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Kormányrendeletek

A Kormány
143/2009. (VII. 6.) Korm.

rendelete
az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság

mértékérõl és kiszámításának módjáról

A Kormány az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõ-
gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva a következõket rendeli:

Általános rendelkezések

1. §

Az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság mértéke az
erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
82. § (1) bekezdés szerinti erdõvédelmi járulékalap
(a továbbiakban: EJA) 3–4. § szerinti szorzata.

2. §

Ha a jogellenesen kitermelt faanyag mennyisége az eljá-
rás során helyszíni felméréssel nem állapítható meg, a bír-
ság alapjául szolgáló fatérfogat mennyiségét az Országos
Erdõállomány Adattár adatainak alapulvételével az erdé-
szeti hatóság állapítja meg.

Az erdõgazdálkodási bírság

3. §

(1) Az erdõgazdálkodóra kiszabandó erdõgazdálkodási
bírság mértéke:

a) az Evt. 107. § (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zottak esetén: a kitermelt faanyag után köbméterenként
0,2 EJA;

b) az Evt. 107. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zottak esetén: a jogsértéssel érintett erdõrészletenként
0,1 EJA;

c) az Evt. 107. § (1) bekezdés c) pontjában meghatáro-
zottak esetén: erdõrészletenként 0,1 EJA;

d) az Evt. 107. § (1) bekezdés d) pontjában meghatáro-
zottak esetén: alkalmanként az erdõ károsításának mérté-
kétõl és az elhelyezett szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrá-
gya vagy talaj szennyezõ anyag mennyiségtõl függõen
0,5 EJA–5,0 EJA;

e) az Evt. 107. § (1) bekezdés e) pontjában meghatáro-
zottak szerint az Evt. 73. § (1) bekezdésében foglalt elõ-

írásokat megsértése esetén hektáronként 0,5 EJA, az Evt.
73. § (2), az Evt. 74. § (4) bekezdésében foglalt elõírásokat
megsértése esetén hektáronként 2,0 EJA;

f) az Evt. 107. § (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zottak esetén: az újulat, a visszamaradó állomány károso-
dásának mértékétõl függõen hektáronként 0,5 EJA–
5,0 EJA;

g) az Evt. 107. § (1) bekezdés g) pontjában meghatáro-
zottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

h) az Evt. 107. § (1) bekezdés h) pontjában meghatáro-
zottak esetén: erdõrészletenként 0,3 EJA;

i) az Evt. 107. § (1) bekezdés i) pontjában meghatáro-
zottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

j) az Evt. 107. § (1) bekezdés j) pontjában meghatáro-
zottak esetén: a szakszerûtlen beavatkozással érintett terü-
let után a károsítás mértékétõl függõen hektáronként
1,0 EJA–2,0 EJA;

k) az Evt. 107. § (1) bekezdés k) pontjában meghatáro-
zottak esetén: a károsodott terület után hektáronként
0,5 EJA;

l) az Evt. 107. § (1) bekezdés l) pontjában meghatáro-
zottak esetén: évenként és hektáronként 0,5 EJA;

m) az Evt. 107. § (1) bekezdés m) pontjában meghatá-
rozottak esetén: átmeneti, kultúr, valamint faültetvény ter-
mészetességi állapotú erdõkben hektáronként 0,3 EJA, ter-
mészetszerû és származék természetességi állapotú erdõk-
ben hektáronként 0,6 EJA;

n) az Evt. 107. § (1) bekezdés n) pontjában meghatáro-
zottak esetén: hektáronként 1,0 EJA;

o) az Evt. 107. § (1) bekezdés o) pontjában meghatáro-
zottak esetén alkalmanként: 1,0 EJA;

p) az Evt. 107. § (1) bekezdés p) pontjában meghatáro-
zottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

q) az Evt. 107. § (1) bekezdés q) pontjában meghatáro-
zottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

r) az Evt. 107. § (1) bekezdés r) pontjában meghatáro-
zottak esetén alkalmanként: 0,3 EJA.

(2) Ha az erdõ tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti,
használati jog jogosultja az Evt. 107. § (2) bekezdés sze-
rinti kötelezettségének nem tesz eleget, az erdõ veszélyez-
tetésének mértékétõl függõen alkalmanként 1,0 EJA–
5,0 EJA erdõgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(3) Aki az Evt. 107. § (3) bekezdés a) pontjában foglal-
takat megvalósítja

a) figyelmeztetésben részesül;
b) ha az a) pontban foglaltak ellenére, annak közlésétõl

számított 30 napon belül nem tesz eleget kötelezettségé-
nek: földrészletenként 0,1 EJA erdõgazdálkodási bírságot
köteles fizetni.

(4) Aki
a) az Evt. 107. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat

megvalósítja: hektáronként 0,5 EJA;
b) az Evt. 107. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat

megvalósítja: hektáronként 0,2 EJA;
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c) az Evt. 107. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat
megvalósítja: alkalmanként 0,2 EJA;

d) az Evt. 107. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat
megvalósítja: alkalmanként 0,3 EJA
erdõgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az erdõvédelmi bírság

4. §

(1) Aki
a) az Evt. 108. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat

megvalósítja: alkalmanként a jogsértéssel érintett terület
nagyságától és az erdõ károsodásától függõen 0,3 EJA–
3,0 EJA;

b) az Evt. 108. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat
megvalósítja: alkalmanként az erdõ károsításának mérté-
kétõl és az elhelyezett hulladék mennyiségétõl függõen
0,5 EJA–5,0 EJA;

c) az Evt. 108. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat
megvalósítja: alkalmanként a gyûjtött mennyiségtõl füg-
gõen 0,5 EJA–5,0 EJA;

d) az Evt. 108. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat
megvalósítja, a kivágott fa köbmétereként 0,3 EJA, de leg-
alább 0,3 EJA;

e) az Evt. 108. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat
megvalósítja 0,1 EJA, motorfûrész esetén 0,2 EJA;

f) az Evt. 108. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat
megvalósítja: alkalmanként az erdõ károsításának mér-
tékétõl függõen 0,1 EJA–5,0 EJA;

g) az Evt. 108. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat
megvalósítja: alkalmanként 0,1 EJA–0,5 EJA;

h) az Evt. 108. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat
megvalósítja: 0,2 EJA, ha a jogsértés következményeként
erdõtûz alakul ki 1,0 EJA;

i) az Evt. 108. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakat
megvalósítja: 0,1 EJA;

j) az Evt. 108. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakat
megvalósítja: a károkozás mértékétõl függõen 0,2 EJA–
1,0 EJA;

k) az Evt. 108. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat
megvalósítja 0,2 EJA;

l) az Evt. 108. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat
megvalósítja 2,0 EJA;

m) az Evt. 108. § (1) bekezdés m) pontjában foglaltakat
megvalósítja: az igénybe vett terület után az Evt. 81. §
(2)–(4) bekezdés szerinti erdõvédelmi járulék háromszo-
rosának megfelelõ, de legalább 1,0 EJA erdõvédelmi bír-
ságot; a kialakult állapot fennmaradásának engedélyezése
esetén az Evt 81. § (2)–(4) bekezdés szerinti erdõvédelmi
járulék tízszeresének megfelelõ, de legalább 1,0 EJA erdõ-
védelmi bírságot köteles fizetni.

(2) Ha az erdõ tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti,
használati jog jogosultja az Evt. 108. § (2) bekezdés sze-

rinti kötelezettségét megsérti, a kitermelt faanyag után
köbméterenként 0,2 EJA erdõvédelmi bírságot köteles
fizetni.

(3) A vadászatra jogosult
a) az Evt. 108. § (3) bekezdés a) pontjában meghatáro-

zottak esetén: a károsítással érintett terület után az erdõ
károsításának mértékétõl függõen hektáronként 0,2 EJA–
2,0 EJA,

b) az Evt. 108. § (3) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáron-
ként 1,0 EJA,

c) az Evt. 108. § (3) bekezdés c) pontjában meghatáro-
zottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáron-
ként 0,5 EJA
erdõvédelmi bírságot köteles fizetni.

5. §

Három éven belüli ismételt jogsértés esetén az erdõvé-
delmi bírságtétel, valamint a kiszabható bírság alsó és fel-
sõ határa a kétszeresére emelkedik.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2009. július 10-én lép hatályba, rendelke-
zéseit a hatálybalépése után elkövetett jogsértések esetén
kell alkalmazni.

7. §

(1) Az e rendelet kihirdetésétõl számított 45. napig elkö-
vetett jogsértések esetén kiszabandó bírság összege nem
lehet magasabb, mint az erdõrõl és az erdõ védelmérõl
szóló 1996. évi LIV. törvény alapján ugyanazon tényállás
alapján kiszabható bírság legmagasabb összege. E rende-
let kihirdetésétõl számított 45. napig elkövetett olyan jog-
sértések esetén, amelyeket az erdõrõl és az erdõ védelmé-
rõl szóló 1996. évi LIV. törvény bírsággal sújtani nem ren-
del, bírság kiszabásának nincs helye.

(2) A 7. § a kihirdetésétõl számított 46. napon hatályát
veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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A Kormány
145/2009. (VII. 10.) Korm.

rendelete
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

létrehozásáról és mûködésérõl szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
tevékenységét érintõ egyes jogszabályok

módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése a) pontjának 7. alpontjában, az egészség-
ügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi
XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében, az állattenyész-
tésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. §-ának (2) bekez-
désében, a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
90. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, a vad védelmérõl,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény 100. §-ának (2) bekezdésében, a ha-
lászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
56. §-ának (4) bekezdésében, az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, a növényfajták
állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállí-
tásáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. tör-
vény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a szõlõter-
mesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVI-
II. törvény 57. §-ának (3) bekezdésében, a termõföld vé-
delmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. §-a (1) be-
kezdésének a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában, az élelmiszer-
láncról és felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
76. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az erdõ-
rõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:

1. §

(1) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az MgSzH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az
elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi
közhatalmi költségvetési szerv.”

(2) A Korm. rendelet 1. §-a (4) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter irányítási jogkörében]
„c) jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggõ

elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel fejlesztését.”

2. §

A Korm. rendelet 3. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Központ önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõ-
irányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési
szerv.

(4) A területi szervek önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szervek.

(5) A területi szerv alárendeltségében ügyfélszolgálatot
mûködtetõ körzeti irodák és az egyes élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti hatósági feladatok ellátására kerületi állategész-
ségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok (a továbbiak-
ban: kerületi hivatal) mûködnek. A körzeti iroda és a kerü-
leti hivatal nem rendelkezik jogi személyiséggel. A körzeti
irodáknak és a kerületi hivataloknak a fõigazgató önálló
szervezeti és mûködési szabályzatot ad ki, amelyet az
elnök hagy jóvá.”

3. §

A Korm. rendelet 4. §-ának l) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az elnök]
„l) jogszabályban meghatározott keretek között kidol-

gozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elekt-
ronikus kapcsolattartás és adatátvitel technikai rendszerét
az MgSzH feladatellátásával összefüggésben,”

4. §

A Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„8. § A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõ részére
a) a Központ esetében az elnök,
b) a területi szerv és a kerületi hivatal esetében a fõ-

igazgató
igazolványt állít ki.”

5. §

A Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„11. § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, vala-
mint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban:
vetõmagtörvény) 2. §-ának 9. és 25. pontjában, 7. §-ának
(1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában, 9. §-ának (1) és (2) be-
kezdésében, 10. §-ának (2) és (3) bekezdésében,
11. §-ának (1) bekezdésében, 12. §-ának (1)–(4) bekez-
désében, 14. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15. §-ának
(2) bekezdésében, 18. §-ának (3) bekezdésében,
19. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 20. §-ának (3) bekez-
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désében, 23. §-a (1) bekezdésének a)–g) pontjában,
h) pontjában a prebázis és bázis kategóriájú szõlõ- és gyü-
mölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és
fás szárú energetikai szaporítóanyagok, a vetõmag és
a törzsültetvények vonatkozásában, i) pontjának ia)–if) al-
pontjában, j) pontjában, 24. §-ának b) pontjában, 26. §-a
(2) bekezdésének a)–b) és d) pontjában foglaltak tekinteté-
ben a Kormány növénytermesztési hatóságként a Köz-
pontot jelöli ki.

(2) A vetõmagtörvény 23. §-a (1) bekezdésének h) pont-
jában említett szaporítóanyagok vonatkozásában – a pre-
bázis és bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint
a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energeti-
kai szaporítóanyagok, továbbá a vetõmag kivételével –
a Kormány növénytermesztési hatóságként az MgSzH
területi szervét jelöli ki.

(3) A vetõmagtörvény 18. §-ának (4) bekezdésében,
20. §-ának (1) bekezdésében, 23. §-a (1) bekezdésének
k)–l) pontjában, 23. §-ának (2)–(4) bekezdésében, 26. §-a
(2) bekezdésének c) pontjában, 27. §-ában, valamint
28. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány növénytermesztési hatóságként a Központot
és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) A vetõmagtörvény 20. §-a (2) bekezdésének f) pont-
jában meghatározott fajtaazonosító kitermesztõ tevékeny-
séget országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal végzi.

(5) Az MgSzH területi szerveinek a növénytermesztési
hatósági ügyekben fennálló illetékességi területét az
5. számú melléklet tartalmazza.”

6. §

A Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„12. § (1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi
CXIV. törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény)
3. §-ának 23. pontjában, 7. §-ának (2)–(5) és (7) bekezdé-
sében, 9. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 10. §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében, 14. §
(1) bekezdésének b) pontjában, 16. §-ában, 17. §-ának d),
f)–i), és k) pontjában, 18. §-ának (7) bekezdésében, 19. §-a
(2) bekezdésének d) pontjában, 20. §-ának (1) és (2) be-
kezdésében, 21. §-ának (2) és (5) bekezdésében,
22. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (1)–(3) bekezdé-
sében, 24. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 26. §-ának
(1) bekezdésében, 27. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
41. §-ában, 42. §-ában, továbbá 46. §-ában foglaltak tekin-
tetében a Kormány tenyésztési hatóságként a Központot
jelöli ki.

