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FELHÍVÁS 

a vidéki területek fenntartható fejlődésének megvalósítására 

 

A Felhívás címe:  

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

A Felhívás kódszáma: VP4-10.1.1-21 

 

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek 

fenntartható fejlődésének megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítását, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, 

a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az agrár-környezetvédelem megerősítését. A 

cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen 

Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatási összegben 

normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás 

erejéig; 

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják
1
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a 

vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítása, az agrár-környezetvédelem 

megerősítése céljának eléréséhez; 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

 

 

 

 

                                                      
1
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

Felhívás további fejezeteiben! 
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A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő 

felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a 

www.palyazat.gov.hu honlapon.  

A felhívás, az ÁÚF és a szakmai mellékletek együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem 

elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  

 

 

  

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
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(1) A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
 

A Felhívás az alábbi célok megvalósításához járul hozzá:  

• a vidéki területek fenntartható fejlődése, 

• a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak 

megfelelő termelési szerkezet kialakításával, 

• a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése, 

• a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése, 

• a biodiverzitás megőrzése, 

• a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával, 

• az agrobiodiverzitás javítása, 

• az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás 

ösztönzésével, 

• a minőségi élelmiszerelőállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek 

ösztönzésével, 

• a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, 

megfelelő termelési szerkezet, földhasználat váltás révén. 

Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzésnek. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 360 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: kb. 23.000 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 
 

Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti 

meg az 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.  

A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 10.1. - agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 

kifizetések című alintézkedése (a továbbiakban: alintézkedés) szolgál. 

 

AGROVIRTUS SZAKMAI TEAM
HASZNOS INFORMÁCIÓ 
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(2) ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig 

fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

 

(3) A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek  
 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a 

résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet 

tevékenységek elvégzését vállalják. 

A támogatás feltétele a felhívás 3.4. fejezetében, valamint a felhívás 1. számú mellékletében 

szereplő vállalások közül vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás teljes időtartama 

alatt. 

Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. 

december 31-ig tart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palyazat.gov.hu/
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1. Tematikus előíráscsoport (TECS)  

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett vagy közvetlen hatásuk által érik el 

a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében 

az alábbi 8 fő kategóriát, 16 tematikus előíráscsoportot különböztetjük meg: 

Sor-

szám 

Tematikus előíráscsoport megnevezése  

Tematikus előíráscsoport 

sorszáma 
Területi lehatárolás 

kategória 

Földhasználati 

kategória 
Speciális területi kategória 

1. Horizontális  szántó - Tematikus előíráscsoport 1. 

2. Horizontális  gyep - Tematikus előíráscsoport 2. 

3. Horizontális  ültetvény - Tematikus előíráscsoport 3. 

4. Horizontális  nádas - Tematikus előíráscsoport 4. 

5. Zonális  MTÉT szántó 

Túzokvédelmi előírásokkal Tematikus előíráscsoport 5. 

Kék vércse védelmi 

előírásokkal 
Tematikus előíráscsoport 6. 

Alföldi madárvédelemi 

előírásokkal 
Tematikus előíráscsoport 7. 

Hegy- és dombvidéki 

madárvédelmi előírásokkal 
Tematikus előíráscsoport 8. 

6. Zonális  
Vízvédelmi célú 

szántó 

Erózió-érzékeny területi 

lehatárolással
2
 

Tematikus előíráscsoport 9. 

Belvíz-érzékeny területi 

lehatárolással
3
 

Tematikus előíráscsoport 10. 

Aszály-érzékeny területi 

lehatárolással 
Tematikus előíráscsoport 11. 

7. Zonális  MTÉT gyep 

Túzokvédelmi előírásokkal Tematikus előíráscsoport 12. 

Alföldi madárvédelemi 

előírásokkal 
Tematikus előíráscsoport 13. 

Hegy- és dombvidéki 

madárvédelmi előírásokkal 
Tematikus előíráscsoport 14. 

Nappali lepke-védelmi 

előírásokkal 
Tematikus előíráscsoport 15. 

8. Zonális  
Vízvédelmi célú 

gyep 

Belvíz-érzékeny területi 

lehatárolással
4
 

Tematikus előíráscsoport 16. 

A tematikus előíráscsoportok részletes előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

                                                      
2
 MePAR szerinti fedvény megnevezése: Erózió veszélyeztetett területek 

3
 MePAR szerinti fedvény megnevezése: Belvízzel veszélyeztetett területek 

4
 MePAR szerinti fedvény megnevezése: Belvízzel veszélyeztetett területek 

AGROVIRTUS SZAKMAI TEAM
HASZNOS INFORMÁCIÓ 
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2. Tematikus előíráscsoporton belüli előírástípusok és előíráscsomag(ok) kialakítása 
A tematikus előíráscsoportok mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába tartozhatnak:  

I. Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező előírások): olyan előírások, amelyek 
túlmutatnak az 1305/2013/EU rendelet 28. cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb követelményeken.  

a) Ezeket az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként (szántó, gyep, 

ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás kategóriánként [horizontális (A), zonális (ZA)] kell 

teljesíteni.  

b) A kötelező előírásokat az adott tematikus előíráscsoportban támogatott valamennyi 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) teljes területén be kell tartani.  

c) A kifizetési összeg meghatározása nem előírásonként, hanem az adott tematikus előíráscsoport 

összes kötelező előírásra vonatkozóan, egy összegben történik. 
 

II. Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti 
kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb.) kezelnek 
és amelyekből a támogatást igénylők szabadon választanak. A kifizetési összeg előírásonként kerül 
meghatározásra. 

a) A támogatást igénylőknek a választható előírások rendszeréből – MTÉT szántó, MTÉT gyep 

és horizontális nádas tematikus előíráscsoportok kivételével – tematikus előíráscsoportonként 

kötelező kialakítani legalább egy, de maximum kettő előíráscsomagot, a támogatási 

kérelmében megjelölt valamennyi terület vonatkozásában. 

aa) az adott tematikus előíráscsoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő területre (KET-re) e két előíráscsomag valamelyikét kell választani, további 

kombinációs lehetőség nincs.  

ab) amennyiben a választható előírások száma megengedi, úgy az  előíráscsomagoknak 

minimálisan kettő választható előírást kell tartalmaznia és az előíráscsomagoknak 

legalább az egyik választott előírás tekintetében el kell térniük egymástól.  

b) Az MTÉT szántó és MTÉT gyep tematikus előíráscsoportok esetében van lehetőség az 

alapcsomagon felül előírást választani, de az nem kötelező.  

c) A horizontális nádas tematikus előíráscsoport esetében nincs választható előírás, így nem 

lehet az alapcsomagon felül előírást választani.  

d) A támogatást igénylőnek – MTÉT szántó, MTÉT gyep és horizontális nádas tematikus 

előíráscsoportok kivételével – az adott tematikus előíráscsoportban szereplő valamennyi 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez (KET-hez) választania kell egy 

előíráscsomagot.  
 

3. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET) és a táblák 

(1) A támogatási jogosultság alapegysége a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET). 

(2) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET)   

 egy tematikus előíráscsoportba bevitt,  

 ültetvény esetén – dió és szelídgesztenye kivételével
5
 – egy ültetvénycsoportba tartozó,  

 egy egységként meghatározott,  

 a MePAR egy fizikai blokkján belüli,  

 EOV koordináták alapján beazonosított, 

 egy ügyfélhez köthető,  

 térképileg egyértelműen lehatárolt, összefüggő földterület. 

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) (KET-ek) beazonosításának és a 

támogatási kérelemben való megadásának módját a felhívás „4.3. A támogatási kérelem 

benyújtásának határideje és módja – 3. Támogatásba bevinni kívánt területek beazonosítása 

(felmérése)” fejezete és a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. 

(4) Az évenkénti kifizetések alapja az Egységes kérelemben megjelölt tábla.  

(5) Az évenként benyújtandó kifizetési kérelmekben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területen (KET-en) belül kell megjelölni az adott évre vonatkozó táblákat. 

                                                      
5
 A dió és szelídgesztenye ültetvényeket nem a „Csonthéjas és héjas” ültetvénycsoport részeként, hanem külön KET-ként 

szükséges kimérni 

AGROVIRTUS SZAKMAI TEAM
HASZNOS INFORMÁCIÓ 
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4. Tematikus előíráscsoport (TECS) választás szabályai 
 

(1) A támogatást igénylőnek a támogatási kérelmében szereplő valamennyi kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő területhez választania kell egy, a felhívás 3.4.1.1. C.) Követelmények 3. Területi 

korlátozások pontjában rögzített feltételeknek is megfelelő tematikus előíráscsoportot. 

(2) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy tematikus előíráscsoport 

alapján igényelhető támogatás. 

(3) A támogatást igénylőnek a választott tematikus előíráscsoport valamennyi kötelező előírását és 

valamennyi általa választott választható előírást be kell tartania a teljes kötelezettségvállalási időszak 

alatt.   

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

 A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak. 

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében a 3.1. pontjában meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem 

támogatható. 

 

 

 

 

 

 

AGROVIRTUS SZAKMAI TEAM
HASZNOS INFORMÁCIÓ 
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3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 
 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges: 

 

A.) Jogosultsági kritériumok 
 

(1) Az alintézkedéssel érintett terület minden művelési ág esetében minimum 1 ha, ültetvény művelési 
ág esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása esetén maximum 2 ha. A 
“hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás szőlőültetvény esetében nem választható. 

(2) Ültetvény művelési ág esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása 
kivételével az alintézkedésbe behozott ültetvény életkora a pályázat benyújtásának időpontjában 
nem lehet több mint 26 év, kivéve dió, szelídgesztenye, szőlő. 

(3) Zonális előírás felvételére a gazdálkodó csak a fizikai blokk szinten lehatárolt, – MePAR-ban 
feltüntetett területen, vagy a meghatározott szervektől igazolhatóan – a területi kritériumoknak 
megfelelő területek tekintetében jogosult. 

(4) A 1305/2013/EU rendelet 28. cikk (1)-(8) bekezdése alapján támogatott terület a 29. cikk alapján nem 
támogatható. 
 

B.) Kötelezettségvállalások 

(1) A kedvezményezett részt vesz az alintézkedéshez kapcsolódó kötelező képzéseken. A támogatást 
igénylő mentesül a képzési kötelezettség alól, amennyiben azt a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 5 éven belül már teljesítette. 

(2) Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a támogatást igénylő 
az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti ökológiai 
jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben az adott évben ugyanazon 
terület vonatkozásában az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében a releváns agrotechnikai 
művelet bejelentést nem teheti meg és a jelen támogatás keretében vállalt előírás teljesítéseként 
nem fogadható el. 

(3) Gazdálkodási Napló vezetése. 
 

 
C.) Követelmények 

 

I. Általános előírások 
 

Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 
31-ig tart.  

 
1. Minimális támogatható területnagyság 

 
(1) A támogatással érintett terület minden tematikus előíráscsoport esetében minimum 1 ha, ültetvény 

tematikus előíráscsoport esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” választott előírással 
rendelkező területek összege maximum 2 ha. A “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás 
szőlőültetvény esetében nem választható. 

(2) Egy tábla területe legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély 
és a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha.  
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2. Ültetvények életkora 
 

(1) Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében támogatás igénybevételére akkor jogosult 
a támogatást igénylő, ha a támogatási kérelem benyújtásának évében a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület teljes területén az ültetvény életkora nem több mint – a telepítéstől 
számított – 26 év. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek:  

a.) hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása,  
b.) dió, szelídgesztenye, szőlő ültetvények. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését a területileg illetékes földművelésügyi igazgatási 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolja a 
Magyar Államkincstár (továbbiakban Államkincstár) megkeresésére, a megkereséstől számított 30 
napon belül.   
 

