
 

 

1. számú melléklet  

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata 

 

* Kiegészítő információk a vetésszerkezeti előírások teljesítéséhez: 

 A vetésszerkezeti előírások teljesítése, így a vetésszerkezeti részarányok betartása évente történik, annak 

ellenőrzése évente valósul meg. 

 

Tematikus előíráscsoport 1.  

Horizontális szántó földhasználati kategória 

Sorszám A támogatás előírásai 

Előírás 

típus 

 

A támogatás 

mértéke 

euró/ha/év 

választható előírások egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadot

t érték / 

pontszám 

1. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

59   

2. 

Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

3. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

4. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

5. 

 Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 

egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, 

vagy istállótrágya kijuttatása. 

A 

6. 

A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya 

bedolgozását is – csak a lejtő irányával 

merőlegesen történhet 

A 

7. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

8. 
Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése talajtani szakértő bevonásával. 
V 9 önállóan választható 1 

9. 

Középmély lazítás elvégzése a 

kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy 

alkalommal. 

V 18 önállóan választható 2 

10. 

Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha.
1
 

V 33 önállóan választható 5 

11. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

V 15 

Kizárólag pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 

keverékének termesztése, illetve 

zöldugar vagy méhlegelő fenntartása 

esetében választható, amennyiben a 

terület szélessége eléri a 6 métert.   

 

4 

12. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok 

füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő 

kaszálása, silózása és szárzúzás során 

madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás 
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök 

alkalmazása, max. 8 km/h sebesség). 

V 6 

 Kizárólag pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 

keverékének termesztése, illetve 

zöldugar vagy méhlegelő fenntartása 

esetében választható 

2 

13. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 önállóan választható 1 

                                                      
1
 A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint) 



 

 

14. 

Kötelezettségvállalási időszak alatt 

növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3 

méter szélességben.
2
 

V 16 

önállóan választható, de mellette nem 

választható a “Kötelezettségvállalási 

időszak alatt növényvédőszer mentes 

tartós zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület kerületének 

legalább 25 %-án, legalább 6 méter 

szélességben.” előírás 

4 

15. 

Kötelezettségvállalási időszak alatt 

növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 6 

méter szélességben.
3
 

V 33 

önállóan választható, de mellette nem 

választható a “ Kötelezettségvállalási 

időszak alatt növényvédőszer mentes 

tartós zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület kerületének 

legalább 25 %-án, legalább 3 

méterszélességben.” előírás 

5 

16. * 

A vetésszerkezetben legalább 15% szálas 

pillangós takarmánynövény, valamint legalább 

5% zöldugar tartása.  

V 87 önállóan választható 6 

17. 

 Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy 

alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya kijuttatása. 

V 39 önállóan választható 2 

18. 

Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag 

felhasználása szakmailag elvárható 

mennyiségben adott területegységre vetítve. 

V 15 önállóan választható 1 

19. 
Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító 

bevonása a gazdálkodásba. 
V 4 önállóan választható 3 

20. 

A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 

egy alkalommal a területen képződő 

melléktermékek (különböző szalma- és 

szármaradványok) visszaforgatása a talajba 

V 19 önállóan választható 2 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
2
 A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet 

3
 A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet 