(2) Az állattenyésztési törvény 3. §-ának (19)–(20) és
26. pontjában, 15. §-a (1) bekezdésének e) pontjában,
17. §-ának a)–c), e), j) és l) pontjában, 18. §-ának (2)–(5)
és (8) bekezdésében, 29. §-ában, 30. §-ának (4) bekezdésé-
ben, 37. §-ának (2) bekezdésében, 44. §-ában, 45. §-ának

(1)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
tenyésztési hatóságként a Központot és az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

(3) Az állattenyésztési törvény 6. §-ában, 18. §-ának
(1) bekezdésében, 31. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
32. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának (2) bekezdésé-
ben, 34. §-ának (2) bekezdésében, 36. §-ában, 39. §-ában
foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként
az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) Az MgSzH területi szerveinek tenyésztési hatósági
ügyekben fennálló illetékességi területét a 6. számú mel-
léklet tartalmazza.

(5) Az állattenyésztési törvény 16. §-ának b) pontjában
foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügye-
leti szervként a Központot jelöli ki.”

7. §

A Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„13. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-
rõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
5. §-ának (6) bekezdésében, 15. §-ának (5) bekezdésében,
17. §-ának (5) és (6) bekezdésében, 27. §-ának (5) bekez-
désében, 32. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 32. §-a
(2) bekezdésének d) pontjában, 32. §-ának (4) bekezdésé-
ben, 33. §-ának a) és d) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésé-
nek f)–h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készít-
mények nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati
készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozá-
sában, 34. §-a (4) bekezdésének a) és i)–j) pontjában,
35/A. §-ában, 37. §-a (1) bekezdésének a), b) pontjában
növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal,
illetve fajtaszelekciós munkára történõ behozatala, vala-
mint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatko-
zásában és c)–d) pontjában, 37. §-a (3) bekezdésének
a)–d) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének i), o) és r) pont-
jában, 40. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 41. §-ában,
48. §-a (1) bekezdésének b)–g) pontjában, 54. §-a (1) be-
kezdésének a) pontjában, 57. §-ának d) pontjában,
64. §-ának (7) bekezdésében, valamint 71. §-ának
(4)–(5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot jelöli ki.

(2) Az Éltv. 8/A. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, 17. §-ának (7) bekezdésé-
ben, 27. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 32. §-a (1) bekez-
désének j) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének b), d),
e) pontjában általános engedély esetében, valamint i) pont-
jában állatgyógyászati készítmények kiskereskedelme
vonatkozásában, 34. §-a (4) bekezdésének h) pontjában,
35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 35. §-a (3) bekez-
désének b) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének
a)–b) pontjában, 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az
(1) bekezdés alá nem tartozó esetekben, 37. §-ának (2) be-
kezdésében, 37. §-a (3) bekezdésének f)–i) pontjában,
38. §-a (1) bekezdésének a)–g), j)–k), p) és s) pontjában,
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48. §-a (1) bekezdésének a) és h)–k) pontjában, 48. §-ának
(2) és (3) bekezdésében, 50. §-ának (1) és (2) bekezdésé-
ben, 53. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3) Az Éltv. 8. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-ának
(4) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésének e)–f) és
h)–i) pontjában, 23. §-ának (3) bekezdésében, 25. §-ának
(4) bekezdésében, 27. §-ának (3) bekezdésében,
33. §-ának c) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének a) és
c), valamint e) pontjában eseti engedély esetén, 34. §-a
(2) bekezdésének b)–g), i), és k)–l) pontjában, 34. §-a
(4) bekezdésének c)–g) pontjában, 35. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontjában, 35. §-ának (2) bekezdésében, 35. §-a
(3) bekezdésének a) és c)–e) pontjában, 35. §-a (4) bekez-
désének a)–b) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének
c) pontjában, 36. §-ának (2) és (3) bekezdésében,
38. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügye-
leti szervként a kerületi hivatalt jelöli ki.

(4) Az Éltv. 18. §-ának (5) bekezdésében, 19. §-ának
(1) és (4) bekezdésében, 23. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
33. §-ának b) pontjában, 34. §-a (2) bekezdésének a) pont-
jában, 34. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 54. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, 61. §-ának (1) és (3) be-
kezdésében, 62. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekin-
tetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az
MgSzH területi szervét és a kerületi hivatalt jelöli ki.

(5) Az Éltv. 25. §-ának (5) bekezdésében, 32. §-a (1) be-
kezdésének a)–b), e)–f) és i) pontjában, 32. §-a (2) bekez-
désének b)–c) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének f) pont-
jában, 37. §-a (3) bekezdésének e) pontjában, 38. §-a
(1) bekezdésének h) és l)–n) pontjában, 42. §-a (1) bekez-
désének a)–c) pontjában, 45. §-ának (2) bekezdésében,
48. §-a (1) bekezdésének l) pontjában, 49. §-ának (1) be-
kezdésében, 60. §-a (1) bekezdésének k) pontjában,
64. §-ának (3) bekezdésében, 72. §-ában, valamint a Mel-
lékletének 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot és az
MgSzH területi szervét jelöli ki.

(6) Az Éltv. 16. §-ának (2) bekezdésében, 18. §-a (1) be-
kezdésének g) pontjában, 23. §-ának (4) bekezdésében,
24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24. §-ának (2) be-
kezdésében, 25. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának (1)
és (2) bekezdésében, 27. §-a (1) bekezdésének d) pontjá-
ban, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésé-
nek g)–h) és k)–m) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában, 34. §-a (2) bekezdésének h) és j) pontjában,
34. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, 34. §-a (4) bekez-
désének b) pontjában, 35. §-a (4) bekezdésének c) pontjá-
ban, 38. §-ának (4) és (5) bekezdésében, 39. §-ának (1) és
(4) bekezdésében, 42. §-a (1) bekezdésének d) pontjában,
43. §-ában, 44. §-ának (1)–(6) bekezdésében, 45. §-ának
(1) és (3) és (4) bekezdésében, 51. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 56. §-ában, 57. §-ának a)–c) és e)–s) pontjában,
58. §-ában, 59. §-ának (6) bekezdésében, 63. §-a (1) be-

kezdésének b)–c) pontjában, valamint a Mellékletének
22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmi-
szerlánc-felügyeleti szervként a Központot, az MgSzH
területi szervét és a kerületi hivatalt jelöli ki.

(7) Az Éltv. 32. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján
a Központ és az MgSzH területi szerve laboratóriumot
mûködtet, illetve a Központ kijelöli az Éltv. szerinti ható-
sági ellenõrzések során vett minták vizsgálatait végzõ álla-
mi laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzé-
teszi.

(8) Az Éltv. 32. §-ának (3) bekezdése alapján a kerületi
hivatal élelmiszer-biztonsági feladatkörében nyilvántartja
a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fer-
tõzéseket. Azok adatait a Központ rendszeresen értékeli és
közzéteszi.

(9) A Központ az Éltv. 33. §-ának c) pontja szerinti ese-
ményeket országos szinten összegzi és elemzi, és
amennyiben az szakmailag indokolt, koordinálja az intéz-
kedéseket.

(10) Az Éltv. 34. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján
a Központ, az MgSzH területi szerve, a kerületi hivatal
elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi
intézkedéseket. A közcélú igénybevételt az MgSzH terü-
leti szerve rendeli el.

(11) Az Éltv. 38. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti
nyilvántartást az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet
vezeti.

(12) Az Éltv. 71. §-ának (3) bekezdése alapján az elnök
a Központ, az MgSzH területi szervei és a kerületi hivata-
lok jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertetõ köz-
leményt ad ki.

(13) Az Éltv. 55. §-ában meghatározott kártalanításról
ötmillió forint összeghatárig a kerületi hivatal, ötmillió
forintot meghaladóan az MgSzH területi szerve dönt.”

8. §

A Korm. rendelet 14. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kerületi fõállatorvost és a kerületi hivatal köz-
tisztviselõjét a fõigazgató közigazgatási hatósági ügyben
hozott döntés érdemére vonatkozóan nem utasíthatja.”

9. §

A Korm. rendelet 16. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a ma-
gán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi
XCIV. törvény 15. §-a (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szerv-
ként a Központot, az MgSzH területi szervét és a kerületi
hivatalt jelöli ki.”
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10. §

A Korm. rendelet 17. §-ának (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(6) A növények, növényi termékek határforgalmának
növényvédelmi ellenõrzését az MgSzH területi szerve lát-
ja el. A szomszédos ország területén mûködõ magyar nö-
vény-egészségügyi határkirendeltség a mûködtetés, illetve
a közszolgálati jogviszony szempontjából az MgSzH terü-
leti szerve helye szerinti, annak szervezeti egységét képe-
zõ belföldi munkahelynek minõsül.”

11. §

A Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„21. § (1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortör-
vény)

a) 2. §-ának 17. és 18. pontjában, 5. §-ának (4) bekez-
désében, 7. §-ának (5) bekezdésében foglaltak tekinteté-
ben a Kormány növénytermesztési hatóságként a Köz-
pontot,

b) 40. §-ának (1) bekezdésének d) pontjában,
43. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 43/A. §-ának (1) be-
kezdésében, 43/B. §-ának (1)–(2) bekezdésében,
43/D. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány növénytermesztési hatóságként a Központot és
az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A bortörvény 21. §-ának (2) bekezdésében,
23. §-ának (6) bekezdésében, 24. §-ának (1) és (2) bekez-
désében, 24/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 25. §-ának
(2) bekezdésében, 28. §-ában, 29. §-ában, 30. §-ának
(2) bekezdésében, 32. §-ának (4) bekezdésében,
48. §-ának (1) és (7) bekezdésében, valamint 51. §-ának
(4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borá-
szati hatóságként a Központot jelöli ki.

(3) A bortörvény 20. §-ának (1) bekezdésében,
24/A. §-ának (5) és (6) bekezdésében, 25. §-ának (3) be-
kezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
40. §-ának (5)–(7) bekezdésében, 41. §-ának (1) bekez-
désében, 44. §-ának (1)–(3) bekezdésében, továbbá
48. §-ának (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány borászati hatóságként a Központot és az
MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) A bortörvény 48. §-ának (2) bekezdésében,
50. §-ának (1) és (2) és (4) bekezdésében, 51. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, valamint 53. §-ának (3) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként
az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(5) A bortörvény 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében fog-
laltak tekintetében a Kormány termõhelyi katasztert veze-
tõ szervként a Központot jelöli ki.

(6) Az MgSzH területi szerveinek borászati hatósági
ügyekben fennálló illetékességi területét a 7. számú mel-
léklet tartalmazza.”

12. §

A Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„21. § (1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortör-
vény)

a) 2. §-ának 8. pontjában, 8. §-ának (1) és (2) bekez-
désében foglaltak tekintetében a Kormány növényter-
mesztési hatóságként a Központot,

b) 40. §-ának (1) és (6) bekezdésében, 43. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 43/A. §-ának (1) bekezdésében,
43/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 43/D. §-ának (4) be-
kezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növényter-
mesztési hatóságként a Központot és az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

(2) A bortörvény 21. §-ának (2) bekezdésében,
23. §-ának (5), (7) és (10) bekezdésében, 24. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 24/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
25. §-ának (2) bekezdésében, 28. §-ában, 29. §-ában,
30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (2) bekezdésé-
ben, 48. §-ának (1) bekezdésében, valamint 51. §-ának
(4) bekezdésében, 51/A. § (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Közpon-
tot jelöli ki.

(3) A bortörvény 20. §-ának (1) bekezdésében,
24/A. §-ának (6) bekezdésében, 25. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 40. §-ának
(5) és (7) bekezdésében, 41. §-ának (1) bekezdésében,
44. §-ának (1)–(3) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (5),
(6) és (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
borászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

(4) A bortörvény 48. §-ának (2)–(4) bekezdésében,
51. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 51/A. §
(1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borá-
szati hatóságként a MgSzH területi szervét jelöli ki.

(5) A bortörvény 3. §-ának (2), (3) és (6) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány termõhelyi katasztert
vezetõ szervként a Központot jelöli ki.

(6) Az MgSzH területi szerveinek borászati hatósági
ügyekben fennálló illetékességi területét a 7. számú mel-
léklet tartalmazza.”

13. §

A Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„22. § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgaz-
dálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továb-
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biakban: Evt.) tekintetében a Kormány – ha kormányren-
delet eltérõen nem rendelkezik – erdészeti hatóságként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) Az Evt. 32. §-ának (5) bekezdésében foglaltak tekin-
tetében a Kormány erdészeti hatóságként a Központot
jelöli ki.

(3) Az Evt. 103. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH
területi szervét és a Központot jelöli ki.

(4) Az MgSzH területi szerve erdészeti hatósági jogkör-
ben eljárva rendelkezik

a) az Evt. 107. §-ában foglalt esetekben az erdõgazdál-
kodási bírság összegérõl és megfizetésérõl,

b) az Evt. 108. §-ában foglalt esetekben az erdõvédelmi
bírság összegérõl és megfizetésérõl, valamint

c) a jogszabályban meghatározottak szerint rendel-
kezik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti
szakszemélyzet nyilvántartásba vételérõl, nyilvántartásból
való törlésérõl, illetve a tevékenységük egyéb módon való
korlátozásáról.

(5) Az MgSzH területi szerve erdészeti igazgatási fel-
adatai körében

a) a jogszabályban elõírt egyeztetési és tájékoztatási
feladatok ellátása mellett összeállítja a körzeti erdõterv-
rendeletekre vonatkozó javaslatokat,

b) a jogszabályban elõírt egyeztetési és tájékoztatási
feladatok ellátása mellett elkészíti a körzeti erdõterveket,

c) a jogszabályban foglalt tartalommal vezeti
ca) az Országos Erdõállomány Adattárat,
cb) az erdõgazdálkodói nyilvántartást,
cc) az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemély-

zet-nyilvántartást,
cd) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,
ce) az erdei lovaglásra és jármûközlekedésre kijelölt

utak nyilvántartását, valamint
cf) az erdõfelújítási biztosítékok elõírásáról, teljesí-

tésérõl és felszabadításáról szóló nyilvántartást,
d) ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó

nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási felada-
tokat,

e) gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult
erdészeti szakszemélyzet esküjének letételérõl, valamint
szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátásáról,

f) ellátja az Evt. 43. §-a szerint nyilvánosság biztosítása
szempontjából jelentõsnek minõsülõ erdõgazdálkodási
tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsola-
tos feladatokat,

g) közremûködik az MgSzH részére elõírt, honlap út-
ján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában,

h) az erdõt érintõen közremûködik a területfejlesztési,
területrendezési tervek készítésében, valamint

i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogsza-
bály a feladatkörébe utal.