3. Területi korlátozások 
 

(1) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy agrár-
környezetgazdálkodási tematikus előíráscsoport alapján igényelhető területalapú támogatás. 

(2) Zonális tematikus előíráscsoport, illetve az abban szereplő előírás felvételére a gazdálkodó 
kizárólag a MePAR-ban lehatárolt, az adott tematikus előíráscsoportnak megfelelő lehatárolással 
érintett területek és a területi kritériumoknak megfelelő területek tekintetében jogosult.  

(3) Amennyiben a támogatási kérelemben benyújtott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület 
poligonja több mint 50%-a az adott tematikus fedvényre esik, akkor az egész 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott fedvényre esőnek tekintendő. 

(4) A horizontális nád tematikus előíráscsoportban résztvevő területek kivételével a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeknek a MePAR szerint lehatárolt támogatható 
területen kell elhelyezkedniük. A MePAR változása következtében a támogatói okirat nem kerül 
módosításra. 

(5) Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület egyúttal nem vonható be az ökológiai gazdálkodás támogatásba is. 
 
 

4. Kettős finanszírozás elkerülése 
 

(1) A támogatást igénylő a „VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 
gazdálkodás fenntartása” felhívás keretében támogatott és a „VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai 
gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívás keretében kérelmezett 
területekre nem nyújthat be agrár-környezetgazdálkodási támogatási és kifizetési kérelmet.  

(2) A horizontális gyepterület, az MTÉT túzokvédelmi gyepterület, az MTÉT madárvédelmi gyepterület, 
az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület, az MTÉT nappali lepke-védelmi 
gyepterület és a belvíz érzékeny gyepterület tematikus előíráscsoportjai esetén, amennyiben a 
támogatást igénylő Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás 
igénybevételére jogosult, úgy az adott Natura 2000 gyepterületre vonatkozó agrár-
környezetgazdálkodási kifizetés támogatási összege a NATURA 2000 gyepterület kompenzációs 
támogatás összegével csökkentésre kerül, függetlenül attól, hogy az adott évben a 
kedvezményezett igényelt-e az érintett területre Natura 2000 gyepterület kompenzációs támogatást. 

(3) Azon támogatást igénylő, aki a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) 
FM rendelet alapján támogatásban részesül, ugyanazon agrár-környezetgazdálkodásban vállalt 
előírás teljesítéséért támogatásra nem jogosult. 

(4) A kettős finanszírozás elkerülése érdekében nyilatkozattételre kötelesek mindazon termelői 
szervezetek, amelyekben a tagok között vannak az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban 
részesülő kedvezményezettek. Ezen nyilatkozat alapján az agrár-környezetgazdálkodási 
támogatásban kedvezményezett tag nem részesülhet támogatásban azon 
kötelezettségvállalásokra, amelyekre az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján a termelői 
szervezeteken keresztül már közvetetten támogatásban részesült.  

(5) Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a támogatást 
igénylő az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti 
ökológiai jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben az adott évben 
ugyanazon terület vonatkozásában az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében a releváns 
agrotechnikai művelet bejelentést nem teheti meg és a jelen támogatás keretében vállalt előírás 
teljesítéseként nem fogadható el. 
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II. Gazdálkodáshoz köthető általános követelmények 
 

 
1. Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek 

 
(1) A gazdálkodási napló és a gazdálkodási napló kitöltéséhez kapcsolódó segédlet – a termeléshez 

kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13. ) FM rendelet 1. § 
7. pontja alapján – az Államkincstár honlapján közleményben kerül közzétételre.  

(2) A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében  

 a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről,  

 a teljes kötelezettségvállalási időszakot érintően,  

 minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan,  

 papír alapon vagy elektronikus úton,  

 folyamatosan  

 a közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint köteles vezetni az (1) bekezdés szerinti 
gazdálkodási naplót, különös tekintettel az intézkedésben való részvétel jelölésére. 

(3) A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a 
gazdálkodási naplóban, kivéve  

 a növényvédelmi kezelésről szóló nyilvántartást (permetezési napló), amelyet a kezelés 
napján,  

 az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten és  

 a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni. 
(4) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a felhívás 12. számú 

mellékletben meghatározott adattartalmát, az adott évet követő év január 1. és január 31. között, az 
adott évre vonatkozó aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A 
gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a 
fenti határidő jogvesztő hatályú. 

(5) A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú – a 
támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni. 

 
 

2. Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek 
 

(1) A támogatást igénylő legalább egy alkalommal, a támogatási időszak végéig köteles az 
alintézkedéshez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni, kivéve ha az 
alintézkedéshez kapcsolódó képzési kötelezettséget a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 
éven belül, a 2014-2021 közötti időszakban már teljesítette.  

(2) A képzésen a támogatást igénylőnek, vagy a vezető tisztségviselőjének, vagy a képzésre kijelölt 
alkalmazottjának, vagy a tagjának kell részt vennie.  

(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, úgy a 
kötelezettség átvevőjének - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a kötelezettség 
átvételére vonatkozó évet követően, de legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében 
képzésen kell részt vennie, kivéve, ha az alintézkedéshez kapcsolódó képzési kötelezettséget a 
kötelezettség-átvételi kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, a 2014-2021 közötti időszakban 
már teljesítette.  

 
3. Adatszolgáltatási kötelezettség 

 
(1) A támogatást igénylőnek – a felhívás 3.7.1. Indikátorok- A monitoring rendszer működtetése fejezete 

szerint – eleget kell tennie a hatásindikátor monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének. 
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III. Referenciaelemek  
Agrár-környezetgazdálkodási támogatás előírásai mellett kötelezően betartandó előírások 

 
 

(1) A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a gazdasága teljes területén be 
kell tartania: 

a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges 
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 
Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján 
meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (JFGK); 

b) az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az 
állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban 
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) 
FM rendelet) 2. §-a alapján meghatározott vonatkozó kritériumokat és 
minimumtevékenységeket. 

(2) A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a kötelezettségvállalással érintett 
teljes területen be kell tartania: 

a) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 
rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) 
kötelező előírásait;  

b) a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. mellékletében 
szereplő integrált növényvédelem általános elveit. 

 
 
 

IV. Támogatásba vont valamennyi területre vonatkozó követelmények 
 

(1)  A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, a 
kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt be kell tartania az általa vállalt előírásokat. 

 
 

1. Jogszerű földhasználat 
 

(1) A támogatást igénylőnek a területi puffer figyelembevételével meghatározott egységen belüli 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) teljes területén, a kötelezettségvállalás 
teljes időtartama alatt, az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell 
lennie. Amennyiben valamely fizikai blokkban túligénylés alakul ki, átfedés van a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, és/vagy valamely bejelentett terület között, 
avagy a bejelentett terület a tematikus előírás-csoportban nem támogatható területre fed rá, akkor a 
területi puffer nem vehető figyelembe. 

(2) A kifizető ügynökség a helyszíni ellenőrzés és adminisztratív ellenőrzés során a vizsgált 
évre/évekre és az adott év/évek minden napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot. 

(3) Az intézkedés vonatkozásában a támogatási igénylők a jogszerű földhasználatot igazolhatják a 
Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK), a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: MNV), vagy a Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: NPI) által kitöltött, a 
felhívás 20. számú melléklete szerinti igazolással is, a földhasználati szerződés lejártát követő 6 
hónapig. Ebben az igazolásban az NFK, az MNV, vagy az NPI arról nyilatkozik, hogy a támogatást 
igénylő kezdeményezte a lejáró földhasználati jogviszony meghosszabbítását, az arra vonatkozó 
eljárás folyamatban van és az érintett területet harmadik fél nem használja. Továbbá a támogatást 
igénylő a nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy az igazolásban szereplő földterületek művelési 
kötelezettségének – a földhasználati szerződés megkötéséig is – eleget tesz. Az igazolás kitöltését 
a támogatást igénylő kérelmezi az NFK-tól, MNV-től, vagy az NPI-től. 
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2. TECS, KET, táblák és előírások változásának, változtatásának szabályai 
 

(1) A támogatási időszak alatt a tematikus előíráscsoportok közötti váltás egyetlen 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában sem lehetséges. 

(2) A támogatási időszak alatt: 
a) a beazonosított, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület EOV koordinátákkal 

rögzített határa az ügyfél kérelmére – VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye - 
(2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – nem módosítható; 

b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) részleges kizárása esetén a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) határai módosulhatnak. Ebben az 
esetben a támogatói okiratban meghatározásra kerülnek a csökkentett 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) EOV koordinátái, 

c) a  kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) belül elhelyezkedő, azonos 
előírásokkal érintett táblák határai a kötelezettségvállalási időszak alatt a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül módosíthatók; 

d) kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) belül a táblák száma 
tárgyévenként és tárgyéven belül is változhat. 

(3) A támogatási időszak alatt a tematikus előíráscsoporton belül választott választható előírások 
nem változtathatók meg egyetlen kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) 
vonatkozásában sem. 

(4) Egy tematikus előíráscsoporttal érintett terület növelésére kizárólag kötelezettségátvállalás révén 
van lehetőség. 

 
3. KET és táblák elkülönítése 

 
(1) Amennyiben egy adott blokkon belül, egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel (KET-

tel) szomszédos területen azonos hasznosítási kódú növény termesztése történik  (a 
Kedvezményezett, vagy a szomszédos terület használója által), akkor a támogatást igénylőnek a 
felhívás 2. mellékletének 6. fejezet A) pontjában részletezett elkülönítési szabályok szerint 
gondoskodnia kell a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) elkülönítéséről.  

(2) Amennyiben a támogatást igénylő választotta „Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő 
szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha” választható előírást 
és a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül több szomszédos táblán ugyanazon 
kultúra található, úgy a támogatást igénylőnek – a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 
területen (KET) belüli táblák elkülönítése céljából – a felhívás 2. mellékletének 6. fejezet B) pontjában 
részletezett elkülönítési szabályokat kell alkalmaznia.  

(3) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület (KET), illetve a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) belüli 
táblák elkülönítése nem történt meg az előírt módon, a támogatást igénylőt a felhívás 14.a. és 14.b. 
számú melléklete szerinti szankció illeti. 

(4) Amennyiben adminisztratív ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatást igénylő a 
kifizetési igénylésében olyan mezőgazdasági táblát jelent be, amely csak részben helyezkedik el a 
kifizetési kérelem feldolgozásakor hatályos Támogatói Okirat szerinti kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő területen, akkor kizárólag a tábla valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 
területre eső része alapján jogosult kifizetésre, de csak akkor, ha a fenti feltételnek megfelelő része 
teljesíti a felhívás C.) Követelmények- I. Általános előírások-  1. Minimális támogatható 
területnagyság pontban foglalt feltételeket. Egy mezőgazdasági tábla csak egy 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez sorolható be. 
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V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények 
 

A.) SZÁNTÓ ÉS ÜLTETVÉNY 
 

1. Talajvizsgálat 
 

(1) Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített 
talajvizsgálattal rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan. A támogatást 
igénylő szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében köteles tehát a teljes 
támogatási időszak alatt 

 minden évre vizsgálhatóan,  

 5 évnél nem régebbi és  

 a korábbi évek tekintetében folyamatos 
 talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni.  

A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít, így amíg nem áll 
rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, addig a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított 
átvételi igazolás is elfogadható.  

(2) Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 
2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtási időszakának végéig kell a talajvizsgálati 
kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított, 
a felhívás 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolás példányával rendelkezni, amelyet az 
Államkincstár a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig 
teljesítésként fogad el. 

(3) A talajmintavételt a felhívás 4. számú melléklete szerinti követelmények betartásával bárki 
elvégezheti. 

(4) A talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező 
talajlaboratóriumok végezhetik el. 

