(1), 18, 19, 20
cikkek

P3 – Lengyelország

P3 – Lengyelország

12.
Az
Európai
Parlament és a Tanács
2001.
május
22-i
999/2001 rendelete a
juhok
súrlókórjával
kapcsolatos
védelmi
programok jóváhagyása
(OJ L 147 2001.5.31.
1.o.)
7,11,12,13,15
cikkek

P3 – Lengyelország

P3 – Lengyelország

3-ig, P4,5 – 4től 11-ig, P7 –
12. A többi
partner
egyetért
a
javasolt
részletekkel.

Részleteket
írta: P3 – 1-től
P4
– P4
–
4-ig, P4,5 – 5.
Magyarország/SZIE Magyarország/SZIE
A
többi
P5
– P5
– partner
Magyarország/FVM Magyarország/FVM egyetért
a
javasolt
részletekkel.

A részleteket
P4
– P4
– írta: P3 – 1-től
2-ig, P4,5 – 3Magyarország/SZIE Magyarország/SZIE
tól 14-ig, P7P5
– P5
– 15. A többi
Magyarország/FVM Magyarország/FVM partner
egyetért
a
javasolt
részletekkel.

Részleteket
P4
– P4
– írta: P3 – 1-től
Magyarország/SZIE Magyarország/SZIE 3-ig, P4,5 – 4től 9-ig. A
P5
– P5
– többi partner
Magyarország/FVM Magyarország/FVM egyet ért a
javasolt
részletekkel.

Figyelmeztetés a járványokról
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13. A 2003. szeptember
29-i 2003/85/EK tanácsi
irányelv a ragadós szájés körömfájás elleni
védekezésre
irányuló
közösségi
intézkedésekről,
valamint a 85/511/EGK
irányelv,
és
a
89/531/EGK
és
a
91/665/EGK
határozat
hatályon
kívül
helyezéséről,
és
a
92/46/EGK
irányelv
módosításáról (OJ L
306., 2003.11.22., 1. o.).
3. cikk

P8 – Ausztria

P8 – Ausztria

14. A Tanács 1992.
december
17-i
92/119/EGK
tanácsi
irányelvre
az
egyes
állatbetegségek
elleni
védekezésre
irányuló
általános
közösségi
intézkedések, valamint a
sertések
hólyagos
betegségére vonatkozó
külön
intézkedések
bevezetéséről (OJ L 62,
1993.3.15., 69.o.) 3.cikk

P8 – Ausztria

P8 – Ausztria

15. A Tanács 2000.
november
20-i
2000/75/EK irányelve a
kéknyelv betegség elleni
védekezésre
és
felszámolására
vonatkozó
külön
rendelkezések
megállapításáról (OJ L
327, 2000. 12. 22, 74.
o.) 3. cikk

P8 – Ausztria

Részleteket
P4
– P4
– írta: P8 – 1-től
Magyarország/SZIE Magyarország/SZIE 5-ig, P4,5 – 6tól 11-ig. A
P5
– P5
– többi partner
Magyarország/FVM Magyarország/FVM egyetért
a
javasolt
részletekkel.

Részleteket
írta: P8 – 1-től
P4
– P4
–
5-ig, P4, 5 –
Magyarország/SZIE Magyarország/SZIE
6-tól 11-ig. A
P5
– P5
– többi partner
Magyarország/FVM Magyarország/FVM egyet ért a
javasolt
részletekkel.

Részleteket
P4
– P4
– írta: P8- 1-től
Magyarország/SZIE Magyarország/SZIE 5-ig, P4,5- 6től 11-ig. A
P5
– P5
– többi partner
Magyarország/FVM Magyarország/FVM egyet ért a
javasolt
részletekkel.
P8 – Ausztria

Állatjólét
16. A Tanács 1991. P2 – Szlovákia
P2 – Szlovákia
Részleteket
november
19-i P1
–
Cseh P1
–
Cseh írta: P2 – 1-től
91/629/EGK irányelve a
3-ig, P1 – 4. A
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borjak
védelmére Köztársaság
vonatkozó
minimumkövetelmények
megállapításáról (OJ L
340., 1991.12.11., 28.
o.).3, 4 cikk

Köztársaság

többi partner
egyet ért a
javasolt
részletekkel.

17. A Tanács 1991. P2 – Szlovákia
P2 – Szlovákia
Részleteket
november
19-i
írta P2-1-től
P1
–
Cseh P1
–
Cseh
91/630/EGK irányelve a
2-ig, P1- 3.
Köztársaság
Köztársaság
sertések
védelmére
Többi
vonatkozó
partnerek
minimumkövetelmények
egyet értene
megállapításáról (OJ L
a
javasolt
340 1991.12.11. 33.o.)
részletekkel.
3, 4(1) cikkek
18. A Tanács1998. július P2 – Szlovákia
P2 – Szlovákia
Részleteket
20-i 98/58/EK i irányelve
P1
–
Cseh P1
–
Cseh írta P2 –1-tőla tenyésztés céljából Köztársaság
7-ig, P1- 8. A
Köztársaság
tartott állatok védelméről
többi partner
(OJ L 221 1998.8.8.
egyet ért a
javasolt
23.o.) 4. cikk
részletekkel.
JMKÁ - Jó mezőgazdasági és környezeti állapot
Talajerózió

P2- Szlovákia
a P3 - Lengyelország

A talaj védelme
megfelelő
intézkedésekkel
-

minimális talajtakarás

-

minimum
földgazdálkodás,
figyelembe véve
talajspecifikus
adottságokat

-

a

szervesanyag P2- Szlovákia

Szerves anyag szint
fenntartása
megfelelő
eljárásokkal

-

P3 - Lengyelország

Részleteket
írta: P2- 1-től
2-ig, P4,5-3.
A
többi
partner egyet
ért a javasolt
részletekkel.

teraszok fenntartása

Talaj
tartalma:

-

P2- Szlovákia

vetésforgóra
vonatkozó
standardok,
alkalmazható

P3 - Lengyelország

P2- Szlovákia
P3 - Lengyelország

Részleteket
írta: P2- 1-től
3-ig, P4,5 – 3.
Többi partner
egyet ért a
javasolt
részletekkel.

ahol

tarlókezelés
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Talajszerkezet

P2- Szlovákia

A talaj szerkezetének P3 - Lengyelország
fenntartása a megfelelő
intézkedésekkel

P2- Szlovákia
P3 - Lengyelország

megfelelő
géphasználat
Fenntartás
szintje:

minimális P2- Szlovákia

Fenntartás
minimális
szintjének biztosítása és
a természetes élőhelyek
fenntartására
való
törekvés
-

minimális
állatsűrűség és/vagy
megfelelő etetés

-

állandó
védelme

-

tájkép
jellegzetességeinek
fenntartása

-

nem kívánt vegetáció
irtásának elkerülése
a
mezőgazdasági
területen

legelő

ÁL – Állandó legelő
Dokumentum vége
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P3 - Lengyelország

P2- Szlovákia
P3 - Lengyelország

Részleteket
írta: P2 – 1-től
2-ig. A többi
partner egyet
ért a javasolt
részletekkelRészleteket
írta: P2 – 1-től
4-ig. A többi
partner egyet
ért a javasolt
részletekkel.