(6) A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal igazgatási feladatai körében országos illeté-

kességgel koordinálja az Evt. 37. § (2) bekezdése szerinti
közjóléti fejlesztési tervek készítését.

(7) A Központ igazgatási feladatai körében
a) koordinálja és ellenõrzi az erdészeti hatósági felada-

tok végrehajtását,
b) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati

munka ellátásához szükséges, az MgSzH területi szervei
és a saját tevékenysége során keletkezett adatokat,

c) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jog-
szabályok végrehajtását,

d) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogsza-
bálytervezeteket,

e) kialakítja és mûködteti az erdészeti hatóság tevé-
kenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,

f) a miniszter felkérése alapján közremûködik a nem-
zetközi feladatok végrehajtásában,

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogsza-
bály a feladatkörébe utal.

(8) Az Evt. 58. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szerv-
ként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(9) Az Evt. 60. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekin-
tetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH terü-
leti szervét jelöli ki.

(10) Az erdõrõl és erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény szerinti erdõfenntartási járulék beszedésével
kapcsolatos feladatok ellátására – amennyiben a követelés
végrehajtása még nem indult meg – a Kormány a Közpon-
tot és az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(11) Az erdészeti hatósági ügyekben az MgSzH területi
szerveinek illetékességi területét a 3. számú melléklet tar-
talmazza.”

14. §

A Korm. rendelet 22. §-ának (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal igazgatási feladatai körében országos illeté-
kességgel

a) koordinálja az Evt. 37. § (2) bekezdése szerinti köz-
jóléti fejlesztési tervek készítését;

b) végzi a honvédelmi rendeltetésû erdõkkel kapcsola-
tos hatósági jogkörrel járó feladatokat.”

15. §

A Korm. rendelet 24. §-a a következõ (11) bekezdéssel
egészül ki:

„(11) A Vtv. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatáro-
zott, a vadászterület határának megállapítására irányuló
hatósági eljárásban az ügyintézési határidõ két hónap.”
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16. §

A Korm. rendelet 26. §-a következõ (6) és (7) bekezdé-
sekkel egészül ki:

„(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti esetekben
a halászati vízterület az MgSzH két vagy több területi szer-
vének illetékességi területén helyezkedik el, az a területi
szerv az illetékes, amely a halászati vízterületté nyilvání-
tásról szóló döntést hozta.

(7) Amennyiben a halászati vízterületté nyilvánítás
iránti kérelemben megjelölt vízterület az MgSzH két vagy
több területi szervének illetékességi területén helyezkedik
el, a Hhtv. 6. §-a szerinti eljárásra az a területi szerv az ille-
tékes, amelynek területén a vízterület nagyobbik hányada
található.”

17. §

(1) A Korm. rendelet 32. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként az
MgSzH területi szervét, mezõgazdasági igazgatási szerv-
ként a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, nö-
vénytermesztési hatóságként a Központot jelöli ki. ”

(2) A Korm. rendelet 32. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Tft.) 8/A. §-ának (3) bekezdésében és
8/C. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.”

18. §

A Korm. rendelet 41. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
48. §-ának c) pontjában, és a 74. §-ának (4) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügye-
leti szervként az MgSzH területi szervét és a kerületi hiva-
talt jelöli ki.”

19. §

A Korm. rendelet 42/A. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az MgSzH területi szerve ellátja az 1993. január
1-jétõl 2004. május 1-jéig terjedõ idõszakban kihirdetett
jogszabályok – 6/1993. (I. 30.) FM rendelet, 19/1994.
(IV. 22.) FM rendelet, 9/1995. (IV. 28.) FM rendelet,
44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, 177/1995. (XII. 29.)
Korm. rendelet, 3/1997. (I. 18.) FM rendelet, 220/1996.

(XII. 24.) Korm. rendelet, 109/1997. (XII. 30.) FM rende-
let, 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 8/1999. (I. 20.)
FVM rendelet, 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, 30/2000.
(III. 10.) Korm. rendelet, 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet,
102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, 215/2001. (XI. 17.)
Korm. rendelet, 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, 290/2002.
(XII. 27.) Korm. rendelet, 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet,
6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet – tekintetében a nemzeti
költségvetési elõirányzat terhére odaítélt, a mezõgazda-
sági termelés korszerûsítését szolgáló beruházási támoga-
tások felhasználásával kapcsolatos feladatokat, a Magyar
Államkincstár közremûködésével.”

20. §

A Korm. rendelete 43/H. §-a (3) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására,
illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására,
illetve a halgazdálkodási tervtõl való eltérésre irányuló
engedélyezési eljárásban]

„b) természeti területen, országos jelentõségû védett
természeti területen – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglal-
tak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –
elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédel-
mi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõséget, valamint”
[szakhatóságként jelöli ki.]

21. §

A Korm. rendelet 43/I. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„43/I. § (1) A Kormány a jogszabályból, az ingat-
lan-nyilvántartásból vagy a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §
(6) bekezdése szerinti nyilvántartásból megismerhetõ
védett régészeti lelõhelyen, védetté nyilvánított mûemlék
területén és a védetté nyilvánított mûemléki területen

a) az erdészeti magánút, mûtárgy, csatorna, tározó léte-
sítésére, bõvítésére, felújítására, helyreállítására, korsze-
rûsítésére, megszüntetésére, illetve használatbavételére,
fennmaradására irányuló eljárásban,

b) az erdõterv megállapítási és módosítási eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi enge-

dély megadására irányuló eljárásban,
d) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére

irányuló eljárásban,
e) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepí-

tett faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányu-
ló eljárásban, valamint
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f) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti
eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a be-
ruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme jogsza-
bályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglal-
tak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – el-
sõ fokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal te-
rületi szervét, másodfokú eljárásban a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal központi szervét szakhatóságként jelöli
ki.

(2) A Kormány védett természeti területen található
erdõ esetén

a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdésze-
ti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására, helyre-
állítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására,
illetve használatbavételére, fennmaradására vagy a rendel-
tetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdészeti szaporítóanyag gyûjtésének engedélye-
zésére irányuló eljárásban,

c) az erdõterv megállapításárai és módosítására irá-
nyuló eljárásban, és ezen belül

ca) a természetes, természetszerû és származék erdõ
természetességû, állami tulajdonú erdõben a tarvágás
engedélyezésére,

cb) az erdõnek közjóléti és természetvédelmi célból
tisztásként, erdei farakodóként és készletezõ helyként,
erdészeti létesítményhez tartozó területként, 6 méternél
szélesebb nyiladékként és tûzpásztaként fátlan állapotban
tartás engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi enge-
dély megadására irányuló eljárásban,

e) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére
irányuló eljárásban,

f) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepí-
tett faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányu-
ló eljárásban,

g) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti
eljárásban,

h) újonnan telepített erdõ, az önerdõsülés, az engedély
nélkül vagy az engedélytõl eltérõen telepített, de fennma-
radásra engedélyezett erdõ esetében az üzemmód megálla-
pítására irányuló eljárásban,

i) az erdõ üzemmódjának megváltoztatására irányuló,
az erdõgazdálkodó kérelmére indult eljárásban,

j) az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdõkre
készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irá-
nyuló eljárásban,

k) az erdõgazdálkodási tevékenység feltételeinek meg-
határozására, korlátozására, tiltására irányuló eljárás-
ban, ha

ka) az erdõgazdálkodó gazdálkodása során a 2009. évi
XXXVII. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban elõírt szabályokat megszegte, vagy

kb) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható
esemény következett be, vagy

kc) a védett természeti területen a védelmi célok meg-
változását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ,
korábban elõre nem látható esemény következett be,

l) az erdõ egészségi állapotának megõrzése, javítása,
veszély elhárítása vagy az erdõ felújítása érdekében szük-
séges fakitermelés elrendelésére irányuló eljárásban,

m) természetes mageredetû erdõfelújításra az erdõterv-
ben elõírt újulattal rendelkezõ erdõrészletekben véghasz-
nálat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás
március 31. és szeptember 1. közötti idõszakon kívül tör-
ténõ elvégzésének engedélyezésére irányuló eljárásban,

n) a vízforrások, vízbázisok, a védett élõ szervezetek
élõhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek
környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facso-
portok kitermelésének tiltására irányuló eljárásban,

o) lovaglásra, valamint jármûközlekedésre használható
út kijelölésére irányuló eljárásban,

p) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére
irányuló eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi enge-
dély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-
kenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mel-
lett megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú
eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként je-
löli ki.

(3) A (2) bekezdés l) pontja szerinti eljárásban a szakha-
tóság 3 munkanapon, a (2) bekezdés m) pontja szerinti
eljárásban 5 munkanapon belül köteles állásfoglalását
megadni.

(4) A Kormány védett természeti területen lévõ termé-
szetes és természetszerû erdõ, valamint a természetes és
természetszerû erdõ, valamint a nem erdõ mûvelési ágú
védett területek kétszáz méteres körzetében a fásítás és
a szabad rendelkezésû erdõ telepítése feltételeinek megha-
tározására, tiltására irányuló eljárásban, ha a tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egysé-
ges környezethasználati engedély nem szükséges, – annak
elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás
vagy a terv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – elsõ
fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány védett természeti területnek nem minõ-
sülõ Natura 2000 területeken található erdõ esetén

a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi enge-
dély megadására irányuló eljárásban,

b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére
irányuló eljárásban,
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c) az engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõen
telepített faállomány fennmaradásáról határozó eljárás-
ban, valamint

d) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti
eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi en-
gedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-
kenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mel-
lett megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú
eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként je-
löli ki.

(6) A Kormány tájképvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi enge-

dély megadására irányuló eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére

irányuló eljárásban,
c) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges és további

rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban,
kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédel-
mi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség kezdemé-
nyezte, valamint

d) az erdõ elsõdleges és további rendeltetése megvál-
toztatására vonatkozó eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi en-
gedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-
kenység, a beruházás vagy a terv a tájvédelem nemzeti és
közösségi jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – elsõ fo-
kú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésû
erdõ esetén

a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdésze-
ti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására, helyre-
állítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására,
illetve használatbavételére, fennmaradására vagy a rendel-
tetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdõterv megállapítási és módosítási eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi enge-

dély megadására irányuló eljárásban,
d) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére

irányuló eljárásban,
e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendelteté-

sének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha
a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi felügyelõség kezdeményezte,

f) az erdõ elsõdleges rendeltetése megváltoztatására
vonatkozó eljárásban, valamint

g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi enge-
dély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-
kenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és a vízvé-
delem jogszabályban rögzített követelményeinek a kére-
lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljá-
rásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.”

22. §

A Korm. rendelet 43/J. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány honvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterv megállapítási és módosítási eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi enge-

dély megadására irányuló eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére

irányuló eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepí-

tett faállomány fennmaradásának engedélyezésére irá-
nyuló eljárásban,

e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésé-
nek megállapítására vonatkozó eljárásban, valamint

f) az elsõdleges rendeltetés megváltoztatására vonat-
kozó eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvéd-
ség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e – elsõ fokú eljárásban a Honvédelmi
Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal
vezetõjét, másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert
szakhatóságként jelöli ki.

23. §

A Korm. rendelet 4. számú melléklete e rendelet 1. szá-
mú melléklete szerint módosul, egyidejûleg a Korm. ren-
delet az e rendelet 2–4. számú melléklete szerinti 5–7. szá-
mú melléklettel egészül ki.

24. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a a következõ (3) bekezdés-
sel egészül ki:
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„(3) A Kormány az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 15. §-ának (5) bekezdésében foglal-
tak tekintetében erdészeti hatóságként elsõfokú eljárásban
a Hatóság területileg illetékes regionális igazgatóságát,
másodfokú eljárásban a Hatóság Központi Hivatalát jelöli
ki. A Kormány az Evt. 15. §-ának (5) bekezdése szerinti
erdészeti hatósági eljárásban – az erdõre gyakorolt hatások
vizsgálata kérdésében – elsõ fokú eljárásban a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú
eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontot, – a természetvédelmi szakkérdések vizsgálata
érdekében – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljá-
rásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.”

(2) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 8/D. §-ának (1) bekezdése a kö-
vetkezõ h) ponttal egészül ki:

[A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irá-
nyuló eljárásban,]

„h) erdõben, erdõgazdálkodási tevékenységet közvet-
lenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gya-
korló módon megvalósuló – normál és keskeny nyomtá-
vú – vasúti pályaépítmény esetén, – annak elbírálása kér-
désében, hogy a tevékenység az erdõ védelmére vonat-
kozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kére-
lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját”
[szakhatóságként jelöli ki.]

25. §

Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„5. § A Kormány az országos, illetve nemzetközi rész-
vétellel tartott állatvásár, állatpiac és állatkiállítás tartásá-
nak engedélyezésére irányuló eljárásban – a nemzeti és
közösségi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takar-
mányhigiéniai és más, a takarmányok elõállítására, forga-
lomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követel-
ményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati mel-
léktermékekre vonatkozó egészségügyi elõírásoknak, az
állat-egészségügyi szabályoknak és a mezõgazdasági ha-
szonállatok tartása követelményeinek való megfelelés kér-
désében – elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját szak-
hatóságként jelöli ki.”

26. §

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelö-
lésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 6. számú melléklete e rendelet 5. számú
melléklete szerint módosul.

27. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi ha-
tósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a felügyelõségnek a veszélyes hulla-
dékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei-
rõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekez-
dése szerinti állati hulladék besorolására irányuló eljárásá-
ban, – annak elbírálása kérdésében, hogy az állati hulladék
rendelkezik-e a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 2. számú melléklete szerinti H9 veszélyes-
ségi jellemzõvel – elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárás-
ban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját
szakhatóságként jelöli ki.”