(5) A talajvizsgálati kötelezettség ellenőrzése során az érintett terület vonatkozásában rendelkezésre 
álló, az előírásoknak megfelelő talajvizsgálati eredmény attól függetlenül elfogadható, hogy a 
talajvizsgálati eredményt kinek a nevére állították ki. A talajvizsgálattal kapcsolatos valamennyi 
dokumentum eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell 
őrizni. 
 

2. Levélanalízis 
 

(1) Levélanalízis előírás választása esetén minden évben kell végeztetni levélanalízist.  
(2) A levélminta vételt a felhívás 5. számú melléklete szerinti követelmények betartásával bárki 

elvégezheti minden év augusztus 31-ig. A levélmintákat lehetőleg a mintavétel napján, de 
legkésőbb a mintavételtől számított egy héten belül szükséges eljuttatni a laboratóriumba.  

(3) A levélanalízist csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező 
laboratóriumok végezhetik el. 

(4) A levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium a felhívás 6. számú melléklete szerinti 
átvételi igazolást állítja ki a támogatást igénylő részére, amelyet az Államkincstár a vállalt előírás 
ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.  

(5) Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetén a „Levélanalízis elvégzése” előírás 
választása az ÜLTETVÉNY- 14. Támogatott hasznosítások –(1) bekezdés figyelembevételével 
történhet. 

(6) A levélanalízissel kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát a támogatási időszak 
végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni. 

 
3. Tápanyag-gazdálkodási terv, talajtani szakértő 

 
(1) A tápanyag-gazdálkodási tervet  

 évente,   

 a talajvizsgálati eredmények, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye 
alapján, 

 - a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével - szeptember 30-ig,  

 - a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - talajtani szakértő bevonásával,  
kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan.  
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Amennyiben még nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, úgy egyszerűsített 
mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell 
elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet, figyelemmel a HMGY-ben megfogalmazott 
határértékekre. 

(2) A támogatást igénylőnek 2022. évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet a 2022. évi 
egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie.  
Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a 
következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon 
belül kell elkészíteni. 

(3) A tápanyag-gazdálkodási tervet  - a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - talajtani szakértő 
bevonásával kell elkészíteni, aki az elkészített terv aláírásával igazolja a közreműködését. 

(4) A tápanyag-gazdálkodási tervet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti az a 
támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető 
tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki szerepel 
a szaktanácsadói névjegyzékben, vagy nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de a 9. 
számú melléklet szerinti  felsőfokú végzettséggel rendelkezik.  

(5) A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re 
vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. 
A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok 
típusát (műtrágya, szervestrágya, egyéb termésnövelő anyag) és 

a) műtrágya esetén az N, P, K elemre, 
b) szervestrágya esetén a N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - hasznosulási 

értékekre és a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott 
határértékek figyelembevételével megállapított - hektáronkénti maximális mennyiségét. 

(6) Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán egymást követően több növénykultúra kerül 
termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. A 
keverékek egy növénykultúraként veendők figyelembe.  

(7) Amennyiben az érintett táblán a tápanyag-gazdálkodási tervben tervezettől eltérő gazdálkodás 
valósul meg, akkor az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell 
az eltérés indoklásával együtt és a támogatást igénylőnek a tápanyag-gazdálkodási tervet 
módosítania kell az eltérésnek megfelelően.  

(8) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek)nek a felhívás  
13. számú mellékletében foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és január 31. között, 
az adott évre vonatkozó aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása 
vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.  

(9) A műtrágyával történő tápanyagutánpótlás esetében a tápanyag-gazdálkodási tervben 
meghatározott N, P, K maximális hatóanyagot meghaladó mértékű kijuttatás esetében, valamint a 
szervestrágyával történő tápanyagutánpótlás esetében a tápanyag-gazdálkodási tervben 
meghatározott N maximális hatóanyagot meghaladó mértékű kijuttatás esetében a felhívás  14.b. 
számú melléklete szerinti szankciót kell alkalmazni. 

(10)  A tápanyag-gazdálkodási tervek eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év 
végéig meg kell őrizni. 

 
4. Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító 

 
(1) A horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport „Növényvédelmi és 

talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba.” választható előírás esetében, amennyiben a 
támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető 
tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját) nem szerepel 
a szaktanácsadói névjegyzékben, de rendelkezik I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer 
forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel,  a növényvédelmi szakirányító tevékenységet 
a  saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja. 

(2) A horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport „Növényvédelmi és 
talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba.” választható előírás esetében a talajvédelmi 
szakirányító feladatait a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja az a támogatást igénylő 
(beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, 
alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki szerepel a szaktanácsadói 
névjegyzékben, vagy nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de a felhívás 9. számú 
melléklete szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik 
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AA.) SZÁNTÓ 

5. Zöldugar 
 
(1) Zöldugarra vonatkozó szabályok: 

a) az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása, 
b) kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, 

legkorábban június 1-jén, amennyiben az MTÉT tematikus előíráscsoportban a legkorábbi 
kezelési időponti korlát másképp nem rendelkezik; 

c) kaszálék a területről lehordható; 
d) a zöldugart a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, július 30-a után lehet feltörni, a 

növényi részek talajba forgatásával; 
e) a zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni; 
f) a pihentetett terület nem vehető figyelembe zöldugarként. 

 
6. Szegélyek 

 
(1) Egy tábla területe legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő 

szegély és a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha.  
(2) A kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3 méter / 6 méter 
szélességben előírások választása esetén a következő paramétereket kell a támogatást 
igénylőnek betartania: 

 a tábla átlagszélessége, vagy minimum 3 méter, vagy minimum 6 méter a választott 
előírástól függően, de maximum 10 méter lehet;  

 a fenti előírásnak megfelelő tábla vagy több tábla esetén a táblák hosszának összege 
minimum az előírással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes 
kerületének 25%-a;  

 a „növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély” táblát az előírással érintett 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában elég lehet egy 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen kialakítani, ha a fentebb felsorolt 
paramétereknek megfelel az a tábla;  

 a szegélyt a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell kialakítani; 
(3) a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegélynek és a füves mezsgyének a táblával 

szomszédosan kell elhelyezkednie. 
(4) A növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye a 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület része, az egységes kérelemben külön 
táblaként, méretarányosan kell berajzolni és igényelni, továbbá a kifizetés igénylésekor meg kell 
jelölni, hogy a tábla szegélyként kerül hasznosításra. Amennyiben a területe 0,25 ha feletti, akkor 
a vonatkozó feltételek teljesülése esetén SAPS támogatás igényelhető rá. Amennyiben ennél 
kisebb terület kerül kialakításra, úgy az előírások teljesítésében elszámolható, de csak a jelen 
támogatás igényelhető rá.  

(5) Amennyiben zöldugar tábla mellett közvetlenül zöldugar szegély került kialakításra, akkor a 
zöldugar szegély nem kerül figyelembevételre a „Kötelezettségvállalási időszak alatt 

növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület 
kerületének legalább 25 %-án, legalább 3 méter / 6 méter szélességben.” előírások teljesítésekor, 
kivéve, ha a zöldugar szegélyt a zöldugar táblától legalább 0,25 ha nagyságú, nem zöldugar 
hasznosítású tábla választja el. 

(6) A „növényvédőszer mentes tartós zöldugar és méhlegelő szegély” a 10. Vetésszerkezeti előírások 
(2) bekezdése szerint beleszámít a vetésszerkezeti előírások teljesítésébe. 

(7) Amennyiben a támogatást igénylő a szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében adott 
tematikus előíráscsoport mindkét előíráscsomagjában választotta a „Kötelezettségvállalási 
időszak alatt növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 
terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3/6 m szélességben.” előírást, akkor az adott 
tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található összes kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület(ek) összkerületének figyelembevételével, összevontan kell teljesítenie az 
előírást.  

(8) A méhlegelő szegély fenntartása előírás esetében a méhlegelőt a fenntartásának utolsó évében 
augusztus 31-ig fenn kell tartani.  

(9) A méhlegelő növények listáját a felhívás 19. számú melléklete tartalmazza. 
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(10)  A „Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő 
szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3/6 m szélességben.” 
előírásokat a kötelezettségvállalási időszak minden évében teljesíteni kell, annak ellenőrzése 
évente történik.  

  
7. Istállótrágya kijuttatása, zöldtrágyanövény termesztése, középmély lazítás és a területen 

képződő melléktermékek visszaforgatása 
 
 

(1) Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet. A 
zöldtrágyanövények listáját a felhívás 18. számú melléklete tartalmazza.  

(2) A zöldtrágyázás céljából elvetett, vagy elvetni kívánt másodvetést a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. 

paragrafusában foglalt szabályok szerint be kell jelenteni az Egységes Kérelmen. 

(3) A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, 
istállótrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek 
(KET-ek), amelyeken a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt (2022.01.01-től a támogatási 
jogosultság megszűnéséig tartó időszak alatt) a teljes területen csak és kizárólag évelő szálas 
pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra. 

(4) A belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportban az 
alapcsomagban kötelezően előírt középmély lazítás alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt (2022.01.01-től a 
támogatási jogosultság megszűnéséig tartó időszak alatt), a teljes területen, csak és kizárólag évelő 
szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra. 

(5) A belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportoknál a középmély 
lazítást, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó 
tematikus előíráscsoportoknál a zöldtrágyanövény termesztését és az istállótrágya kijuttatását a 
partvonallal érintkező kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek esetében a füves 
mezsgye területének kivételével, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes területén 
el kell végezni. 

(6) A szántó tematikus előíráscsoportok vonatkozásában „Az erózióérzékeny területeken dohány, 
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka termesztése tilos.”  és „A talaj forgatása – beleértve a 
szervestrágya bedolgozását is – csak a lejtő irányával merőlegesen történhet” előírások csak a 12%-
os lejtő fedvénnyel fedett területekre vonatkoznak. 

(7) A „Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy 
istállótrágya kijuttatása.” kötelező előírást és az „Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy 
alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” választható előírást két 
külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie. 

(8) A kijuttatott istállótrágyát a 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján előírt időn belül, egyenletesen a 
talajba kell dolgozni. 

(9) A szántó tematikus előíráscsoportokban a „Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy 
alkalommal istállótrágya kijuttatása”, továbbá a „Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy 
alkalommal istállótrágya kijuttatása” előírások teljesítése akkor kerül elfogadásra, amennyiben a 
támogatást igénylő az adott évi tápanyag-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N 
hatóanyag legalább 75%-át a szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja.  

(10)  Amennyiben az adott növényre meghatározott N hatóanyag szükséglet 75%-a szervestrágyával 
történő kijuttatása meghaladná a 170 kg/ha/naptári év szerves eredetű N hatóanyag mennyiséget, 
abban az esetben sem lehet 170 kg/ha/ naptári év szerves eredetű N hatóanyagtól többet kijuttatni és 
így a 75%-os értéktől el lehet térni. 

(11)  MTÉT szántó tematikus előíráscsoportok esetében, amennyiben az adott növényre meghatározott N 
hatóanyag szükséglet 75%-a szervestrágyával történő kijuttatása meghaladná a zonális 
alapelőírásként meghatározott maximális 90 kg/ha/naptári év, vagy a választható előírásként 
szereplő maximális 50 kg/ha/ naptári év szerves eredetű N hatóanyag mennyiséget, abban az 
esetben sem lehet  a vállalásnál  (90 kg/ha/naptári év, vagy 50 kg/ha/ naptári év) több szerves 
eredetű N hatóanyagot kijuttatni, így a 75%-os értéktől el lehet térni. 

(12)  A középmély lazítás, az istállótrágya beforgatása és a területen képződő melléktermékek (különböző 
szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba megszakítja a folyamatos növényi 
borítottságot.  

(13)  Az agrotechnikai előírások teljesítését és ellenőrzését a ”9. Agrotechnikai műveletek - (4) bekezdés” 
rögzíti. 
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8. Maximális táblaméret 5 ha – választott előírás 
 

(1) „Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 
táblák maximális mérete 5 ha.” előírás választásakor a támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) belüli táblák elválasztásáról, a felhívás 2. 
számú mellékletének 6/B. pontja szerint. 

(2) A szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében „Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő 
szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.” előírást a támogatást 
igénylők az évelő szántóföldi kultúrák és a zöldugar termesztése esetén úgy is választhatják, hogy a 
táblák mérete nagyobb 5 ha-nál.  

(3) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő területen (KET) belüli táblák elkülönítése nem történt meg az előírt módon, úgy a felhívás 
14.a. számú melléklete szerinti szankció alkalmazandó. 

 
9. Agrotechnikai műveletek 

 
(1) Az első kifizetési kérelem előtt elvégzett zöldtrágyázást, istállótrágya kijuttatását és területen képződő 

melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatását az első kifizetési kérelem 
benyújtását követő 15 napon belül be kell jelenteni.  

(2) A támogatást igénylőnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a kötelezettségvállalási időszak alatt 
az Államkincstár felé, az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun 
keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket: 

a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat 
végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a munkavégzést követő 15 
napon belül; 

b) istállótrágya kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést 
követő 15 napon belül; 

c) területen képződő melléktermék visszaforgatása esetén a munkálat elvégzésének helyét és 
időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül; 

d) középmély lazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a munkálat 
elvégzését követő 15 napon belül. 

(3) Amennyiben a támogatást igénylő a határidőn belül nem tesz eleget az agrotechnikai műveletek 
(zöldtrágyázás, középmély lazítás, szervestrágyázás, területen képződő melléktermékek (különböző 
szalma- és szármaradványok visszaforgatása) bejelentési kötelezettségének, akkor a mulasztással 
érintett agrotechnikai művelet nem kerül figyelembevételre az előírások teljesítésének vizsgálatakor. 

(4) Az agrotechnikai előírásokat a kötelezettségvállalásban töltött idő alatt kell teljesíteni, abban az 
esetben is, ha a kötelezettségvállalási időszak rövidebb a támogatási időszaknál. Az előírások 
teljesítésének ellenőrzése a kötelezettségvállalási időszak végén történik. 
 

10. Vetésszerkezeti előírások 
 

(1) A vetésszerkezeti előírások teljesítésénél kizárólag a főnövényt kell figyelembe venni.  
(2) A „növényvédőszer mentes tartós zöldugar szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás zöldugar 

előírásába abban az esetben, ha az megfelelt a kötelezettségvállalási időszak alatt lefolytatott 
ellenőrzéseknek. A „növényvédőszer mentes tartós méhlegelő szegély” beleszámít a vetésszerkezeti 
előírás évelő szálas pillangós, vagy szálas pillangós takarmánynövények részarányába abban az 
esetben, ha a méhlegelőt (a 19. számú melléklet szerinti) olyan fajok összetételével alakították ki, 
amely egyben megfelel a vetésszerkezeti előírásban szereplő és a fogalomtárban definiált 
meghatározásnak. Amennyiben nem felel meg, úgy egyéb hasznosításként kerül figyelembevételre.  

(3) Szántó tematikus előírások esetén amennyiben a támogatást igénylő két előíráscsomagot alakított ki 
és mindkét előíráscsomagban szerepel ugyanazon vetésszerkezetre vonatkozó választott előírás, 
akkor az adott tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület(ek) összterületére vonatkozóan kell teljesítenie az előírást. (Például 
amennyiben a támogatást igénylő a horizontális szántó, vízvédelmi szántó erózió-érzékeny területi 
lehatárolással, vízvédelmi szántó belvíz-érzékeny területi lehatárolással és vízvédelmi szántó aszály-
érzékeny területi lehatárolással tematikus előíráscsoportok esetében mindkét előíráscsomagban 
választotta „A vetésszerkezetben legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint 
legalább 5 % zöldugar tartása.” és/vagy „A vetésszerkezetben legalább 20% szálas pillangós 
takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása.” választható előírást, akkor az adott 
tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található összes kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület(ek) összterületére vonatkozóan kell teljesítenie az előírást.) 
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(4) Egy adott táblán a szálas pillangós takarmánynövények füves illetve egyéb keveréke abban az 
esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós 
takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben 
eléri a legalább 25%-ot. A helyszíni ellenőrzés során a csíraszám a gazdálkodási napló alapján kerül 
leellenőrzésre. 

(5) Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória esetén a 71., 105., 133. 
és 163. előírás lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt a tematikus 
előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, 
azok füves keveréke, zöldugar) termesztésével, vagy az adott előírásban meghatározott 
vetésszerkezeti arányok betartásával kerüljön teljesítésre az előírás. Amennyiben a tematikus 
előíráscsoporttal érintett teljes területen legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes 
benyújtásának határidejéig  eltelepítésre kerül az előírásban meghatározott évelő növénykultúra, úgy 
az előírás évelő növénykultúra termesztésével teljesíthető.  

(6) Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória esetén a 71., 105., 133. 
és 163. előírás esetén amennyiben a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes terület 80%-át el nem 
érő mértékben valósult meg az évelő növénykultúra (szálas pillangós takarmánynövények, azok 
füves keveréke, zöldugar) termesztése, úgy vetésszerkezeti arányok betartásával teljesíthető az 
előírás. 

(7) Amennyiben a zöldugarra vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés kerül megállapításra 
zöldugar tábla vagy zöldugar szegély esetén, úgy ezen táblák a vetésszerkezeti előírások vizsgálata 
során egyéb kultúraként kerülnek figyelembe vételre. 

(8) Amennyiben a támogatást igénylő az adott évben a vis maior kérelem keretében pihentetett terület 
hasznosítást jelöl meg, illetve az adott területre az adott évben nem nyújt be az egységes kérelem 
keretében (jelen támogatás vonatkozásában) kifizetési igénylést, akkor az adott terület, az adott 
naptári évben egyéb kultúraként kerül figyelembevételre a vetésszerkezeti előírások teljesítésének 
vizsgálatánál.  

(9) Vetésszerkezeti előírások teljesítése – így a vetésszerkezeti részarányok betartása – évente elvárt, 
annak ellenőrzése évente valósul meg. 
 

 11. Növényvédőszer hatóanyagok 

(1) A növényvédelem során kizárólag környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazhatók. 
(2) Zárlati károsítók megjelenése esetén a támogatást igénylők a megjelölt tematikus 

előíráscsoportokban a területileg illetékes megyei Kormányhivatalok szakmai javaslata alapján a 
NÉBIH engedélyező hatóságának az engedélye szerint naptári évenként egyszeri alkalmazásra az 
engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került 
növényvédőszer-hatóanyagokat. 

(3) A nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó 
növényvédőszerek körét az IH évente január 31-ig közleményben teszi közzé. 
 

12. Támogatott hasznosítások, hasznosítások figyelembevétele 
 
(1) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és 

zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre 
igényelhető, a rizs, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az 
energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével.  

(2) Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében 
támogatható. 

(3) Hajtatásos termesztés a jelen támogatás keretében nem támogatható. 
(4) Amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylésében vegyes vagy keverék hasznosítást jelöl 

meg egy adott táblára és a vegyes vagy keverék hasznosítás alábontásaiban  elfogadott 
hasznosításai között szerepel legalább egy, a pályázati felhívás 15. számú mellékletében 
meghatározott évelő szálas pillangós takarmánynövény, akkor a tábla szálas pillangós 
takarmánynövényként kerül figyelembe vételre az előírások teljesítésének ellenőrzésénél. 
 

13. Ellenőrzött szaporítóanyag 
 

(1) A hibrid kukorica, a repce, a búza, a napraforgó kivételével minden növényfaj esetén két évnél nem 
régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. 
(IV. 23.) FVM rendelet VIII. mellékletében szereplő integrált növényvédelem általános elvei között 
szereplő rezisztens vagy toleráns növényfajták, fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok 
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használata előírás, mint referenciaelem teljesítéséhez. A hibrid kukorica, a repce, a búza, a 
napraforgó esetén évente szükséges a számla vagy bizonylat megléte a hivatkozott referenciaelem 
teljesítéséhez. 

(2) A támogatást igénylő a „Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag 
elvárható mennyiségben adott területegységre vetítve.” előírást – éves teljesítés hiányában – nem 
tudja teljesíteni olyan területen, ahol a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen a 
teljes kötelezettségvállalási időszak alatt csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény 
vagy évelő szántóföldi növény termesztése történik. 

(3) A „Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható 
mennyiségben adott területegységre vetítve” előírás választásakor a támogatást igénylő az előírás 
teljesítését a 9/2015. (III.13) FM rendelet 14. § (5)-(5a) bekezdéseiben foglalt, egy évnél nem régebbi 
dokumentumokkal tudja igazolni, amelyeket a helyszíni ellenőrzés során be kell tudni mutatni. 

(4) „Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben 
adott területegységre vetítve” előírást az előírással érintett területek összességén, minden 
növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell tartani. 

 
 

AB) ÜLTETVÉNY 
 

14. Támogatott hasznosítások 
 

(1) „Levélanalízis elvégzése” előírás kizárólag abban az esetben választható, amennyiben az érintett 
KET-en a kötelezettségvállalási időszak első napján (2022.01.01-jén) már eltelepített ültetvény 
található. 

(2) A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a felhívás 11. számú melléklete szerinti 
növényfajok támogathatóak, kivéve csemetekertek és faiskolák. 

(3) A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében – a “hagyományos gyümölcsös 
fenntartása” előírás választása kivételével – az adott tábla vonatkozásában kizárólag homogén 
ültetvény támogatható. 

(4) A “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás szőlőültetvény esetében nem választható. 
(5) Szőlőt és gyümölcsöst, beleértve a „hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírással érintett 

területeket is a támogatási kérelemben megjelölt ültetvénycsoportnak megfelelő termelés szerint 
hasznosítani kell. Az Államkincstár helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a hasznosítási kötelezettség 
teljesülését. 

(6) A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport keretében azon területek támogathatók, melyeken a 
kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található, vagy a támogatási 
kérelemben tett nyilatkozat alapján eltelepítésre kerül az ültetvény legkésőbb a 2023. évi Egységes 
Kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határidejéig.  

 
 

14.A.) El nem telepített ültetvény bevonása a támogatásba 
 

(1) Amennyiben az ültetvény eltelepítése  
a.) legkésőbb a 2022. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig 

megtörténik, úgy a támogatást igénylő 2022-ben is jogosult kifizetésre az érintett terület 
vonatkozásában,  

b.) a 2022. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapját követően, 
de legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő 
határnapjáig megtörténik, úgy a támogatást igénylő először 2023-ban lesz jogosult kifizetésre az 
érintett terület vonatkozásában (ebben az esetben és kizárólag az érintett terület 
vonatkozásában nem igényelhető kifizetés a 2022. évre), 

c.) a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig nem 
történik meg, úgy az az adott terület támogatásból való kizárását vonja maga után. 

(2) Amennyiben az intézkedésbe vont valamennyi KET esetén az ültetvény eltelepítése az (1) bekezdés 
b.) pontja szerinti időtartam alatt valósul meg, akkor a 2022. évre vonatkozóan – a felhívás 5.1. / I. 
fejezet (2) bekezdése szerint – nem szükséges kifizetési kérelmet benyújtani. 

(3) A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható. 
(4) A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a fa-, illetve tőkehiány a 15%-ot nem 

haladhatja meg. 
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14.B.) Ültetvénycsere - ültetvény kivágása és újratelepítése 
 
(1) Jelen felhívás keretében ültetvénycserére (kivágásra és újratelepítésre) abban az esetben van 

lehetőség, ha  
a.) az ültetvény kivágására a tárgyév október 1. napja után kerül sor és az ültetvény 

újratelepítése legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig megtörténik, vagy 
b.) tárgyév január 1. és március 31. közötti kivágás esetén az adott tárgyév március 31-ig 

megtörténik az újratelepítés. 
(2) Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területen lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény  ültetvénycsoportja 
nem térhet el egymástól. 