(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi ha-
tósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/F. § (2) be-
kezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány a felügyelõség állatkert létesítésének, mû-
ködésének engedélyezésére irányuló eljárásában,]

„b) – a takarmányhigiéniai követelményeknek, a takar-
mányokra és azok felhasználására vonatkozó szabályok-
nak, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermé-
kekre vonatkozó egészségügyi elõírásoknak, az állatvé-
delmi, valamint az állat-egészségügyi szabályoknak való
megfelelés kérdésében – elsõ fokú eljárásban a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú
eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontját, valamint”
[szakhatóságként jelöli ki.]

(3) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi ha-
tósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/F. §-a a kö-
vetkezõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Kormány a felügyelõségnek a természet védel-
mérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés
i) pont szerinti, erdõben technikai jellegû sporttevékeny-
ség folytatásának engedélyezésére irányuló eljárásában,
– az erdõre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében – elsõ
fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központot szakhatóságként je-
löli ki.”
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28. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétel-
lel –2009. július 10-én lép hatályba azzal, hogy rendelke-
zéseit az ezt követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 12. § 2009. augusztus 1-jén lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit az ezt követõen indult eljárásokban
kell alkalmazni.

(3) Az 1. § (2) bekezdése, valamint a 3. § 2009. október
1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § 2010. február 15-én lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit az ezt követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Korm.
rendelet

a) 3. §-ának (6) és (7) bekezdése;
b) 7. §-ának (2) bekezdése;
c) 14. §-ának (1) bekezdése;
d) 19/A. §-ának (3)–(5) bekezdése;
e) 22/A. §-a;
f) 24. § (7) bekezdésének második mondata;
g) 42. §-ának h) pontja;
h) 42/A. §-ának (3) bekezdése;
i) 43/F. §-ának (3) bekezdése;
j) 46. §-ának (1) bekezdése;
k) 2. számú melléklete;
l) az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a;
m) az országos településrendezési és építési követel-

ményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
3. számú mellékletének 11. pontja
hatályát veszti.

(6) A Korm. rendelet 41. §-ának (2) bekezdése 2009.
október 1-jén hatályát veszti.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Korm.
rendelet 24. §-a (1) bekezdésében az „MgSzH Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveit” szöveg-
rész helyébe az „MgSzH területi szerveit” szöveg, vala-
mint a 43/B. §-a (2) bekezdésében és 43/J. §-a (3) bekezdé-
sében az „egy napon belül” szövegrész helyébe az „egy
munkanapon belül” szöveg lép.

(8) 2009. október 1-jén a Korm. rendelet 11. §-a (3) be-
kezdésében a „23. §-ának (2)–(4) bekezdésében” szöveg-
rész helyébe a „23. §-ának (3) és (4) bekezdésében” szö-
veg, 13. §-a (5) bekezdésében az „Az Éltv. 25. §-ának
(5) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének a)–b), e)–f) és
i) pontjában” szövegrész helyébe az „Az Éltv. 32. §-a
(1) bekezdésének a)–b), e)–f) és i) pontjában” szöveg,
24. §-a (1) bekezdésében a „74. §-ának (1)–(2) és (5) be-
kezdésében” szövegrész helyébe a „74. §-ának (1) és
(2) bekezdésében” szöveg, 24. §-a (1) bekezdésében
a „80. §-ának (2)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „80. §-ának (2) és (4) bekezdsében” szöveg, 24. §-a
(2) bekezdésében a „ , valamint 74. §-a (6) bekezdésében”

szövegrész helyébe a „74. §-a (6) bekezdésében, valamint
89/A. §-a (2) és (3) bekezdésében” szöveg, 26. §-a (1) be-
kezdésében a „48. §-a (2) bekezdésének e)–f) és
h)–i) pontjában” szövegrész helyébe a „48. §-a (2) bekez-
désének e)–f) és i) pontjában” szöveg, 33. §-a (1) bekezdé-
sében a „11. § (5) és (6) bekezdésében, 11/B. § (2) és
(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „11/B. § (2) be-
kezdésében” szöveg lép.

(9) A 2. §, a 4–11. §, a 13. §, a 15–20. §, a 21–27. §,
a 28. § (7) bekezdése, valamint az 1–5. számú melléklet
2009. július 11-én hatályát veszti.

(10) A 12. § 2009. augusztus 2-án hatályát veszti.

(11) Az 1. § (2) bekezdése, a 3. §, valamint a 28. §
(8) bekezdése 2009. október 2-án hatályát veszti.

(12) Ez a rendelet 2010. február 16-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 4. számú melléklete II. részének
2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[BÁCS-KISKUN MEGYE]
„2.1. Kecskeméti Kerületi Állategészségügyi és Élel-

miszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kecskemét)
Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Hetényegyháza
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunadacs
Kunbaracs
Kunpeszér
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
Városföld

2.2. Baja Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Baja)

Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Baja
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Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Dusnok
Érsekcsanád
Fajsz
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Katymár
Madaras
Mátételke
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút

2.3. Kalocsa Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kalocsa)

Akasztó
Apostag
Bátya
Császártöltés
Csengõd
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dunavecse
Érsekhalma
Foktõ
Fülöpszállás
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Kaskantyú
Kiskõrös
Kunszentmiklós
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Páhi
Solt
Soltszentimre
Szabadszállás
Szakmár
Szalkszentmárton
Tabdi
Tass
Újsolt

Újtelek
Uszód

2.4. Kiskunfélegyháza Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kiskunfélegy-
háza)

Bugac
Bugacpusztaháza
Csólyospálos
Fülöpjakab
Gátér
Jászszentlászló
Kiskunfélegyháza
Kiskunmajsa
Kömpöc
Kunszállás
Lakitelek
Móricgát
Pálmonostora
Petõfiszállás
Szank
Tiszaalpár
Tiszaug

2.5. Kiskunhalas Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)

Bácsalmás
Bácsszõlõs
Balotaszállás
Bócsa
Borota
Csikéria
Harkakötöny
Imrehegy
Jánoshalma
Kecel
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunbaja
Kunfehértó
Mélykút
Pirtó
Rém
Soltvadkert
Tázlár
Tompa
Zsana”

2. A Korm. rendelet 4. számú melléklete II. részének
4.3. pontjában a „Szikszói Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szikszó)” szö-
vegrész helyébe az „Encsi Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Encs)” szöveg-
rész lép.
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3. A Korm. rendelet 4. számú melléklete II. részének
4.5. pontjában a „Kazincbarcikai Kerületi Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kazinc-
barcika) szövegrész helyébe az „Edelényi Kerületi Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye:
Edelény)” szövegrész lép.

4. A Korm. rendelet 4. számú melléklet II. rész 6. pont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[FEJÉR MEGYE]
„6.1. Bicskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-

ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Bicske)
Bicske
Vértesacsa
Szár
Gánt
Csákvár
Bodmér
Vérteskozma
Mány
Csabdi
Etyek
Felcsút
Alcsútdoboz
Tabajd
Vál
Újbarok
Vértesboglár
Vértesacsa
Tordas
Gyúró
Martonvásár
Kajászó
Baracska
Óbarok-Nagyegyháza

6.2. Dunaújvárosi Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Dunaújváros)

Dunaújváros
Adony
Daruszentmiklós
Kulcs
Rácalmás
Nagykarácsony
Elõszállás
Mezõfalva
Pusztaszabolcs
Besnyõ
Beloiannisz
Iváncsa
Perkáta
Nagyvenyim
Baracs
Kisapostag
Ercsi
Ráckeresztúr

6.3. Enyingi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Enying)

Enying
Lajoskomárom
Mezõkomárom
Szabadhídvég
Dég
Mezõszilas
Igar
Lepsény
Mezõszentgyörgy
Kisláng
Mátyásdomb

6.4. Móri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mór)

Mór
Pusztavám
Nagyveleg
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csókakõ
Csákberény
Söréd
Isztimér
Fehérvárcsurgó
Magyaralmás
Bakonykúti
Kincsesbánya

6.5. Sárbogárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Sárbogárd)

Sárbogárd
Alap
Alsószentiván
Sáregres
Cece
Vajta
Káloz
Sárosd
Szabadegyháza
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Nagylók
Hantos

6.6. Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)

Székesfehérvár
Soponya
Csõsz
Aba
Pákozd
Zámoly
Polgárdi

7. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2303



Jenõ
Füle
Nádasdladány
Sárkeszi
Kõszárhegy
Moha
Sárkeresztes
Csór
Iszkaszentgyörgy
Szabadbattyán
Sárszentmihály
Tác
Úrhida
Pátka
Seregélyes
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Sukoró
Nadap
Velence
Kápolnásnyék
Zichyújfalu
Pázmánd
Lovasberény
Vereb”

5. A Korm. rendelet 4. számú melléklet II. rész 8. pont-
ja 8.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[HAJDÚ-BIHAR MEGYE]
„8.2. Berettyóújfalui Kerületi Állategészségügyi és

Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmõ
Darvas

Furta
Gáborján
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka”

6. A Korm. rendelet 4. számú melléklet II. rész 8. pont-
ja 8.4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[HAJDÚ-BIHAR MEGYE]
„8.4. Derecskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-

szer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Derecske)
Derecske
Ebes
Esztár
Hajdúbagos
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kismarja
Konyár
Nagyhegyes
Pocsaj
Sáránd
Tépe”

7. A Korm. rendelet 4. számú melléklete II. részének
11.1. pontjában a „Dorogi Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Dorog)” szöveg-
része helyébe az „Esztergomi Kerületi Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Esztergom)”
szövegrész lép.
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2. számú melléklet a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe
a növénytermesztési hatósági ügyekben

a) vetõmagot érintõ hatósági ügy

MgSzH területi szerve Illetékességi terület

Baranya Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye

Békés Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Békés megye
Csongrád megye
Bács-Kiskun megye

Fejér Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Fejér megye
Veszprém megye
Fõváros és Pest megye Dunától nyugatra esõ része

Gyõr-Moson Sopron Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye

Hajdú-Bihar Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Heves megye
Nógrád megye
Pest megye Dunától keletre esõ része

Vas Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Vas megye
Zala megye

b) szaporítóanyagot érintõ hatósági ügy
ba) kertészeti szaporítóanyag esetében

MgSzH területi szerve Illetékességi terület

Baranya Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye

Békés Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Békés megye
Bács-Kiskun megye
Csongrád megye

Hajdú-Bihar Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Hajdú-Bihar megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Fejér megye
Heves megye
Nógrád megye
Pest megye

Vas Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Vas megye
Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye
Zala megye
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ba) erdészeti szaporítóanyag esetében

MgSzH területi szerve Illetékességi terület

Baranya Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Csongrád megye
Somogy megye
Tolna megye

Fejér Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Fejér megye
Heves megye
Nógrád megye
Pest megye
Veszprém megye

Gyõr-Moson Sopron Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Vas megye
Zala megye

Hajdú-Bihar Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Hajdú-Bihar megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

„

3. számú melléklet a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe
a tenyésztési hatósági ügyekben

MgSzH területi szerve Illetékességi terület

Csongrád Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Csongrád megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Hajdú-Bihar megye

Fõváros és Pest Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Fõváros és Pest megye
Fejér megye
Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye

Heves Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Heves megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nógrád megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Somogy Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Somogy megye
Baranya megye
Tolna megye
Vas megye
Zala megye

„
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4. számú melléklet a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe
a borászati hatósági ügyekben

MgSzH területi szerve Illetékességi terület

Baranya Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Baranya megye
Tolna megye

Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fõvárosi és Pest Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Fõváros és Pest megye
Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Gyõr-Moson-Sopron megye
Vas megye

Heves Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Heves megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Somogy Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye

„
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5. számú melléklet a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének
4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Eljárás
Elsõ fokú

eljárásban
Másodfokú
eljárásban]

„4.1 Állatrakodó, állatvásártér, felvásárló hely,
állattartó és forgalmazó hely,
élelmiszer-forgalmazó hely,
takarmány-forgalmazó és -tároló hely
rendeltetésû helyiséget tartalmazó építmény
építése, ilyen rendeltetésû helyiséget tartalmazó
bõvítése, átalakítása esetén.

A nemzeti és közösségi jogi
élelmiszer-higiéniai
követelményeknek,
takarmányhigiéniai és más,
a takarmányok elõállítására,
forgalomba hozatalára és
felhasználására vonatkozó
követelményeknek, a nem
emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó
egészségügyi elõírásoknak, az
állat-egészségügyi szabályoknak
és a mezõgazdasági
haszonállatok tartása
követelményeinek való
megfelelés.

a) elvi építési engedély,
c) építési engedély (építési vagy
továbbépítési engedély,
módosított építési engedély),
bejelentés tudomásul vétele,
d) összevont építésügyi
hatósági engedély,
f) használatbavételi engedély
(végleges, ideiglenes),
bejelentés tudomásul vétele,
g) fennmaradási engedély

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal elsõ
fokú
szakhatóságkén
t eljáró szerve

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
másodfokú
szakhatóságkén
t eljáró szerve

4.2 Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelõ,
laboratórium, országos, illetve nemzetközi
részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató,
állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti
állattemetõ (hullaégetõ), állati
tetem-hulladékgyûjtõ hely, gyûjtõ-átrakó telep,
kezelõ és feldolgozó üzem, biogáz és
komposztáló telep, élelmiszert elõállító hely,
takarmány-elõállító hely, mesterséges
megtermékenyítõ, embrióátültetõ, baromfi- és
halkeltetõ állomás, méhanyanevelõ telep
rendeltetésû helyiséget tartalmazó építmény
építése, ilyen rendeltetésû helyiséget tartalmazó
bõvítése, átalakítása esetén.

A nemzeti és közösségi jogi
élelmiszer-higiéniai
követelményeknek,
takarmányhigiéniai és más,
a takarmányok elõállítására,
forgalomba hozatalára és
felhasználására vonatkozó
követelményeknek, a nem
emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó
egészségügyi elõírásoknak, az
állat-egészségügyi szabályoknak
és a mezõgazdasági
haszonállatok tartása
követelményeinek való
megfelelés.

a) elvi építési engedély,
c) építési engedély (építési vagy
továbbépítési engedély,
módosított építési engedély),
bejelentés tudomásul vétele,
d) összevont építésügyi
hatósági engedély,
f) használatbavételi engedély
(végleges, ideiglenes),
bejelentés tudomásul vétele,
g) fennmaradási engedély

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal területi
szerve

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Központ”
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2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete a követ-
kezõ 19. ponttal egészül ki:

[Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Eljárás
Elsõ fokú

eljárásban
Másodfokú
eljárásban]

„19. Erdõt érintõ, valamint az
ingatlan-nyilvántartásban erdõ mûvelési ágban
nyilvántartott ingatlan telekalakítása esetén.