(3) Ha az ültetvény kivágása anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási 
jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor legkésőbb az egységes kérelem szankciómentes 
benyújtásának jogvesztő határnapjáig a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó 
visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak. A visszavont területre kifizetett 
támogatás – a VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye - (4) bekezdése szerint – 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett terület 
támogatási jogosultsága megszűnik.  

(4) Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészén vagy részén - a IX. Vis 
maior fejezet szerinti – vis maior esemény miatt nem lehetséges az ültetvény (1) bekezdésben 
rögzített időszak alatti újratelepítése, akkor a támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület egészére vagy részére a kivágott terület nagyságához igazodó -   a VII. A 
kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai - 2. Visszavonási kérelem 
benyújtása (7) bekezdése szerinti - vis maioros visszavonási kérelmet kell benyújtania a 
Államkincstárhoz.  A támogatást igénylőnek a KET részleges visszavonása esetén a VII. fejezet - 1. 
Visszavonás tárgya, következménye- (3) bekezdése szerinti beazonosítást szükséges elvégeznie.  

(5) A visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés 
szándékával történt és a támogatást igénylő az újratelepítést az (1) bekezdésben rögzített időszak 
alatt elvégezte. 

(6) A (3) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye 
nincs.  

(7) A támogatást igénylő kizárólag a KET azon részére nyújthat be kifizetési igénylést, amelyen található 
eltelepített ültetvény. 

 
15. Madárodúk, ízeltlábú búvóhelyek, szexferomoncsapda használata 

 
(1) A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a madárodúkat az ültetvény területén, 

vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni és a támogatási időszak alatt 
folyamatosan fenntartani a szélső soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban, az adott területen 
előforduló madárfaj számára megfelelő térbeli elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat 
betölthessék. Az alkalmazható madárodúk különböző típusait a felhívás 7. számú melléklete 
tartalmazza. 

(2) Az ízeltlábú búvóhelyek mezőgazdasági területen való elhelyezésének útmutatóját a felhívás 8. 
számú melléklete tartalmazza.  

(3) A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportnál a 42., 43. vagy 44. előírások vállalása esetén a 
támogatást igénylőnek  

 minden megkezdett hektár után az 1 ha-ra előírt madárodú darabszámot és az ízeltlábú 
búvóhely m

2
 nagyságot,   

 minden megkezdett 2 hektár után a 2 ha-ra előírt a szexferomoncsapda darabszámot kell 
biztosítania. 

(4) Amennyiben az adott ültetvényben nincs olyan károsító, amely ellen szexferomoncsapda 
használható, akkor a kedvezményezett a szexferomoncsapdától eltérő más típusú rovarcsapdát 
használhat az ültetvényben (pl. ragacsos „delta” csapda, ragacsos palást csapda, talaj csapda, 
színcsapdák (kombinált kék/sárga, sárga, zöldessárga), pattanóbogár csapda, „kalap” csapda, 
varsás csapdák, stb.). 

 
B) NÁDAS 

16. Támogatott hasznosítások  

(1) Horizontális nádas tematikus előíráscsoport esetében kizárólag a legalább 80%-ban két éves náddal 
borított földterület támogatható. 
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C) GYEP 
 

17. Állatállomány nyilvántartása 
 

(1) A gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében támogatásban az a támogatást igénylő 
részesülhet, aki a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt, a legeltethető állatokra vonatkozóan a 
tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban a legeltethető 
állatállomány tartójaként folyamatosan szerepel, valamint eleget tesz: 

a) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben, 

b) a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. 
rendeletben, 

c) a juh- és kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási 
és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben előírt, az 
állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. 

 
18. Állategység és állatsűrűség meghatározása 

 
Állategység 

 
(1) A kifizetési kérelem adminisztratív ellenőrzése során az állategységhez kötött kötelezettség 

vizsgálatakor a felhívás „V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények- 17. 
Állatállomány nyilvántartása” pontjában hivatkozott nyilvántartásokban szereplő, az egyes tematikus 
előíráscsoportokon belül legeltethető fajok esetében a kifizetési kérelem benyújtásának évére 
meghatározott napi állományadatok éves átlaga alapján számított állategységet kell figyelembe 
venni, amelyet a kifizető ügynökség kizárólag a hivatkozott nyilvántartásokból állapít meg. 

 
Állatsűrűség 

 
(2) A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása – valamennyi releváns tematikus 

előíráscsoport esetén –  

 a VP4-10.1.1-21 kódszámú ”Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” szempontjából 
támogatott összes gyepterület (kaszáló és legelő) (a továbbiakban: AKG21 támogatott 
gyepterület) és  

 a VP4-11.1.1-11.2.1-21 kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 
gazdálkodás fenntartása” felhívás szempontjából támogatott összes gyepterület (kaszáló és 
legelő) (a továbbiakban: ÖKO21 támogatott gyepterület) és  

 a VP4-11.1.-11.2.-18. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 
gazdálkodás fenntartása” felhívás szempontjából támogatott összes gyepterület (kaszáló és 
legelő) (a továbbiakban: ÖKO18 támogatott gyepterület)  

figyelembevételével  történik.  
 

(3) Az „Állategység (legeltethető) megléte: min. 0,2 ÁE/ha” előírás ellenőrzése során az egy hektárra 
jutó (legeltethető) állategységet, azaz az állatsűrűséget a 18. fejezet (1) pontja szerint megállapított 
állategység és a (2) pontban meghatározott területek összegének a hányadosaként határozzuk 
meg. 

Állatsűrűség = 

az adott évre, a legeltethető állatfajokra meghatározott napi állományadatok 
éves átlaga alapján számított állategység 

AKG21 támogatott gyepterület+ ÖKO21 támogatott gyepterület+ÖKO18 
támogatott gyepterület 

Az így megkapott eredmény képezi azt az állatsűrűséget, amely összehasonlításra kerül az előírt 
állatsűrűségi minimummal. 

(4) Amennyiben nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy az adott intézkedés keretében meg 
nem felelés kerül megállapításra. 
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19. Legeltetéses hasznosítás, legeltetési sűrűség számítása 
 

(1) Azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeket, amelyek esetén választásra került a 
„Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe 
vételével” választható előírás, kizárólag legeltetéssel lehet hasznosítani. (Az őszi tisztító kaszálás, 
illetve az őszi tisztító kaszáláson kívül legfeljebb évi egy kaszálás ezeken a területeken is 
megengedett.)  

(2) Legeltetés esetén pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni. 
 

Legeltetési sűrűség 
 

(3) A legeltetési sűrűség számításakor a legeltetési sűrűséget az összes legeltetett állat éves 
átlaglétszáma alapján meghatározott állategység, valamint a tematikus előíráscsoporton belül 
legeltetettnek jelölt és az ellenőrzések során legeltetettnek minősített összterület hányadosaként 
határozzuk meg.  
 

 
 

(4) A legeltetési sűrűség teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állategység és a legeltetett terület 
a gazdálkodási napló adatait is figyelembevével kerül meghatározásra. 

(5) A bérlegeltetés keretén belül legeltetett állatok a gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok 
minimális állatsűrűséghez kapcsolódó előírásainak ellenőrzésekor nem vehetők figyelembe. 
 

20. Kaszálásos hasznosítás 

(1) Gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetén a gyepterület kaszálással történő 

hasznosításával kapcsolatos előírások – a túllegeltetési tilalom figyelembevételével – a gyepterület 

legeltetésével is teljesíthetők. 

 
21. MTÉT gyepekhez kapcsolódó engedélyek 

 
(1) Az MTÉT gyep tematikus előíráscsoportok esetében a fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság írásos engedélye alapján lehetséges, kivéve védett természeti terület 
és/vagy Natura 2000 gyepterület, ahol a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályának engedélye szükséges.  
 

  
VI. Kötelezettség átadására, átvételére vonatkozó szabályok 

 
1. Átadás-átvétel tárgya és időbeli hatálya 

 
(1) Támogatásra való jogosultságot kizárólag az átadó által vállalt kötelezettségekkel együtt lehet 

átvenni.  

(2) Kötelezettség átadás-átvétel esetén az IH és az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi 
jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli. 

(3) A kötelezettség átvevője a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre megállapított összes 
meg nem felelést is átvállalja a kötelezettség átadás-átvétel során.  

(4) A kötelezettség átadás-átvétel – a vis maior esetek és cégátalakulás kivételével – csak teljes évre 
vonatkozhat. 

(5) A kötelezettség átadás-átvétel a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. 
(6) Kötelezettség átadás-átvételre a támogatási időszak első évében – vis maior esetek és cégátalakulás 

kivételével – nincs lehetőség. 
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2.  Átadás-átvétel egysége 
 
(1) Kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területnél kisebb területet átadni, átvenni nem lehet. 
(2) A kötelezettség átadás-átvételre vonatkozó kérelemben több terület átadását, átvételét is lehet 

kérelmezni. 
(3) Kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területhez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket csak egy földhasználó veheti át. 
(4) A kötelezettség átadás- átvétel és jogutódlás esetén tematikus előíráscsoport váltásra és előírás-

váltásra nincs lehetőség.   
 

3. Átadás-átvétel jogosultsági feltételei 
 
(1) Kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni és átvenni csak a 

támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének 
a támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra 
vonatkozó feltételeknek. 

(2) Kötelezettség átadás-átvétel esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó 
területei vonatkozásában meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek.   

(3) A kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási 
kérelmek újrapontozására nem kerül sor. 

(4) A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki kedvezményezett volt, de valamely 
adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra 
vonatkozóan az „VP4-10.1.1-21 kódszámú Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” adott tematikus 
előíráscsoportjából vagy az egész intézkedésből kizárásra került. 

 
4. Cégátalakulás 

 
(1) A gazdálkodó szervezet cégátalakulása esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó eljárást kell 

alkalmazni. 
 

5. Átadás-átvételek száma 
 
(1) Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a vis maior esetek kivételével – egyszer adható át. 
(2) A kötelezettségvállalási időszak alatt – a vis maioros esetek kivételével – kötelezettséget átvállalni, ill. 

kötelezettséget átadni egyaránt egy alkalommal lehet. 
 

6.  Kötelezettség átadás-átvétel módja, határideje 
 
(1) A kötelezettség átadás-átvételre vonatkozó kérelmet, továbbá az öröklés bejelentését a kötelezettség 

átvevőjének elektronikus úton kell benyújtania az Államkincstárhoz.  
(2) A kötelezettség átvevője által elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmet az átadónak 

jóvá kell hagynia ügyfélkapun keresztül, kivéve, ha az átadó elhunyt, vagy ha az átadó megszűnt 
gazdálkodó szervezet.  

(3)  A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem és az ahhoz tartozó 
kötelezettség átadója általi jóváhagyás beadásának a határideje a következő, a vis maior esetek 
kivételével: 

a.) a 2023., azaz a második év vonatkozásában: 2023. január 15.; 
b.) a 2024., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2024. január 15.; 

(4)  A támogatást igénylő elhalálozása esetén kötelezettség átvállalási kérelmet az elhalálozás napját 
követő egy éven belül lehet benyújtani. Ha a beérkezett kötelezettségvállalási kérelmek feldolgozását 
követően marad támogatott terület az elhunyt kedvezményezett nevén, a megmaradt területek 
vonatkozásában a támogatási jogosultság megszűnik. Ezen területekre kifizetett támogatás nem 
minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak. 