A fenntartható
erdõgazdálkodásra és
a termõföld mennyiségi
védelmére vonatkozó
jogszabályi követelmények
érvényre juttatása.

b) telekalakítás Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal területi
szerve

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Központja”
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Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
61/2009. (V. 14.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) és p) pontjai-
ban kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörben eljárva a következõket
rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja

1. §

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés célja a ter-
mõhelyi adottságoknak megfelelõ termelési szerkezet,
a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható mezõ-
gazdasági gyakorlat kialakítása, ezzel összefüggésben
a környezet állapotának javítása, minõségi élelmiszer elõ-
állítása, valamint a gazdaságok életképességének megtar-
tása és gazdasági hatékonyságának növelése e rendeletben
meghatározott célprogramok által elõírt kötelezettségvál-
lalások alapján felmerülõ többletköltségek és kiesõ jöve-
delem ellentételezésének megvalósításával.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. állategység: az egységes területalapú támogatások

és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez telje-
sítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”
fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az
állatok állategységre való átváltási arányának meghatáro-
zásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továb-
biakban: 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] 5. számú mel-
léklete alapján meghatározott, a különbözõ állatfajok állo-
mányának együttes számbavételére alkalmas egyenérték;

2. árvakelés: a betakarítás folyamán a kultúrnövény
elpergett magjaiból kelt növényállomány;

3. árvíz sújtotta terület: olyan árvíz járta terület, amely
a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben
(a továbbiakban: MePAR) fizikai blokk szinten feltünte-
tésre került, és amelyet az Irányító Hatóság (a továbbiak-
ban: IH) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, vala-
mint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 14. § (1) bekezdés
c) pontjának cg) alpontja alapján közleményben jelentet
meg;

4. átállási idõszak: a nem ökológiai gazdálkodásról az
ökológiai gazdálkodásra való átállásra meghatározott át-
meneti idõszak, amelynek folyamán már az ökológiai gaz-
dálkodásról szóló rendelkezések alkalmazására kerül sor;

5. bõvített talajvizsgálat: a talaj pH, KA, vízben oldható
sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4,
Mn, Zn, Cu paraméterekre történõ vizsgálata;

6. búvóhely: olyan hasznos ízeltlábúak számára fából,
nádból, lyukas téglából, agyagból vagy ezen anyagok
együttes felhasználásával készített menedék, ahol azok
szaporodhatnak, valamint menedéket találhatnak az idõ-
járás viszontagságai ellen;

7. célprogram: agrár-környezetvédelmi célkitûzések
megvalósítását elõsegítõ egyes gazdálkodási elõírások
összessége;

8. célprogram csoport: azonos hasznosítási irányba
tartozó célprogramok;

9. erdõsítési intézkedés: az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõ-
sítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet sze-
rint igénybe vehetõ támogatás;

10. egybemûvelt tábla: egy fizikai blokk területén belül
több földhasználó által azonos növénykultúra mûvelésére
használt (azonos hasznosítású) összefüggõ földterület,
amely esetében az egyes földhasználók által hasznosított
területek határai a fizikai ellenõrzés során nem különít-
hetõek el;

11. elõzetesen támogatásra jogosult: az a kérelmezõ,
aki a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt
adó határozattal rendelkezik;

12. elõvetemény: a fõnövényt megelõzõen termesztett
növény;

13. Érzékeny Természeti Területek (a továbbiakban:
ÉTT): az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabá-
lyokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rende-
let alapján a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt
terület;

14. fás szárú energetikai célú ültetvény: a fás szárú
energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, tele-
pítése, mûvelése és megszüntetése részletes szabályairól,
valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet 1. számú mellék-
letében meghatározott fajú, illetve fajtájú fás szárú növé-
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nyekbõl létesített, biológiai energiahordozó termesztését
szolgáló növényi kultúra, amelynek területe az 1500 négy-
zetmétert meghaladja;

15. felhagyott szõlõültetvény: az a szõlõültetvény,
amely a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl
és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási fel-
adatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 2. számú melléklete sze-
rinti szõlõ ültetvénykataszter alapján a felhagyott kategó-
riába tartozik;

16. fizikai blokk: a Mezõgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
(a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meg-
határozott terület;

17. forgatásos talajmûvelés: különbözõ mélységû
szántásos talajmûvelés;

18. földhasználati terv: a földhasználó által egy gazdál-
kodási évre vonatkozóan készített, a célprogramba vont
földterületek vetésszerkezetére vonatkozó dokumentum,
amely figyelembe veszi az 50/2008. (IV. 24.) FVM rende-
let, valamint e rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti vetés-
váltási szabályokat, a termõhelyi adottságokat és a táp-
anyag-gazdálkodási tervet is;

19. földhasználó: adott földterület viszonylatában az
a hasznosításra jogosult személy, aki az ezzel összefüggés-
ben felmerülõ költségeket, illetve kockázatot viseli;

20. fõnövény: az a növény, amely az adott gazdálkodási
évben a leghosszabb ideig foglalja el a területet, és amit
a földhasználó az adott évi kifizetési kérelmében meg-
jelölt;

21. gazdálkodási napló: a 21. számú melléklet szerinti
dokumentum, amelyet a földhasználó a gazdasága teljes
területére vonatkozóan, a támogatási idõszakban, az adott
gazdálkodási évben végzett mezõgazdasági tevékenysé-
geirõl vezet;

22. gazdaság: a támogatásra jogosult által mezõgazda-
sági tevékenység céljából hasznosított mezõgazdasági
területek, állatok, épületek és eszközök összessége;

23. gazdálkodási év: a tárgyév szeptember 1-jén kez-
dõdõ és a következõ év augusztus 31-ig tartó idõszak;

24. hajtatásos termesztés: zárt légterû berendezésben
(fóliasátor vagy üvegház) történõ növénytermesztés;

25. hasznosítási irány: szántó, gyep, ültetvény, vizes
élõhely;

26. homogén ültetvény: legalább 95%-ban egy növény-
faj azonos vagy különbözõ korú egyedeibõl álló ültetvény;

27. hüvelyes növény: bab, borsó fajok, lencse, takar-
mánybükköny, csillagfürt, szójabab, szegletes lednek, föl-
dimogyoró;

28. intézkedés: az agrár-környezetgazdálkodási cél-
programok összessége;

29. kaszáló: kizárólag kaszálással hasznosított gyep-
terület;

30. kedvezõtlen adottságú terület: az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások esetében a kedvezõtlen adott-
ságú területek és az azokhoz tartozó települések megálla-
pításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján
meghatározott, a MePAR fizikai blokk szinten lehatárolt
terület;

31. kérelmezõ: támogatási kérelmet benyújtó földhasz-
náló;

32. kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-
let: egy célprogramba bevitt és egy egységként meghatá-
rozott, összefüggõ, egy fizikai blokkon belüli, jól látha-
tóan elkülönített földterület (15. számú melléklet szerinti
ábra);

33. legelõ: olyan gyepterület, amelynek hasznosítása
az õszi tisztító kaszáláson kívül legfeljebb évi egy kaszálás
mellett az adott célprogramban legeltethetõ állatállomány
legeltetésével történik;

34. levélanalízis: a levelek olyan laboratóriumi vizsgá-
lata, amely alkalmas annak megállapítására, hogy az adott
növény a talajban található felvehetõ tápanyagok közül
melyeket és milyen mértékben hasznosítja;

35. lófélék: ló, szamár, öszvér;
36. madárbarát kaszálás: olyan kaszálás, amelyet a ka-

szálandó terület középpontjából vagy a táblaszél mellõl
indulva, az ott élõ állatok zárványterületre szorítása nél-
kül, vadriasztó lánc használata mellett végeznek;

37. madárodú: mezõgazdasági területeken elõforduló
madárfajok táplálkozási, illetve fészkelési lehetõségeinek
bõvítésére szolgáló berendezés;

38. Magas Természeti Értékû Területek (a továbbiak-
ban: MTÉT): az ÉTT felülvizsgálata során kialakított,
a 6. számú mellékletben felsorolt és a MePAR-ban fizikai
blokk szinten lehatárolt mintaterületek, amelyeken termé-
szetvédelmi célú célprogramok igénybevételére van lehe-
tõség;

39. másodvetés: a fõnövény után a következõ gazdál-
kodási év elsõ növényének vetéséig betakarított, vagy
zöldtrágya-növényként talajba forgatott kultúra;

40. MePAR: a Tv. 31. §-ának (1) bekezdésében megha-
tározott és a MePAR rendeletben szabályozott rendszer;

41. mezõgazdasági hasznosítású terület: adott gazdál-
kodási évben az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap-
ból, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételé-
vel kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 36/2009.
(IV. 3.) FVM rendelet] szerinti egységes kérelemben beje-
lentett szántó, gyep, ültetvény és konyhakert összes terüle-
te, amely a MePAR-ban lehatárolt támogatható területre
esik;

42. mezõgazdasági parcella: egy vagy több szomszé-
dos táblából álló összefüggõ földterület, amelyen egy nö-
vénycsoportot termeszt egy földhasználó (15. számú mel-
léklet szerinti ábra);
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43. mozaikos, kisparcellás növénytermesztés: a hagyo-
mányos tájkép megõrzése céljából történõ természetkímé-
lõ szántóföldi gazdálkodási mód, ahol az egyes táblák mé-
rete szántóföldi zöldség-növénytermesztés esetén legfel-
jebb 0,5 hektár, egyéb szántóföldi növénytermesztés ese-
tén legfeljebb 2 hektár;

44. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló
adatváltozás bejelentése;

45. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelen-
tõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának elõírásai sze-
rint a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt terület;

46. nitrátérzékeny terület: a nitrátérzékeny területek-
nek a MePAR szerinti blokkok szintjén történõ közzététe-
lérõl szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet mellékletében
felsorolt területek;

47. növénycsoport: olyan növényfajok vagy növény-
fajták összessége, amelyekre ugyanazon hektáronkénti
támogatási összeg vonatkozik;

48. ökológiai státuszú földterület: az ökológiai terme-
lésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és
a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 834/2007/EK rendelet) alapján az ökoló-
giai gazdálkodásra történõ átállás alatti terület vagy az
ökológiai gazdálkodásra átállt terület;

49. pihentetett terület: termesztésbõl legalább egy gaz-
dálkodási évre kivont szántóterület;

50. pillangós növények: a hüvelyes növények és szálas
pillangós takarmánynövények összessége;

51. pontosítás: a módosításon kívül minden más adat-
változás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkez-
mény mellõzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést
is, amelynek tárgya nem visszavonás, vis maior bejelentés,
vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás;

52. részleges kizárás: hivatalból indult eljárás alapján
a célprogramba bevitt földterület vagy a kötelezettségvál-
lalással érintett egybefüggõ terület egy részét érintõ terü-
letcsökkentés;

53. részleges visszavonás: a támogatásra jogosult ké-
relme alapján a célprogramba bevitt földterület egy részét
érintõ területcsökkentés;

54. sérülékeny vízbázis védõterület: a nitrátérzékeny
területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történõ
közzétételérõl szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet mel-
lékletének A/2. részében felsorolt területek;

55. szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény;
56. szálas pillangós takarmánynövények: lucerna, bük-

köny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere,
perzsa here, alexandriai here, somkóró, takarmány balta-
cím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, borsó, tarka
koronafürt, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen
növények keveréke;

57. széleróziós mintaterület: a 7. számú mellékletben
foglaltak szerint a Homokhátság és a Nyírség MePAR-ban

meghatározott, fizikai blokk szinten lehatárolt mintaterü-
letei;

58. szemeskukorica: vetõmag kukorica, kukorica;
59. szórványgyümölcsös: olyan szórt vagy szabályos

elrendezésû homogén vagy vegyes gyümölcsfajokból álló
ültetvény, amelyben hektáronként 30–150 darab, dió ese-
tén 30–80 darab egyedülálló gyümölcsfa vagy cserjésedõ,
illetve sarjakat nevelõ gyümölcstermõ haszonnövény
található;

60. tanya: az a lakott terület, amely tanyaként vagy
majorként, vagy mezõgazdasági termelés céljára létesített
külterületi lakó- és gazdasági épületként van regisztrálva
az ingatlan-nyilvántartásban;

61. tábla: a mezõgazdasági parcellán belüli, azonos
hasznosítási irányú összefüggõ földterület, amelyen egy
földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a takar-
mánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is (15. szá-
mú melléklet szerinti ábra);

62. táblaforgó: a táblán belül a mûveleti fogások két
végén kialakuló, a termõterület szerves részét képezõ,
ideiglenes útjellegû, keresztfogásként külön munkával
mûvelt, vetett vagy vetetlen üresjárati fordulósáv;

63. támogatási idõszak: 2009. szeptember 1. és 2014.
augusztus 31. közötti idõszak, kivéve a 3. § (1) bekezdés
b) pont bd) alpontjának 1. pontja szerinti környezetvédel-
mi célú gyeptelepítés célprogramot, amely esetében 2009.
szeptember 1. és 2019. augusztus 31. közötti idõszak;

64. támogatásra jogosult: az az elõzetesen támogatásra
jogosult, aki a véglegesen jóváhagyott területeket tartal-
mazó területazonosítási kérelemnek helyt adó vagy rész-
ben helyt adó határozattal rendelkezik;

65. támogatott terület: a véglegesen jóváhagyott terü-
leteket tartalmazó területazonosítási kérelemnek helyt adó
vagy részben helyt adó határozatban megjelölt terület;

66. tápanyag-gazdálkodási terv: a talajvizsgálat, vala-
mint adott célprogramok esetében a levélanalízis eredmé-
nyei alapján számított, szervestrágyával, mûtrágyával,
vagy egyéb, a növénytáplálás céljából legfeljebb kijutta-
tandó hatóanyagok évenkénti mennyiségét meghatározó
terv;

67. teljes kérelem visszavonás: a támogatásra jogosult
kérelme alapján az intézkedésbe bevitt földterület egészét
érintõ területcsökkentés;

68. teljes célprogram visszavonás: a támogatásra jogo-
sult kérelme alapján a célprogramba bevitt földterület egé-
szét érintõ területcsökkentés;