(5) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a 
kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja a támogatói okirat hatálybalépéséig. A benyújtási 
időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen 
vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig. Amennyiben a kötelezettség átadója elhunyt 
vagy megszűnt gazdálkodó szervezet, a benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a 
kötelezettség átvevője önállóan is visszavonhatja. 
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(6) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül. 
(7) A kötelezettség átvételről hozott támogatói okirat hatálybalépésétől függetlenül az átvevőnek az 

átvett területek vonatkozásában az átadás-átvételi kérelemben foglalt, valós területi adatoknak 
megfelelően kell benyújtania az adott évi kifizetési kérelmet. 

(8)  Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti 
teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a 
gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosítási 
eredményeinek másolati példányát, valamint ha a tematikus előíráscsoport előírásai megkövetelik a 
tápanyag-gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények 
másolati példányát, valamint az Államkincstár által küldött iratok másolati példányát.  

 
 

VII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai 
 

1. Visszavonás tárgya, következménye 
 

(1) A támogatási időszak alatt a támogatást igénylő az Államkincstár által rendszeresített és az 
Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő 
benyújtásával, az Államkincstártól kérelmezheti  

a.) a teljes támogatási kérelem visszavonását, 
b.) a teljes tematikus előíráscsoport visszavonását, valamint 
c.) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonását. 

(2) Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb terület – a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület (KET) részleges visszavonása keretében – kizárólag az alábbi 
esetekben vonható vissza: 

a.) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozó elfogadott, IX. fejezet szerinti 
vis maior esetek; 

b.) az a) pontban meghatározottakon túl különösképpen elfogadott vis maior eseteknek kell 
tekinteni:  
- a földhasználat írásban történő felmondása az NFK, az MNV vagy az NPI által,  
- osztatlan közös tulajdon megszüntetése során bekövetkező terület méret csökkenés, 

illetve terület elhelyezkedésének megváltozása,  
- az NFK, az NPI által a jogosult területre vonatkozóan kiírt pályázati felhívásnak való 

meg nem felelés vagy a határidőn belül benyújtott pályázat alapján meg nem valósuló 
földhasználatot megalapozó jogviszony alapján megszűnő kötelezettségek,  

- a támogatott területen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztési program keretében árvízi 
tározó működtetésére került sor,  

- a támogatást igénylőt a természetvédelmi hatóság kötelezi a földhasználati előírások 
szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására, 

c.) az NFK, az MNV vagy az NPI által megkötött földhasználati szerződések lejárata a 
támogatási időszak alatt.  

d.) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vissza nem telepített ültetvény területek; 
(3) A (2) bekezdés miatti részleges visszavonás esetén a támogatást igénylőnek el kell végeznie a 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a visszamaradt, támogatásra 
jogosult terület EOV koordináták vagy shape file feltöltésével való beazonosítását, amelyet a 
visszavonási kérelem részeként, azzal együtt elektronikus úton kell benyújtania.  

(4) A visszavont területre kifizetett támogatás – a VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye 
- (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontja kivételével – jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, 
továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul 
igénybe vett támogatásról az Államkincstár értesíti az ügyfelet. A jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás összegének visszafizetése bármely Államkincstár által megállapított támogatás 
összegéből levonható.  

(5) NFK, MNV, vagy NPI által megkötött, támogatási időszak közben lejáró jogszerű földhasználat 
esetén - (2) bekezdés c.) pontja szerint - a Kedvezményezett kizárólag  a lejáró földhasználattal 
érintett földterület (hrsz.) visszavonásáról rendelkezhet, a kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő területek teljes visszavonására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészén lejár a támogatást igénylő jogszerű 
földhasználata. Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett terület nem a KET teljes területét 
érinti, úgy a támogatást  igénylőnek szükséges elvégezni a KET vonatkozásában visszamaradt, 
támogatásra jogosult terület - a (3) bekezdés szerinti – beazonosítását. 
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2. Visszavonási kérelem benyújtása 
 

(1) A teljes kérelem visszavonás, a teljes tematikus előíráscsoport visszavonás, valamint a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészének vagy egy részének visszavonása iránti 
kérelmet – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével – az Államkincstár által 
rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az 
Államkincstárhoz. 

(2) A támogatott elhalálozása esetén a teljes kérelem visszavonás, a teljes tematikus előíráscsoport 
visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti 
kérelmet az ügyfél-nyilvántartási rendszerben örökös nyilvántartásba vételéig ügyfélkapun keresztül, 
az elhunyt nevében, ezt követően postai úton, az Államkincstár által rendszeresített 
formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatást igénylő székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes 
megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály részére.   

(3) Amennyiben a visszavonási kérelem egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek nem 
teljes egészét érinti és a visszavonással nem érintett rész megfelel a támogatási követelményeknek, 
a támogatást igénylőnek el kell végeznie a támogatásban maradó terület EOV koordináták által 
történő beazonosítását (a felhívás 2. számú melléklete szerint) amelyet a visszavonási kérelem 
benyújtása során az elektronikus visszavonási kérelemben be kell nyújtani az Államkincstár részére. 

(4) A támogatási időszak folyamán – a vis maior eset kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem 
beadási határidők az alábbiak (beleértve a VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye -  (2) 
bekezdés c.) pontja szerinti esetet is):  

a.) a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2023. január 15.; 
b.) a 2024., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2024. január 15.; 

(5) A VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye -  (2) bekezdés c.) pontja szerinti, NFK, MNV, 
vagy NPI által megkötött, támogatási időszak közben lejáró földhasználattal érintett területek 
visszavonása esetén az érintett területek vonatkozásában a földhasználat lejáratának tényét az 
Államkincstár megkeresésére – a megkereséstől számított 30 napon belül – az NFK, MNV vagy NPI 
igazolja. 

(6) Amennyiben a támogatást igénylő a (4) bekezdésben rögzített időpontig (január 15.) nem nyújt be 
visszavonási kérelmet a VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés c.) pontja 
szerinti lejáró földhasználattal érintett földterület visszavonásával kapcsolatban és nem rendelkezik a 
3.4.1.1. C.) IV. 1. Jogszerű földhasználat (3) bekezdése szerinti igazolással, vagy rendelkezik ezen 
igazolással, de a lejáratot követő 6 hónapon belül nem tudja meghosszabbítani a földhasználatot, 
úgy a felhívás 14.a. számú mellékletében szereplő szankciót kell alkalmazni. 

(7) A (4) bekezdéstől eltérően, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott évre 
vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig az Államkincstár 
által rendszeresített formanyomtatványon – a támogatást igénylő halála kivételével – elektronikusan, 
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz.  

(8) Amennyiben a vis maior eseménnyel érintett visszavonási kérelem kapcsán a vis maior esemény 
nem kerül elfogadásra, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan és a 
normál visszavonásra vonatkozó szabályok szerint fogadható el. 

(9) Ha a támogatást igénylő a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés 
napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a 
visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el. 

(10) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület tematikus 
előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül és a 
VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontja kivételével –  
a területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra 
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

(11) A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül azzal, hogy – a VII. fejezet - 1. 
Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontja kivételével – a támogatott 
területre addig felvett támogatás jogosulatlan igénylésnek minősül. 

(12) A visszavonási kérelemről hozott támogatói okirat hatálybalépésétől függetlenül a támogatást 
igénylőnek a visszavonási kérelemben foglalt, valós területi adatoknak megfelelően kell benyújtania 
az adott évi kifizetési kérelmet. 
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VIII. Ellenőrzés 
 
(1) A Bizottság 809/2014/EU rendelete és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések alapján 

évente történő adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek és az agrár-
környezetgazdálkodási kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában a kifizető ügynökség 
végzi, amelybe külön jogszabály, illetve megállapodás alapján más szervezeteket is bevonhat.  

(2) Az ellenőrzésekre az adott évi egységes kérelem vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, de a 
támogatott területek a kifizetési kérelem meglététől, illetve annak tartalmától függetlenül is 
ellenőrzésre kerülhetnek.  

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület területéhez kötődő előírások teljesítésének 
elbírálásához figyelemmel kell lenni a 809/2014 EU rendelet 38. cikke alapján alkalmazott kerületi 
toleranciára, valamint összkérelem szinten a 640/2014/EU rendelet 18. cikk. (4) bekezdésében 
rögzítettekre.  

(4) Az egyes agrár-környezetgazdálkodási tematikus előíráscsoportokra vonatkozó előírások lehetséges 
ellenőrzési szempontjait és szankcióit a felhívás 14.a. és 14.b. számú melléklete tartalmazza. 

(5) A támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás feltételeinek 
teljes körű ellenőrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló, a tápanyag-
gazdálkodási terv, a talajvizsgálati jegyzőkönyv (akkreditált laboratórium átvételi elismervénye) és a 
levélanalízis (akkreditált laboratórium átvételi elismervénye) adott évre és a támogatási időszak 
korábbi éveire vonatkozó példányainak, valamint az azokban szereplő anyagok felhasználására 
vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak. 

(6) A helyszíni ellenőrzés a gazdálkodási napló eredeti példányában foglaltakat is figyelembe veszi. 

 
 IX. Vis maior 

 
(1) Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis 

maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott 
intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén 
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg. 

(2) Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a kötelezettséget átvállaló az adott 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás 
nélkül teljesíti, az a tematikus előíráscsoport előírásai szerinti hasznosításnak minősül. 

(3) Ha ugyanazon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen legalább kettő évben vis maior 
körülmény miatt nem történik meg a tematikus előíráscsoport előírásainak megfelelő hasznosítás, 
akkor az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból, a területre addig 
felvett támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége nélkül, a tematikus előíráscsoport 
támogatási időszakának lejártáig kizárásra kerül. 

 
X. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai 

(1) A jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat a felhívás 14.a. és 14.b. számú melléklete 
tartalmazza.  

(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá a támogatási vagy kifizetési 
kérelmekhez kapcsolódó egyéb eljárások során megállapításra kerül, hogy a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület mérete csökkentésre szorul, az Államkincstár részleges kizárás iránti 
eljárást indít. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt részleges kizárási eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben azon 
földrészletek, amelyeken az ügyfél jogszerű földhasználattal rendelkezik, területi elhelyezkedését 
illetően teljes egészében lefedik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület belső területi 
pufferrel csökkentett területét. 

(4) Részleges kizárás esetén az Államkincstár meghatározza a kizárt földterületet, valamint a kizárás 
következtében lecsökkent földterületet beazonosító EOV koordinátákat, erről döntéssel értesíti a 
kedvezményezettet.  

(5) A (2)-(4) bekezdések alapján kizárt területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támogatási 
összegéből történő levonással is teljesíthető. 
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(6) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti részleges kizárási eljárás következtében egy adott 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület esetében nem teljesül a 3.4.1.1. C) 
Követelmények 3. Területi korlátozások- 2.) és 3.) bekezdése szerinti feltétel, úgy a támogatásra 
jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a tematikus 
előíráscsoportból a támogatás időszakának lejáratáig kizárásra kerül és az arra vonatkozóan már 
igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok 
szerint vissza kell fizetni. 

(7) Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Támogatói Okirat módosításra kerül és a módosításban részlegesen 
kizárásra, vagy visszavonásra kerül egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) 
területe, akkor a módosított Támogatói Okirat alapján a támogatást igénylőnek felül kell vizsgálni a 
korábbi Támogatói Okirat alapján benyújtott kifizetési kérelmet és amennyiben szükséges, 
pontosítani kell azt. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!  
 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 
a. Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett 
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás 
során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző 
nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  
 

b. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

 

határidő előírás tematikus előíráscsoport 

2022. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
1. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 

2023. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
2. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 

2024. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
3. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 
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3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése  

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. 

alpontja tartalmazza. 