69. túllegeltetés: a gyep olyan helytelen legeltetési
módból eredõ károsodása, amelynek során a gyepben állo-
mányalkotó fûfélék rövidre rágása és taposás következté-
ben a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné
válik;

70. vadriasztó lánc: a kaszálógép mellé vagy elé sze-
relhetõ olyan vadriasztó eszköz, amely alkalmas arra,
hogy a kaszálás során a magas növényzetben megbúvó ál-
latokat elriassza, menekülésre késztesse;
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71. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének mintaterü-
lete: a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekû-
ségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-
vény alapján külön jogszabályban meghatározott földrész-
leteknek a MePAR tematikus rétegének megfelelõen leha-
tárolt, a 8. számú mellékletben foglalt, a Tv. 14. § (1) be-
kezdés c) pontjának cg) alpontja alapján az IH által közle-
ményben megjelentetett területei;

72. zárlati károsító: potenciális gazdasági jelentõségû
károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul
elõ vagy elõfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat
alapján védekezést folytatnak ellene;

73. zóna: természetvédelmi szempontú, a támogatási
kérelmek pontozása során eltérõ pontértékkel rendelkezõ
terület besorolási kategória, amely meghatározza, hogy
mely természetvédelmi célprogramok vehetõk igénybe az
adott MTÉT területen;

74. zöldugar: legfeljebb három gazdálkodási évig tartó
állandó vagy idõszakos zöld növényi borítottság, amelyet
legalább három fajból álló magkeverékkel, ebbõl legalább
egy pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki;

75. zöldtrágya-növény: olyan vetett növényfaj, amely
növénytakaróként beborítja a talajt és a fejlõdése vegetatív
szakaszában, de legkésõbb virágzáskor teljes tömegében
a talajba bedolgozásra kerül a talajtermékenység javítá-
sának céljából. Az árvakelés nem minõsül zöldtrágya-
növénynek;

76. zsombékos: idõszakosan vízzel borított területen
kialakuló, csomókban fejlõdõ növényekbõl álló, magasfü-
vû, oszlopos gyepes társulások összessége, amelyekre jel-
lemzõ, hogy a növényzet növekedése révén szembetûnõ
felszíni egyenlõtlenségek jönnek létre. A növényzet alatt
rendszeres a tõzegképzõdés.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján az alábbi agrár-környezetgazdál-
kodási célprogramokhoz vehetõ igénybe terület alapú,
vissza nem térítendõ támogatás:

a) szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram
csoport:

aa) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram;
ab) tanyás gazdálkodás célprogram;
ac) ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram;
ad) természetvédelmi zonális célprogramok:

1. szántóföldi növénytermesztés túzok élõhely-fej-
lesztési elõírásokkal célprogram,

2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daru-
védelmi elõírásokkal célprogram,

3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad
élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram,

4. szántóföldi növénytermesztés kék vércse élõ-
hely-fejlesztési elõírásokkal célprogram;

ae) erózió elleni célprogramok:
1. vízerózió elleni célprogram,
2. szélerózió elleni célprogram;

b) gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási cél-
program csoport:

ba) extenzív gyepgazdálkodási célprogram;
bb) ökológiai gyepgazdálkodási célprogram;
bc) gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális cél-

programok:
1. gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési elõ-

írásokkal célprogram,
2. gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõírások-

kal célprogram;
bd) szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakí-

tásának célprogramjai:
1. környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram,
2. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram;

c) ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálko-
dási célprogram csoport:

ca) integrált gyümölcs- és szõlõtermesztés célprogram;
cb) ökológiai gyümölcs- és szõlõtermesztés célprogram;
cc) hagyományos gyümölcstermesztés célprogram;
d) vizes élõhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-

környezetgazdálkodási célprogram csoport:
da) nádgazdálkodás célprogram;
db) természetes vizes élõhelyek mocsarak, zsombékok,

sásos területek gondozása célprogram;
dc) vizes élõhelyek létrehozása és kezelése célprogram.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célprogramokhoz kapcso-
lódó támogatások igénybevételének részletes feltételeit,
valamint a támogatási idõszak alatt célprogramonként vál-
lalt kötelezettségeket a II. fejezet tartalmazza.

(3) A célprogramok rendszerét az 1. számú melléklet
tartalmazza.

A támogatás igénybevételének kérelmezõkre vonatkozó
feltételei

4. §

(1) A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor
jogosult, ha megfelel a II. fejezetben meghatározott, az ál-
tala vállalt egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek.

(2) A II. fejezetben a célprogramonként meghatározott,
a támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosultsági
feltételek olyan, teljes körûen, minden kérelmezõ esetén és
adminisztratív úton ellenõrizhetõ követelmények, ame-
lyeknek a teljes támogatási idõszak alatt meg kell felelni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az 59. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogosultsági fel-
tételnek kizárólag a támogatási kérelem benyújtásakor kell
megfelelni.

7. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2313



(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 73. §
(2) bekezdés c)–d) pontjai, valamint a 74. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti támogatási jogosultsági feltételek eseté-
ben a 45. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ellenõrzés kere-
tében történik a követelményeknek való megfelelés vizs-
gálata.

(5) A II. fejezetben a célprogramonként meghatározott,
adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei
olyan, teljes körûen, minden támogatásra jogosult esetén
és adminisztratív úton ellenõrizhetõ követelmények, ame-
lyeknek minden kifizetési évben meg kell felelni.

5. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a föld-
használó a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, leg-
késõbb 2009. szeptember 1-jétõl kezdõdõen, a támogatási
idõszak teljes idõtartamára vonatkozóan jogosult a támo-
gatható földterület használatára, amelyrõl a támogatási
kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen belterületi,
mûvelés alól kivett területeken a támogatás igénybevételé-
nek feltétele, hogy ezeket a területeket a földhasználó
mezõgazdasági mûvelésre használja, és legkésõbb 2009.
szeptember 1-jétõl jogosult a földterület használatára,
vagy a földterület tulajdonosa legyen, amelyrõl a támoga-
tási kérelem benyújtásakor nyilatkozik.

(3) Amennyiben adott földterület tekintetében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.)
gyakorolja a tulajdonosi jogokat és a földhasználó az
(1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem rendelkezik
földhasználati joggal a teljes támogatási idõszakra, akkor
legkésõbb 2009. szeptember 1-jétõl rendelkeznie kell az
MNV Zrt. vagy a vagyonkezelõ arra vonatkozó nyilatko-
zatával, hogy a támogatható földterületet a teljes támoga-
tási idõszak alatt használhatja, és errõl a földhasználónak
nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtásakor.

(4) Azon földterületek tekintetében, amelyek felett
a MNV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a 2014. ja-
nuár 1. és 2014. szeptember 1. között megszûnõ földhasz-
nálati szerzõdés esetén a földhasználati jogosultság támo-
gatási feltétel nem sérül.

(5) Osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet esetén
támogatás csak abban az esetben igényelhetõ, ha a föld-
használó a támogatási idõszak teljes idõtartamára:

a) a tulajdonosok által tulajdoni hányaduk arányában,
szótöbbséggel hozott döntés alapján használja a közös
tulajdonban álló földrészlet támogatással érintett részét
vagy egészét, vagy

b) a földrészlet támogatással érintett területének elkü-
lönült használatára a tulajdonosok közötti érvényes hasz-
nálati megosztás, megállapodás alapján jogosult.

6. §

(1) A célprogramonként támogatható növényfajok listá-
ját a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cél-
programok vonatkozásában a szántóföldi célprogram cso-
portban jogosult zöldségnövények körét a 10. számú
melléklet tartalmazza.

(3) A vetõmag célra termesztett fûfélék a szántóföldi
célprogram csoportok keretén belül jogosultak a támoga-
tásra.

(4) Zöldségnövény hajtatásos termesztése nem támo-
gatható egyik célprogramban sem.

(5) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott cél-
programok vonatkozásában a 11. számú melléklet tartal-
mazza a jogosult ültetvények körét, támogatási összegen-
kénti csoportosításban.

(6) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti célprogramok
esetében a felhagyott szõlõültetvények nem jogosultak
támogatásra.

Jogosult területek

7. §

(1) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
területre kizárólag egy agrár-környezetgazdálkodási cél-
program alapján igényelhetõ területalapú támogatás.

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad)–ae) alpontjai, b) pont
bc)–bd) alpontjai, továbbá d) pont db)–dc) alpontjai alap-
ján kizárólag a fizikai blokk szinten, illetve a fizikai blok-
kon belüli szinten a MePAR-ban lehatárolt területek után
igényelhetõ támogatás.

(3) A (2) bekezdésekben szereplõ területek fizikai
blokkazonosító szinten meghatározott listáját az IH a Tv.
14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján e ren-
delet hatálybalépését követõ 15 napon belül teszi közzé.

(4) A területazonosítási kérelemnek helyt adó vagy
részben helyt adó határozatban jóváhagyott területek
a MePAR változása következtében nem veszítik el támo-
gatási jogosultságukat.

(5) Egy adott területre akkor vehetõ igénybe támogatás,
ha a célprogramba bevitt kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ területet a célprogramban elõírtaknak meg-
felelõen hasznosítják.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás
igénybevételének további feltétele egy adott területre
vonatkozóan, hogy a területazonosítási kérelmen meg-
adásra kerüljenek a kötelezettségvállalással érintett egybe-
függõ terület elhelyezkedését az Egységes Országos Vetü-
leti Rendszerben legalább 3 méter pontossággal megadó
koordináták (a továbbiakban: EOV koordináták).

2314 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 7. szám



(7) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
szerinti tanyás gazdálkodás célprogram esetében a cél-
programba bevinni kívánt földterület nagyobb, mint
50 hektár, akkor az 50 hektárt meghaladó területrész nem
támogatható.

(8) A 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti célprogra-
mok esetében a támogatható terület a közös agrárpolitika
keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére megha-
tározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai-
nak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásá-
ról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK
rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rende-
let hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i
73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
73/2009/EK rendelet) 124. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott terület.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja, illetve
a b) pont bc) alpontja és bd) alpontjának 2. pontja szerinti
célprogramok támogatásának igénybevételére a 6. számú
melléklet szerinti MTÉT egységek meghatározott zónái-
nak a 7. § (3) bekezdés szerinti IH közlemény fizikai
blokkazonosító szerint lehatárolt területei jogosultak.

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjának 2. pontja
szerinti célprogram támogatásának igénybevételére a
7. számú mellékletben meghatározott mintaterületeknek
a 7. § (3) bekezdés szerinti IH közlemény fizikai blokkazo-
nosító szerint lehatárolt területei jogosultak.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjának 1. pont-
ja, illetve a b) pont bd) alpontjának 1. pontja szerinti cél-
programok esetében a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület lejtésszöge alapján abban az esetben
igényelhetõ támogatás, ha a terület több mint 50%-a a fenti
célprogramokra elõírt lejtésszögû.

(4) A 3. § (1) bekezdés d) pont db)–dc) alpontjai szerinti
célprogramok támogatásának igénybevételére a 8. számú
mellékletben meghatározott mintaterületek mélyártereinek
a 7. § (3) bekezdés szerinti IH közlemény fizikai blokkazo-
nosító szerint lehatárolt területei jogosultak.

9. §

(1) Amennyiben a tábla területe túlnyúlik a kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ terület határain, a vál-
lalt kötelezettségeket a teljes táblán be kell tartani, azon-
ban támogatás csak a kötelezettségvállalással érintett táb-
larészre nyújtható.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti túlnyúlt terület
egy másik kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
területet érint, akkor a nagyobb kötelezettségvállalással

érintett egybefüggõ terület célprogramjának elõírásait kell
a teljes tábla területén betartani, azonban a tábla vonatko-
zásában a támogatási jogosultság és a támogatási összeg
megállapításakor a kötelezettségvállalással érintett egybe-
függõ területen belüli táblarész kerül elfogadásra.

(3) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
terület határain túlnyúló táblarészen meg nem felelés kerül
megállapításra, a jogkövetkezményeket a kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ területen belüli táblarész
vonatkozásában kell alkalmazni.

(4) Az intézkedés keretében egybemûvelt tábla nem
jogosult támogatásra.

(5) A terület azonosítása során használt kategóriák (táb-
la, mezõgazdasági parcella, kötelezettségvállalással érin-
tett egybefüggõ terület) egy fizikai blokkon belüli szemlél-
tetõ ábráját a 15. számú melléklet tartalmazza.

Állategységhez kötött jogosultsági szempontok

10. §

(1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint d) pont-
jának db)–dc) alpontjaiban meghatározott célprogramok
esetében a támogatásra az a kérelmezõ jogosult, aki a
II. fejezet szerinti legeltethetõ állatokra vonatkozóan a tá-
mogatási idõszak teljes idõtartama alatt a tartási helyek,
a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok
országos nyilvántartási rendszerérõl szóló 119/2007.
(X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az
állatállomány tartójaként szerepel, valamint eleget tesz:

a) szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha
fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilván-
tartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 99/2002. (XI. 5.)
FVM rendeletben,

b) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedei-
nek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,

c) juh-, kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecske-
fajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszerérõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben
elõírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezett-
ségeknek.

(2) A kifizetési kérelem adminisztratív ellenõrzése
során az állategységhez kötött jogosultság vizsgálatakor
az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban hivatkozott nyilvántartá-
sokban szereplõ, az egyes célprogramokon belül legeltet-
hetõ fajok esetében a kérelem benyújtásának gazdálkodási
évére meghatározott napi állományadatok éves átlaga
alapján számított állategységet kell figyelembe venni,
amelyet a Mezõgazdásági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) kizárólag az (1) bekezdésben hi-
vatkozott nyilvántartásokból állapít meg.

(3) A célprogramra vonatkozó elõírások teljesítésének
helyszíni ellenõrzése során az állategység a gazdálkodási
napló adatai alapján kerül meghatározásra.
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(4) A bérlegeltetés keretén belül legeltetett állatok a cél-
programra vonatkozó elõírások teljesítésének helyszíni
ellenõrzése során figyelembe vehetõk, azonban a jogosult-
sági feltételek megállapításakor nem.

Kötelezettségek vállalásának általános feltételei

11. §

(1) A támogatásra jogosultnak a kötelezettségvállalás-
sal érintett teljes területen a támogatási idõszak öt éves
idõtartama alatt végig be kell tartania az általa vállalt cél-
program elõírásait.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a 3. § (1) bekezdés
b) pont bd) alpont 1. pontjában szereplõ környezetvédelmi
célú gyeptelepítés célprogram esetén a támogatási idõszak
tíz év.

(3) Valamennyi célprogram esetében a kötelezettség-
vállalás kezdõ idõpontja 2009. szeptember 1.

(4) A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási idõ-
szak alatt gazdasága teljes területén be kell tartania:

a) a 73/2009/EK rendeletben rögzített irányelvek alap-
ján a külön jogszabályokban meghatározott – a kölcsönös
megfeleltetésre vonatkozó elõírások egyik részét képezõ –
jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket,

b) a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó elõírások
másik részét képezõ, az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
1. számú mellékletében foglalt, „Helyes Mezõgazdasági
és Környezeti Állapot” fenntartására vonatkozó elõ-
írásokat (a továbbiakban: HMKÁ elõírások),

c) a 16. számú melléklet szerint a tápanyag-gazdálko-
dásra, valamint

d) a 17. számú melléklet szerint a növényvédõszer-
használatra vonatkozó minimumkövetelményeket.

(5) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
bd) alpontjának 2. pontja, valamint d) pont db)–dc) alpont-
jai szerinti célprogramok keretében támogatott területen
felszíni vízállás található, úgy ennek tekintetében nem kell
alkalmazni a (4) bekezdés b) pontja szerinti elõírásokat, ha
ezzel kapcsolatban vis maior kérelmet nyújtott be a támo-
gatásra jogosult székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes
MVH megyei kirendeltséghez.

(6) A célprogramok teljesítéséhez köthetõ legfontosabb
adminisztrációs tevékenységek összefoglaló táblázatát
a 22. számú melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak
alatt az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. in-
tézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján szervezett ag-
rár-környezetgazdálkodási képzésen mindkét képzési idõ-
szak folyamán egy-egy alkalommal részt venni.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az elsõ képzési
idõszak a támogatási idõszak elsõ és második gazdálkodá-
si évét, a második képzési idõszak a támogatási idõszak
harmadik, negyedik és ötödik gazdálkodási évét foglalja
magában.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni
a 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 1. pontjában szereplõ
célprogram vonatkozásában is.

(4) Az (1) bekezdés szerinti képzésen a támogatásra jo-
gosultnak kell részt vennie. Amennyiben a támogatásra jo-
gosult nem természetes személy, a képzésen a vezetõ tiszt-
ségviselõnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tag-
nak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzé-
sen a családi gazdaság vezetõjének vagy a családi gazda-
ság tagjának kell részt vennie.

A szántóföldi és az ültetvény célprogram csoportokra
vonatkozó különleges kötelezettségek

13. §

(1) A 3. § (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban meghatá-
rozott célprogramok esetében a támogatásra jogosult köte-
les a támogatási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási
évben vagy az elsõ gazdálkodási évben, és a célprogram
utolsó gazdálkodási évében a támogatásba bevont területre
vonatkozóan bõvített talajvizsgálatot végeztetni.

(2) A talajvizsgálat elvégzése során:
a) a talajvizsgálathoz szükséges átlag talajmintákat kell

venni;
b) egy átlagminta legfeljebb öt hektár nagyságú terüle-

tet fedhet le;
c) a talajmintavételt a 18. számú melléklet szerinti be-

tartandó követelmények betartásával bárki elvégezheti;
d) a talajvizsgálatot csak a megfelelõ vizsgálati para-

méterekre akkreditációval rendelkezõ talajlaboratóriumok
végezhetik el, mely talajlaboratóriumokról az IH a Tv.
14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján közle-
ményt tesz közzé;

e) öt hektárnál kisebb kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ területek esetében legalább egy mintavétel
szükséges.

(3) Több földhasználó szomszédos, kötelezettségválla-
lással érintett egybefüggõ területei azonos célprogram
csoportokban való részvétel esetén összevonhatók a min-
tavétel szempontjából.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 3. § (1) be-
kezdés c) pontja szerinti célprogram csoport esetében ki-
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zárólag az azonos ültetvénycsoporttal borított kötelezett-
ségvállalással egybefüggõ területek vonhatók össze.

(5) A (3)–(4) bekezdés szerinti esetekben valamennyi
földhasználónak rendelkeznie kell a talajlaboratórium
által a talajminta leadásáról kiállított átvételi igazolás má-
solati példányával, illetve a vizsgálati eredményével.

(6) A támogatási idõszakot megelõzõ gazdálkodási
évben vagy az elsõ gazdálkodási évben vett talajminták
alapján készült talajvizsgálatok akkor fogadhatók el, ha
a talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásá-
ra 2008. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között került
sor. A talajminták leadásáról az akkreditált laboratórium
átvételi igazolást állít ki a földhasználónak, amelyet az
MVH a földhasználó által vállalt célprogram elõírásainak
ellenõrzésekor a talajlaboratórium vizsgálati eredményé-
nek kiadásáig teljesítésként fogad el.

(7) A támogatási idõszak utolsó évében a talajvizsgálat-
hoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba
való leadásának kezdõ idõpontja 2013. szeptember 1.,
végsõ idõpontja 2014. augusztus 31. A talajminták leadá-
sáról az akkreditált laboratórium átvételi igazolást állít ki
a földhasználónak, amelyet az MVH a földhasználó által
vállalt célprogram elõírásainak ellenõrzésekor a talajlabo-
ratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként
fogad el.

(8) A (6) bekezdés vonatkozásában a Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az
Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló ag-
rár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM ren-
deletben foglalt intézkedés (a továbbiakban: NVT AKG
intézkedés) ötödik gazdálkodási évében, azaz 2008. szep-
tember 1. és 2009. augusztus 31. között végzett, az ugyan-
azon földterületre vonatkozó teljes vagy bõvített talajvizs-
gálat eredménye jelen célprogramok esetében elfogadásra
kerül.

14. §

(1) A támogatási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálko-
dási évben vagy az elsõ gazdálkodási évben végzett talaj-
vizsgálati eredmények alapján évente célprogramonként
külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni és vég-
rehajtani. Amennyiben nem áll rendelkezésre talajvizsgá-
lati eredmény, úgy egyszerûsített mérlegszámítási mód-
szer alapján a területre vonatkozó öt évnél nem régebbi ta-
lajvizsgálati eredmény felhasználásával, vagy a tervezett
termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell elké-
szíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet.

(2) A 3. § (1) bekezdésének c) pontjának ca)–cb) alpont-
jaiban meghatározott célprogramok esetében a táp-
anyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények,

valamint a 19. számú melléklet szerinti levélanalízis ered-
ménye alapján kell elkészíteni.

(3) A levélanalízist csak a megfelelõ vizsgálati paramé-
terekre akkreditációval rendelkezõ laboratóriumok végez-
hetik el, mely laboratóriumokról az IH a Tv. 14. § (1) be-
kezdés c) pontjának cg) alpontja alapján közleményt tesz
közzé.

(4) A levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium
átvételi igazolást állít ki a földhasználónak, amelyet az
MVH a földhasználó által vállalt célprogram elõírásainak
ellenõrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének
kiadásáig teljesítésként fogad el.

(5) A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell
a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (mû-
trágya, szervestárgya, egyéb termésnövelõ anyag) és

a) mûtrágya és szennyvíziszap esetén az N, P, K elemre,
b) szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó

kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyi-
ségét.

(6) Szennyvíziszap kihelyezésére a szennyvizek és
szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és ke-
zelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren-
delet elõírásainak betartása mellett van lehetõség.

(7) A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során:
a) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel

szembeni védelméhez szükséges cselekvési program rész-
letes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilván-
tartás rendjérõl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 6. §
(1)–(2) bekezdéseiben az egyes növények fajlagos táp-
anyag igényére meghatározott adatokat kell figyelembe
venni;

b) meg kell határozni a (4) bekezdés szerint a kijuttat-
ható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronként maxi-
mális mennyiségét;

c) nitrátérzékeny területek esetében az 59/2008.
(IV. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott értékeket nem lehet túllépni;

d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok:
da) a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolá-

sáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006.
(V. 18.) FVM rendeletnek megfelelõ anyag;

db) EK jelölésû mûtrágya;
dc) nem engedélyköteles szervestrágya (az állatfaj

megadásával).

(8) A tápanyag-gazdálkodási tervben meghatározott ki-
juttatandó hatóanyagdózisokat túllépni nem lehet.

(9) A 3. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
célprogramok esetében a támogatásra jogosult köteles
évente célprogramonként külön, a támogatásba bevont
területre vonatkozóan földhasználati tervet készíteni vagy
készíttetni a 16. § (1) bekezdés szerinti vetésváltási szabá-
lyok figyelembevételével. A földhasználati terv tartalmi
követelményei az alábbiak:
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a) kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terüle-
tenként az egyes táblák esetében fel kell tüntetni:

aa) a már vetett elõveteményt, azaz az elõzõ gazdálko-
dási év fõnövényét vagy másodvetését;

ab) a hasznosításra kerülõ fõnövények körét, valamint
b) az adott célprogramban rögzített vetésszerkezeti elõ-

írások szerinti növénykultúra-csoportok esetében meg kell
határozni:

ba) a területnagyságot;
bb) az adott gazdálkodási évre vonatkoztatott százalé-

kos részarányt, valamint
bc) a támogatási idõszak teljes egészére vonatkoztatott

százalékos részarányt.

(10) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjának 1. és
4. pontjaiban szereplõ célprogramok esetében, amennyi-
ben a támogatási idõszak teljes idõtartama alatt évelõ szá-
las pillangós takarmánynövények termesztésére kerül sor,
földhasználati tervet nem kell készíteni.

15. §

(1) A 14. § (1) bekezdésben foglalt tápanyag-gazdál-
kodási tervet, illetve a 14. § (9) bekezdésben meghatáro-
zott földhasználati tervet évente szeptember 30-ig kell
elkészíteni a következõ gazdálkodási évre vonatkozóan.
Amennyiben a fõnövény betakarítására szeptember 30-át
követõen kerül sor, a terveket a betakarítást követõen kell
haladéktalanul elkészíteni.

(2) Az elkészített tervektõl való eltérést a gazdálkodási
naplóban dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt.

(3) A tervek eredeti példányát a támogatási idõszak alatt
meg kell õrizni.

(4) Az elsõ gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gaz-
dálkodási tervet és földhasználati tervet legkésõbb a terü-
letazonosítási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváha-
gyó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 60 napon
belül kell elkészíteni.

(5) A támogatásra jogosult köteles az elõzõ gazdálkodá-
si évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv 20. számú
mellékletben foglalt adattartalmát évente szeptember 1. és
november 30. között, elektronikus úton benyújtani a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiak-
ban: MgSzH). Az elsõ gazdálkodási évre vonatkozó terv
fentiek szerinti adattartalmát 2010. szeptember 1. és no-
vember 30. között kell benyújtani.

(6) Az akkreditált talajlaboratórium által megküldött
talajvizsgálati eredmények az adott gazdálkodási évet kö-
vetõ tápanyag-gazdálkodási tervek elkészítéséhez szolgál-
nak alapul.

16. §

(1) A vetésváltási szabályok betartását elõíró célprogra-
mok esetében a táblaszinten, a HMKÁ elõírásokon túl
alkalmazandó szabályok az alábbiak:

a) cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab,
szója és csillagfürt csak egyszer termeszthetõ 4 éven belül;

b) napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszthetõ
5 éven belül;

c) két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szá-
las pillangós takarmánynövény termesztése között leg-
alább két évnek kell eltelnie;

d) lucerna után hüvelyes növény nem termeszthetõ;
e) szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egymást

a vetésváltásban.

(2) A vetésváltási szabályok teljesítésébe a másodvetést
figyelembe kell venni.

(3) A támogatásra jogosult a II. fejezetben meghatáro-
zott vetésszerkezetre vonatkozó elõírásokat a teljes támo-
gatási idõszak alatt a célprogramban támogatott területen,
célprogramonként köteles betartani.

(4) Zöldugarra vonatkozó szabályok:
a) az ugaroltatás ideje alatt tilos mûtrágya és növény-

védõ szer alkalmazása;
b) legalább 10 cm magas tarló alkalmazása mellett ka-

szálást vagy szárzúzást évente, június 15-ét követõen lehet
végezni;

c) a zöldugart július 30. után lehet feltörni, a növényi
részek talajba forgatásával;

d) a zöldugarként hasznosított területen tilos gazdasági
haszonállattal legeltetni és magot fogni;

e) termesztett növényeknek csak méhészeti és zöldtrá-
gyázási célú felhasználása lehetséges;

f) a pihentetett terület nem vehetõ figyelembe zöld-
ugarként.

(5) A 29. § (3) bekezdése szerinti ritka növényfajták ter-
mesztése esetén egy adott kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ területen belül a ritka növényfajtát tartalmazó
tábla mellett nem lehet ugyanolyan fajú, nem ritka növény-
fajtával borított táblát elhelyezni.

(6) Az 58. § (4) bekezdés g) pontja, 59. § (4) bekezdés
h) pontja, 60. § (4) bekezdés h) pontja, valamint 65. §
(4) bekezdés g) pontja szerinti elõírást évelõ szálas pillan-
gós takarmánynövény termesztése esetén nem kell alkal-
mazni az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüg-
gõ területre vonatkozóan.

(7) A 3. § (1) bekezdés a) pontjai szerinti célprogramok
esetében a támogatásra jogosultnak az MVH által közle-
ményben közzétett módon be kell jelentenie:

a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a vetés beforga-
tását megelõzõ 10 munkanapon belül a zöldtrágyázásra
kerülõ növényfajt, a munkálat végzésének helyét és idõ-
pontját;
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b) másodvetés megvalósítása esetén a munkálatok el-
végzését követõ 10 munkanapon belül az elvetett növény-
fajt, a munkálat végzésének helyét és idõpontját;

c) középmély lazítás megvalósítása esetén a munkálat
végzését követõ 10 munkanapon belül a megvalósítás
helyét és idõpontját.