A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2022. január 1. 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projektek 2022. január 1. és 2024. december 31. között valósulnak meg. A kötelezettségvállalási 

időszak kifizetései évente, az adott évi egységes kérelem keretében valósíthatóak meg, jogvesztő 

határidővel. 

A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő 

határidővel a 2024. évi egységes kérelem benyújtásával együtt van lehetősége.  

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 
(1) Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés egész Magyarország területén megvalósulhat, figyelemmel 

a horizontális és zonális tematikus előíráscsoportok szerinti MEPAR lehatárolásokra és a felhívás 
„3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások – A) Jogosultsági kritériumok” fejezetében foglaltakra.  

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 
A monitoring rendszer működtetése 

 
(1) A fenti monitoring adatszolgáltatáson túl a tematikus előíráscsoportok előírásainak gazdasági és 

környezeti hatásainak vizsgálata érdekében az IH hatásindikátor monitorozó rendszert működtet, 
amely feladat végrehajtása során a NÉBIH közreműködését veszi igénybe. 

(2) Az a támogatást igénylő, aki a mintasokaságba kiválasztásra került, köteles a kötelezettségvállalási 
időszak alatt, valamint az azt követő naptári év során a gazdasági, természetvédelmi, talajvédelmi és 
vízvédelmi hatások monitorozása érdekében: 

a.) a gazdasága teljes területére vonatkozóan a hatásindikátor monitorozó rendszert 
üzemeltető részére adatokat rendelkezésre bocsátani, valamint 

b.) a hatásindikátor monitorozó rendszer működése érdekében meghatározott vizsgálatokban 
közreműködni gazdasága teljes területén. 

(3) E kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a támogatást igénylőt költség nem terheli.  
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 Az intézkedés 
neve 

 

 

A mutató elnevezése Érték 

M10 - Agrár-környezetvédelemi 

és éghajlattal kapcsolatos 

intézkedések (28. cikk) 

Az agrár-környezetvédelmi és 

éghajlattal kapcsolatos 

intézkedések által érintett 

terület (ha) (10.1.) 

800.000,00 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai 

tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése 

esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 

mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.8. Fenntartási kötelezettség 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.9. Biztosítékok köre 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.10. Önerő 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

(4) A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet a Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.  

 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak 

akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről 

szóló kormányhatározat számát a támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a 

kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta. 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁUF szerinti esetek. 
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4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

1. Támogatási kérelem benyújtásának határideje 

(1) A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2021. október 

25. és 2021. november 25. között van lehetőség. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
 

 
2. Támogatási kérelem benyújtásának módja 

 
(1) Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 

ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Államkincstár 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén. 

(2) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a 
benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett 
utolsó változtatás adattartalma szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási 
kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 

(3) Egy támogatási kérelmen belül több tematikus előíráscsoport megvalósítására is igényelhető 
támogatás. 

(4) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában csak egy tematikus 
előíráscsoport adható meg. 

(5) A támogatási kérelemben kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként kell feltüntetni 
az adott tematikus előíráscsoportban igényelt terület nagyságát. 

(6) Ültetvény földhasználati kategória esetében a támogatási kérelemben meg kell jelölni, hogy  
a.) melyik ültetvénycsoportra vonatkozik a kérelem; 

b.) az adott KET hasznosítása dió és/vagy szelídgesztenye;  

c.) az adott KET – a felhívás 3.4.1.1. / V. / 14. A) fejezete szerinti – részben vagy egészben el 
nem telepített ültetvénnyel érintett-e. 

 
3. Támogatásban bevinni kívánt területek beazonosítása (felmérése) 

 
(1) A támogatást igénylő köteles a támogatásba bevinni kívánt kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő terület(ek) (KET-ek) méretét és elhelyezkedését meghatározni területmérés alapján, a 
területeket legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordináták megadásával. 

(2) A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem részeként elektronikus úton kell megadnia a 
támogatásba bevinni kívánt földterületek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat 
alfanumerikusan vagy az EOV koordinátákat tartalmazó shape file feltöltésével. 

(3) A területmérésre vonatkozó útmutatót a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. 
(4) Azon támogatást igénylők esetében, akik a VP4-10.1.1-15 , a VP4-10.1.1-16 kódszámú „Agrár-

környezetgazdálkodási kifizetés”, illetve a VP-4-11.1.-11.2.-15.  „Ökológiai gazdálkodásra történő 
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” támogatásban is részt vettek és támogatott területtel 
rendelkeztek,  a VP4-10.1.1-15 , a VP4-10.1.1-16 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”, 
illetve a VP-4-11.1.-11.2.-15.  „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása” támogatás során jóváhagyott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet 
legalább 3 méter pontossággal beazonosított poligonok feltöltésére is lehetőség van, amennyiben a 
jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.  

(5) A területmérési jegyzőkönyv meglétének ellenőrzése során az érintett terület vonatkozásában 
rendelkezésre álló, az ÚMVP AKG, a VP4-10.1.1-15, a VP4-10.1.1-16 kódszámú „Agrár-
környezetgazdálkodási kifizetés”, illetve a VP-4-11.1.-11.2.-15.  „Ökológiai gazdálkodásra történő 
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” támogatás keretében készült területmérési jegyzőkönyv 
attól függetlenül elfogadható, hogy a területmérési jegyzőkönyvet kinek a nevére állították ki, de a 3. 
számú melléklet adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak megfelelően 
aktualizálni kell a területmérési jegyzőkönyvet.     

(6) A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző és a támogatást igénylő által is aláírt 3. számú 
melléklet szerinti területmérési jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak alatt és a 
támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.  

 

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
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4. Támogatási kérelem mellékletei 
 

(1) A támogatási kérelem benyújtása során csatolandó mellékleteket a „6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA” fejezet tartalmazza. 

(2) A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra 
kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának 
lezárásához az Államkincstár hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.  

(3) A támogatási kérelem Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus 
szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének 
időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.  

   

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 
 

(1) A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített 
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

(2) A támogatási kérelmek közötti rangsor megállapítása tematikus előíráscsoportonként történik. 

(3) Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és 

tisztázó kérdés feltevésére. 
(4) A támogatási kérelem elbírálása során elvégzett túligénylés vizsgálattal kapcsolatban az 

Államkincstár hiánypótlásban felszólíthatja a támogatást igénylőket az ellentmondások feloldására.  
Más hiánypótlásra nincs lehetőség. 

(5) A sikertelen hiánypótlás csak a támogatási kérelem hiánypótlással érintett részeinek elutasítását 
eredményezi. 

(6) Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli 

egyeztetésre. 

(7) Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív 

össze. 

(8) Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek 

benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak. 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok   

a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

b. A felhívás 4.1. pontja szerinti hozzájárulás. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem 

felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

a.) A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra 
kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának 
lezárásához az Államkincstár hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.  

b.) Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló 

dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal 

hiánypótlási felhívásra kerül sor. 
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3. Tartalmi értékelési szempontok 

A támogatási kérelem bírálása 

 

(1) A támogatási kérelmeket az Államkincstár a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően rangsor 
állításával bírálja el a meghatározott pontrendszer alapján. 

(2) A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása tematikus előíráscsoportonként 
külön-külön történik. 

(3) A Natura 2000 terület, a nitrátérzékeny terület és a VTT területi szempontok szerinti többletpont 
az alapján adható, hogy az adminisztratív ellenőrzés eredménye alapján az adott tematikus 
előíráscsoportba bevitt földterület mekkora része esik a hivatkozott területi szempont szerinti 
kategóriába. Egy adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület mérete akkor 
számolható el a fenti fedvénnyel vagy lehatárolással való érintettség tekintetében, ha területének 
több mint 50%-a az adott fedvényen helyezkedik el.  

(4) A gazdaság teljes területébe a 2021. évi egységes területalapú támogatási kérelmében szereplő 
összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású területet vesszük figyelembe.  

(5) Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalásait  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. 
(IV. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet) alapján szaktanácsadói 
igazolvánnyal, illetve igazolással rendelkező és szaktanácsadói névjegyzékben szereplő, nem 
felfüggesztett és szaktanácsadói tevékenységét nem szüneteltető szaktanácsadóval való 
egyeztetés alapján tette meg, és erről a 10. számú melléklet szerinti kitöltött és aláírt 
szaktanácsadói igazolást csatolja a támogatási kérelemhez, ebben az esetben többletpont 
adható. 

(6) Amennyiben a gazdálkodó maga is igazolhatóan a 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet alapján 
szaktanácsadói igazolvánnyal, illetve igazolással rendelkező és szaktanácsadói névjegyzékben 
szereplő, nem felfüggesztett és szaktanácsadói tevékenységét nem szüneteltető szaktanácsadó, 
akkor saját maga részére kiállíthatja a szaktanácsadói igazolást és számára is adható a 
többletpont.  

(7) Állatállományért járó többletpont abban az esetben adható, ha az ENAR és OLIR nyilvántartások 
alapján a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napján legalább 0,2 
állategység/hektár, a támogatást igénylő tenyészetébe bejelentett legeltethető állattal rendelkezik. 
Az állategység meghatározása során a hektárra vonatkozó adat a támogatást igénylő által szántó 
és gyep földhasználati kategóriába bevinni kívánt földterület nagyságának összegzésével történik. 

(8)  Egy adott tematikus előíráscsoportba bevitt földterület arányáért járó többletpont az alapján kerül 
meghatározásra, hogy a teljes gazdaság azonos hasznosítású (szántó, gyep, ültetvény, nád) 
területének mekkora része kerül bevonásra. Amennyiben az azonos hasznosítású földterület több 
különböző tematikus előíráscsoportba kerül bevonásra, a többletpont valamennyi tematikus 
előíráscsoport esetében beszámításra kerül. 

(9) A teljes gazdaság tematikus előíráscsoporttal azonos hasznosítású területe a 2021. évi egységes 
kérelemben az adott hasznosításra bejelentett terület. 

(10)Amennyiben a támogatást igénylőnek 2021. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság 
méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésbe 
bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.  

(11) MTÉT szántó- és gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében a környezeti hozzáadott 
érték kritérium minden esetben – függetlenül attól, hogy a támogatást igénylő választ-e a 
választható előírások közül – 10 pont. Amennyiben a támogatást igénylő a választható előírások 
közül is választ, abban az esetben a választott előírás környezeti hozzáadott értékének pontja a 
10 ponthoz hozzáadódik.   

(12)  Amennyiben a támogatást igénylő részt vett a VP4-10.1.1-15, vagy a VP4-10.1.1-16 kódszámú 
"Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés" támogatásban, úgy részére 2 pont adható. 

(13) Az adott tematikus előíráscsoport kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeihez tartozó 
előíráscsomagok területnagyság figyelembevételével súlyozott átlaga adja meg az adott tematikus 
előíráscsoport környezeti hozzáadott értékét.  A többletpontot egy tizedesjegy pontossággal kell 
meghatározni. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 összesen

100%

Natura 20000 terület
Nitrátérzékeny 

terület
VTT terület

A gazdaság teljes területe 

kevesebb mint 300 ha

A támogatást igénylő a 

kötelezettségvállalásait 

szaktanácsadóval való 

egyeztetés alapján tette 

meg

Legalább 0,2 

ÁE/ha  

állatsűrűséggel 

rendelkezik a 

támogatási 

kérelem 

benyújtási 

időszak utolsó 

napján 

A földhasználati 

kategóriának megfelelő 

terület több mint 75%-ával 

lép be a TECS-be

A földhasználati 

kategóriának megfelelő 

terület több mint 50, de 

legfeljebb 75%-ával lép 

be a TECS-be

A földhasználati 

kategóriának megfelelő 

terület legalább 25, de 

legfeljebb 50%-ával lép 

be a TECS-be

A támogatást igénylő 

valamely tematikus 

előíráscsoporttal részt vett a 

VP4-10.1.1-15, vagy  a VP4-

10.1.1-16 kódszámú "Agrár-

környezetgazdálkodási 

kifizetés" támogatásban 

A választott előírások 

környezeti hozzáadott 

értéke

MTÉT tematikus 

előíráscsoport 

választása esetén 

többlet környezeti 

hozzáadott érték

Értékelés módja

2021. évi egységes 

területalapú támogatási 

kérelem

szaktanácsadó által kiállított 

igazolás

ENAR, OLIR, 

BIR 

nyilvántartás

A támogatást igénylő 

rendelkezett Támogatói 

Okirattal

AKG támogatási 

kérelem

AKG támogatási 

kérelem

Tematikus 

előíráscsoportok

Horizontális szántó 4 5 0 4 4 8 10 7 4 2 34 71

Horizontális gyep 5 4 0 4 4 0 10 7 4 2 17 46

Horizontálsi ültetvény 3 5 0 4 4 0 14 11 4 2 24 56

Horizontális nádas 6 3 0 5 4 0 21 14 4 2 0 41

MTÉT szántó 

túzokvédelmi területek
3 3 0 4 4 8 10 7 4 2 26 10 70

MTÉT szántó kékvércse 

védelmi területek
3 3 0 4 4 8 10 7 4 2 19 10 63

MTÉT szántó alföldi 

madárvédelmi területek
3 3 0 4 4 8 10 7 4 2 30 10 74

MTÉT szántó hegy- és 

dombvidéki madárvédelmi 

területek

3 3 0 4 4 8 10 7 4 2 26 10 70

Erózió- érzékeny 

szántóterületek
3 5 0 4 4 8 10 7 4 2 26 62

Belvíz-  érzékeny 

szántóterületek
3 3 11 4 4 8 10 7 4 2 26 71

Aszály- érzékeny 

szántóterületek
3 6 0 4 4 8 10 7 4 2 26 63

MTÉT gyep túzokvédelmi 

területek
4 3 0 3 4 0 10 7 4 2 12 10 48

MTÉT gyep alföldi 

madárvédelmi területek
4 3 0 3 4 0 10 7 4 2 6 10 42

MTÉT gyep hegy- és 

dombvidéki madárvédelmi 

területek

4 3 0 3 4 0 10 7 4 2 6 10 42

MTÉT gyep nappali lepke 

védelmi területek
4 3 0 3 4 0 10 7 4 2 12 10 48

Belvíz-érzékeny 

gyepterületek
3 3 11 3 4 0 10 7 4 2 14 50

Területi szempontok Egyéb szempontok Környezeti hozzáadott érték

Maximális 

pontszám

MEPAR fedvény 2021. évi egységes területalapú támogatási kérelem
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(5) A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

 

5.1. A támogatás formája 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatás a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, évente kerül odaítélésre normatív, 

területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján 

kerülnek kiszámításra. A támogatás az agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag után járó összeg és a 

választható előírások után járó összeg alapján kerül kifizetésre.  

A támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra, függetlenül az 

esetenként fennálló talajtani, vízgazdálkodási vagy egyéb domborzati és klimatikus különbségektől. 

 
I. Kifizetési kérelem benyújtása 

 
(1) A (2) bekezdés kivételével kifizetési kérelmet kell benyújtani annak, aki támogatói okirattal 

rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős 
támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és 
kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a 
valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. Az egységes kérelemben a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell táblásítani és az adott évi 
hasznosításokat megadni.  
 

(2) Nem szükséges kifizetési kérelmet benyújtani az első év vonatkozásában annak a támogatást 
igénylőnek, akinek az intézkedésbe vont valamennyi területe olyan terület, amely kapcsán az ügyfél a 
támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozott arról, hogy legkésőbb a 2023. évi Egységes Kérelem 
szankciómentes benyújtásáig eltelepíti az ültetvényt, de ez eltelepítés nem történt meg a 2022. évi 
Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig. 
 

(3) Kifizetésre akkor jogosult egy adott tematikus előíráscsomaghoz tartozó terület, ha az adott tematikus 
előíráscsoportban a kifizetés szempontjából megállapított támogatható terület minimum 1 ha. 
 

(4) A kifizetési kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a 
Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes 
kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A támogatási 
jogosultságnak történő megfelelés, illetve a területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem 
eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési kérelem 
benyújtásával igényelhető.  

 
(5) A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem 

részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül 
benyújtani.  A kifizetési kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül 
nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.  

 

(6) A kifizetési kérelem az egységes kérelem mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti 
szankciómentes benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a 
támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 
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(7) Kifizetés a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található lehatárolt tájképi elemek 
(pl. kunhalmok, facsoportok) területére is igényelhető, azok területét a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő területből visszavonni nem szükséges. 

 
(8) A kifizetési kérelem igénylése során, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli 

táblák bejelentésénél és mérésénél az adott évre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.  
 

(9) Egy tábla területe legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és 
a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha 
 

(10) Amennyiben a támogatást igénylő – a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – az adott 
naptári évben egyáltalán nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási időszak lejáratáig 
kizárásra kerül a támogatásból és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes 
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint 
vissza kell fizetni. 
 

(11) Amennyiben a támogatást igénylő egy adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 
területre vonatkozóan  

 egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, vagy  

 egynél több alkalommal kifizetési kérelme elutasításra kerül, vagy 

 legalább egy alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet és a legalább egy 
alkalommal kifizetési kérelme elutasításra kerül,  

úgy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból a támogatási időszak 
lejáratáig kizárásra kerül és a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület 
vonatkozásában már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 
 

(12) Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetén a támogatást igénylő kizárólag a KET azon 
részére nyújthat be kifizetési igénylést, amelyen található eltelepített ültetvény. 

 
 

II. A támogatás folyósítása 
 
(1) Az adott évi támogatás kapcsán az 1306/2013/EU rendelet 75. cikk (1) bekezdés harmadik 

albekezdése alapján előleg fizethető az 59. cikk (1) bekezdése szerinti adminisztratív ellenőrzések és 
a keresztellenőrzések lefolytatása után a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

(2) Amennyiben nem kerül benyújtásra kifizetési kérelem egy adott KET-re vonatkozóan, abban az 
esetben is az Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a kötelezettségek betartását. 

(3) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás 
évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 

(4) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő 
ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 
 
 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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5.3. A támogatás mértéke, összege 
A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve. 
 
A támogatás maximális összege a különböző előírás kombinációk választása esetén: 
 
 

Tematikus előíráscsoport megnevezése Támogatás 
maximális 
összege 

(euró/ha/év) 

Területi 
kategória 

Földhasználati és speciális területi kategória 

Horizontális  

Szántó 338 

Gyep 282 

Ültetvény 

almatermésűek 1095 

egyéb gyümölcsösök 950 

szőlő 1075 

Nádas 105 

Zonális 

MTÉT szántó 

Túzokvédelmi előírásokkal 557 

Kék vércse védelmi előírásokkal 497 

Alföldi madárvédelmi előírásokkal 545 

Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 
előírásokkal 

459 

Vízvédelmi célú 
szántó 

Erózió-érzékeny területi lehatárolással 380 

Belvíz-érzékeny területi lehatárolással 342 

Aszály-érzékeny területi lehatárolással 342 

MTÉT gyep 

Túzokvédelmi előírásokkal 475 

Alföldi madárvédelmi előírásokkal 310 

Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 
előírásokkal 

352 

Nappali lepke védelmi előírásokkal 351 

Vízvédelmi célú 
gyep 

Belvíz-érzékeny területi lehatárolással 323 

 

A támogatási összegeket előírásonként, földhasználati (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi 

lehatárolás (horizontális, zonális) kategóriánként a felhívás 1. számú mellékletében található tematikus 

előíráscsoportok előírástáblázatai tartalmazzák. 

A támogatás intenzitása 100%. 

 

5.4. Előleg igénylése 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.5. Az elszámolható költségek köre 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 
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5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.8. Nem elszámolható költségek köre 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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(6) CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem benyújtása során– amennyiben releváns – mellékelni kell:  

1. szaktanácsadó által kiállított igazolást, melyen igazolja, hogy az előírások a közreműködésével 
kerültek összeállításra (10. sz. melléklet szerinti adattartalommal); 

2. amennyiben a gazdálkodó maga is „A támogatási kérelem bírálása” (5-6) pontjának megfelelő 

szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói igazolványt, illetve szaktanácsadói igazolást; 

3. a felhívás 4.1. pontja szerinti hozzájárulás 
 

A mellékleteket jpg vagy pdf formátumban kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a támogatási 

kérelemhez csatoltan lehet benyújtani.  

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

6.4. A MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYAI 

 

(7) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a 

kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a 

palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok 

mentén. 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy –  az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – 

a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és 

esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más 

személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi 

kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő 
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jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját 

jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, 

egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben 

félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben 

történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem 

kérhető. 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét 

folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével 

kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató 

számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.  

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak. 

 
 A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre 
vonatkozó kérelmét benyújtotta az Államkincstárhoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban 
meghatározott jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek. 

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának 

lehetőségéről az eljáró hatóság tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem 

benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az esetben is az 

eljáró hatóság útján kerül megküldésre.  

Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az irányító hatóság - a közbenső szervezet 

bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt támogatás igénylő 

és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük arányában örökösei 

(továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés 

lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül sor.  

Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági 

ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható 

lenne, és az értékelés eredményeként az örökös is elérte a pozitív támogatói döntéshez szükséges 

ponthatárt.  

Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő 

halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem 

kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre. 

Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését megelőzően, úgy függő 

jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban 

megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben 

az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a 

támogatási jogviszony nem jön létre. 

Az elhunyt támogatást igénylő esetében valamely személyéhez kötött feltétel a szükséges adat vagy 

dokumentum, örökös(ök) általi benyújtásával hiánypótlás vagy adategyeztetés keretében vizsgálható. 

A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt 

házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás 

igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges 
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eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős 

hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz. 

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.palyazat.gov.hu 

oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.palyazat.gov.hu honlapon található 

és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a)A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 

b)A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 

c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 

d)A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

 

Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az 

adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, 

valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény
6
 III. 

Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok 

kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására az Államkincstár integrált informatikai 

rendszert működtet. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a 

Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet
7
 57. cikk szerinti adatokat nyilvánosságra hozza, valamint az 

általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és 

kezelje. 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

                                                      
6
 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
7
 A Bizottság 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a 
biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
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(8) A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

 

1. számú melléklet: agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak 

előírástáblázata 

2. számú melléklet: földterület beazonosításának, terület mérésének útmutatója 

3. számú melléklet: területmérési jegyzőkönyv 

4. számú melléklet: talajmintavétel során betartandó követelmények 

5. számú melléklet: levélanalízis során betartandó követelmények 

6. számú melléklet: akkreditált laboratóriumok átvételi igazolásai 

7. számú melléklet: madárvédelmi berendezések mezőgazdasági területen való elhelyezésének 

útmutatója 

8. számú melléklet: ízeltlábú búvóhelyek mezőgazdasági területen való elhelyezésének útmutatója 

9. számú melléklet: elfogadható felsőfokú agrárvégzettségek 

10. számú melléklet: szaktanácsadói igazolás 

11. számú melléklet: horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport növényfaj listája  

12. számú melléklet: webGN beküldendő adatai 

13. számú melléklet: tápanyag-gazdálkodási terv kötelezően beküldendő tartalmi elemei 

14. a. és 14. b. számú melléklet: szankciós táblázat 

15. számú melléklet: fogalomjegyzék 

16. számú melléklet: jogszabályok gyűjteménye 

17. számú melléklet: fontosabb határidők 

18. számú melléklet: zöldtrágyanövények listája 

19. számú melléklet: méhlegelő növények listája  

20. számú melléklet: NFK, NPI, MNV igazolás 

21. számú melléklet: támogatói okirat 

 