17. §

(1) A 73. § (4) bekezdés h) pontja, 74. § (4) bekezdés
g) pontja, valamint 75. § (4) bekezdés f) pontja szerinti elõ-
írás esetében a madárodúkat az ültetvény területén vagy
az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni,
a szélsõ soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban.

(2) A növényvédelem során kizárólag környezetkímélõ
növényvédõszer-hatóanyagok alkalmazhatók.

(3) Zárlati károsítók megjelenése esetén a földhaszná-
lók a megjelölt célprogramokban az MgSzH megyei nö-
vény- és talajvédelmi igazgatóságainak szakmai javaslata
alapján az MgSzH Központ engedélyezõ hatóságának az
engedélye szerint gazdálkodási évenként egyszeri alkal-
mazásra az engedélyezésben foglaltaknak megfelelõen
felhasználhatják a környezetkímélõ besorolásba nem
került növényvédõszer-hatóanyagokat.

(4) Az alkalmazható növényvédõszer-hatóanyagokat,
azok környezetvédelmi szempontú besorolását (sárga
vagy zöld), valamint a hatóanyagokat tartalmazó növény-
védõ szerek körét az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjá-
nak cg) alpontja alapján a támogatási kérelem benyújtásá-
nak évében augusztus 31-ig, ezt követõen évente január
31-ig közleményben teszi közzé.

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek

18. §

(1) A támogatásra jogosult a HMKÁ elõírások teljesíté-
sének ellenõrzése, valamint a célprogram-elõírások telje-
sítésének ellenõrzése érdekében a gazdasága teljes terüle-
tén elvégzett tevékenységekrõl a 21. számú melléklet sze-
rinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus
úton köteles naprakészen vezetni.

(2) A gazdálkodási napló naprakész vezetése alatt az
alábbiak értendõk:

a) napi bontásban vezetendõ a növényvédelmi kezelés-
rõl (permetezési napló) szóló nyilvántartás;

b) heti bontásban vezetendõ adat az a), c) és d) pontban
szereplõ adatok kivételével valamennyi mûvelési adat;

c) havi bontásban vezetendõ adat az állatállomány-vál-
tozás nyomon követése;

d) évi bontásban vezetendõ adat a szervestrágya mérleg
nyilvántartása.

(3) A tevékenységeket legkésõbb azok elvégzésétõl
számított egy héten belül rögzíteni kell a gazdálkodási
naplóban.

(4) A gazdálkodási naplót minden év szeptember 1-jétõl
a következõ év augusztus 31-ig tartó idõszakra,
a GN 02-05, valamint GN 16-17 lapok esetében a teljes
támogatási idõszakra vonatkozóan folyamatosan kell
vezetni.

(5) A gazdálkodási napló elektronikus formanyomtat-
ványa az IH, az MVH, valamint az MgSzH honlapján ke-
rül közzétételre. A gazdálkodási napló kitöltési útmutató-
ját az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja
alapján legkésõbb 2009. július 1-jéig közleményben teszi
közzé.

(6) A gazdálkodási napló eredeti példányát, elektroni-
kus úton történõ vezetés esetén a gazdálkodási év lezárását
követõen kinyomtatott példányát a támogatási idõszak
végét követõ második gazdálkodási év végéig meg kell
õrizni.

(7) A támogatásra jogosult köteles a gazdálkodási nap-
lónak, a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja
alapján az IH közleményben meghatározott adatait min-
den év szeptember 1. és november 30. között elektroniku-
san benyújtani az MgSzH-hoz. Az elsõ gazdálkodási évre
vonatkozó gazdálkodási naplót 2010. szeptember 1. és
november 30. között kell benyújtani.

(8) A helyszíni ellenõrzés a gazdálkodási napló eredeti
példánya alapján történik.

(9) A gazdálkodási napló (7) bekezdés szerinti adattar-
talmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak
helye nincs.

A monitoring rendszer mûködtetése

19. §

(1) A támogatási célok megvalósulásának nyomon kö-
vetése érdekében a támogatásra jogosultnak az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott in-
tézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonat-
kozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM
rendeletben foglaltak szerint évente nyilatkoznia kell
a monitoring adatokról.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt monitoring adatszolgál-
tatáson túl a célprogram-elõírások gazdasági és környezeti
hatásainak vizsgálata érdekében az IH hatásindikátor mo-
nitorozó rendszert mûködtet az intézkedés teljes idõtarta-
ma alatt.

(3) A hatásindikátor monitorozó rendszer üzemeltetésé-
rõl, mûködésérõl, a kiválasztásra kerülõ támogatásra jogo-
sultak szempontrendszerérõl, a gyûjtendõ adatok körérõl,
valamint a kiértékelés módszertanáról a Tv. 14. § (1) be-
kezdés c) pontjának cg) alpontja alapján az IH közlemény-
ben rendelkezik.
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(4) A (2) bekezdés szerinti rendszer keretében a támoga-
tásra jogosultak közül reprezentatív mintasokaság kerül
kiválasztásra, különösen az alábbi szempontok figye-
lembevételével:

a) a rendszerbe kiválasztottaknak az intézkedés kereté-
ben támogatott összterület 10%-át le kell fednie az orszá-
gos területi lefedettség szerint;

b) a célprogramok vizsgálata alapján:
ba) gazdasági méretek szerinti csoportok szerint;
bb) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

let átlagos mérete szerint;
bc) a földterület természetvédelmi és környezetvédel-

mi besorolása szerint;
bd) a támogatásra jogosult által a gazdálkodásából az

intézkedésbe bevont terület nagysága szerint;
be) a támogatásra jogosult által vállalt célprogramok

száma szerint;
c) a támogatásra jogosultak vizsgálata alapján:
ca) az üzemek típusa szerint;
cb) szaktanácsadási szolgáltatás igénybevétele szerint;
cc) az iskolai végzettség szerint.

(5) Az IH a mintasokaság kiválasztási eljárásának dön-
tését követõ harminc napon belül írásban értesíti azon
támogatásra jogosultakat, akik a (4) bekezdés alapján
a mintasokaságba kiválasztásra kerültek.

(6) Az a támogatásra jogosult, aki a mintasokaságba ki-
választásra került, köteles a támogatási idõszak alatt, vala-
mint az azt követõ gazdálkodási év során a gazdasági, ter-
mészetvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi hatások moni-
torozása érdekében

a) a gazdasága teljes területére vonatkozóan a hatásin-
dikátor monitorozó rendszert üzemeltetõ részére adatokat
rendelkezésre bocsátani, valamint

b) a hatásindikátor monitorozó rendszer mûködése
érdekében meghatározott vizsgálatokban közremûködni
gazdasága teljes területén.

(7) E kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a tá-
mogatásra jogosultat költség nem terheli. A hatásindikátor
monitorozó rendszer mûködésére és a (6) bekezdésben
foglalt vizsgálatok elvégzésének költségeire a monitorin-
got végzõ részére az IH az EMVA Technikai Segítség-
nyújtás intézkedés keretébõl nyújt fedezetet.

A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben
bekövetkezõ változás általános szabályai

20. §

(1) A támogatási idõszak alatt:
a) a 7. § (6) bekezdése szerint beazonosított, a kötele-

zettségvállalással érintett egybefüggõ terület elhelyezke-
dése nem változhat;

b) az a) pont szerinti területen elhelyezkedõ, azonos
célprogramon belüli mezõgazdasági parcellák, illetve táb-
lák határai a támogatási idõszak alatt módosíthatók;

c) a mezõgazdasági parcellák, illetve táblák száma gaz-
dasági évenként változhat.

(2) A célprogramok közötti váltás a támogatási idõszak
alatt nem lehetséges.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjának 1. és
4. pontjaiban meghatározott célprogramok esetében a tá-
mogatási idõszak alatt nincs lehetõség a szálas pillangós
takarmánynövények termesztése és a vegyes szántóföldi
növénytermesztés közötti váltásra.

(4) A célprogramba bevitt terület növelésére kizárólag
kötelezettségátvállalás révén van lehetõség.

21. §

(1) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés c) pont ca)–cc) al-
pontjaiban meghatározott célprogramoknál a kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ terület egy részét érin-
tõen az ültetvény kivágásra, majd újratelepítésre kerül, de
az új telepítésû ültetvény után alacsonyabb támogatási
összeg igényelhetõ, úgy a támogatásra jogosult köteles az
ültetvény elhelyezkedését legalább 3 méter pontossággal
megadó EOV koordinátákat a kifizetési kérelem benyújtá-
sára rendelkezésre álló idõszakban elektronikus úton be-
nyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt újratelepített területre az
új növényfaj szerint járó alacsonyabb támogatási összeg
kerül kifizetésre.

(3) Amennyiben az új telepítésû ültetvény után maga-
sabb hektáronkénti támogatási összeg igényelhetõ, mint
a kivágott növényfajra, úgy a támogatásra jogosult részére
az újratelepített terület vonatkozásában a területazonosí-
tási kérelemre hozott határozat alapján járó korábbi támo-
gatási összeg kerül kifizetésre.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt újratelepített terület terü-
letazonosításának költségeit a támogatásra jogosult viseli,
arra vonatkozóan a 29. § (5) bekezdése szerinti költség
nem fizethetõ ki.

Kötelezettség megszüntetése egyéb jogcímekkel
kapcsolatban

22. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza-
bályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i
1974/2006/EK bizottsági rendelet 27. cikk (11) bekezdé-
sének megfelelõen a támogatásra jogosult az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási célprogram keretében a támogatott
területét a megkezdett gazdálkodási év befejeztével mezõ-
gazdasági erdõsítési intézkedésbe bevonhatja.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt erdõsített terület agrár-
környezetgazdálkodási támogatásra való jogosultsága az
erdõtelepítés megkezdésének gazdálkodási évétõl meg-
szûnik, de a támogatásra jogosultat támogatás-visszafize-
tési kötelezettség nem terheli.

(3) Amennyiben a támogatásra jogosult az (1) bekezdés
alapján a támogatott területét a megkezdett gazdálkodási
év befejeztével mezõgazdasági erdõsítési intézkedésbe be-
vonja, de az erdõtelepítést a következõ gazdálkodási év-
ben nem kezdi meg, azonban az adott célprogram kereté-
ben vállalt kötelezettségeit teljesíti, akkor az adott gazdál-
kodási évre vonatkozóan továbbra is jogosult az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támogatásra.

(4) Fás szárú energetikai célú ültetvény telepítésére, va-
lamint ültetvény telepítése esetében az (1)–(3) bekezdés-
ben foglaltak nem alkalmazandók, ide nem értve a 21. § (1)
és (3) bekezdései szerinti ültetvény újratelepítést.

(5) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
célprogramok esetén a támogatásra jogosult a támogatott
területét a megkezdett gazdálkodási év végével az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdé-
szeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken történõ
elsõ létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételé-
nek részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM
rendelet [a továbbiakban: 46/2009. (IV. 16.) FVM rende-
let] szerinti agrár-erdészeti intézkedésbe bevonhatja.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak esetén:
a) amennyiben a 3. § (1) bekezdés a) pontjában megha-

tározott szántóföldi célprogram csoporton belüli támoga-
tott terület kerül bevonásra, úgy a terület agrár-környezet-
gazdálkodási támogatásra való jogosultsága a fásítás, illet-
ve a gyepesítés megkezdésének gazdálkodási évétõl meg-
szûnik, de a támogatásra jogosultat támogatás-visszafize-
tési kötelezettség nem terheli;

b) amennyiben a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megha-
tározott gyepgazdálkodási célprogram csoporton belüli
terület kerül bevonásra, úgy a terület támogatásra való jo-
gosultsága megmarad.

(7) Amennyiben a támogatásra jogosult a szántóföldi
célprogram csoporton belüli támogatott területét a meg-
kezdett gazdálkodási év befejeztével a 46/2009. (IV. 16.)
FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedésbe be-
vonja, de a fásítást, illetve a gyepesítést a következõ gaz-
dálkodási évben nem kezdi meg, azonban az adott célprog-
ram keretében vállalt kötelezettségeit teljesíti, úgy az adott
gazdálkodási évre vonatkozóan jogosult az agrár-környe-
zetgazdálkodási támogatásra.

(8) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatott te-
rületén az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontjának
aa)–ab) alpontjai szerinti sövénytelepítést vagy mezõvédõ
fásítást, illetve a b) pontjának ba) alpontja szerinti füves

mezsgye telepítést hajt végre, a beruházás területének
agrár-környezetgazdálkodási támogatásra való jogosult-
sága a beruházás megkezdésének gazdálkodási évétõl
megszûnik, a támogatásra jogosultat támogatás-vissza-
fizetési kötelezettség nem terheli.

(9) A támogatásra jogosult köteles a (8) bekezdés sze-
rinti, beruházással érintett kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület elhelyezkedését legalább 3 méter pon-
tossággal megadó EOV koordinátákat a kifizetési kérelem
benyújtására rendelkezésre álló idõszakban elektronikus
úton benyújtani.

(10) A (9) bekezdésben foglalt beruházással érintett
ismételt területazonosításának költségeit a támogatásra
jogosult viseli, arra vonatkozóan a 29. § (5) bekezdése sze-
rinti kifizetés nem igényelhetõ.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

23. §

(1) A támogatásra jogosult a választott célprogram kere-
tében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való
jogosultsággal együtt ruházhatja át.

(2) Földhasználatra vonatkozó szerzõdés alapján törté-
nõ földhasználat esetén, amennyiben a támogatás alapját
képezõ terület tulajdonosának személyében változás törté-
nik, de a célprogramba bevitt területen továbbra is a föld-
használó teljesíti a vállalt kötelezettségeket, a támogatás
folyósítását a változás nem érinti.

(3) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezett-
séget átadni csak az átadni kívánt célprogram, valamint az
intézkedés jogosultsági kritériumainak megfelelõ föld-
használónak lehet. A kötelezettség átvevõjének a célprog-
ramba bevitt területei vonatkozásában meg kell felelnie
a célprogramra vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

(4) Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójá-
nak a célprogramban megmaradó területei vonatkozásá-
ban meg kell felelnie a célprogramra vonatkozó jogosult-
sági feltételeknek.

(5) A gazdálkodó szervezet nevében történt változás
esetén a Tv. 29. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(6) A gazdálkodó szervezet cégformájában történt vál-
tozás esetén a 25. § (1) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.

(7) A (3) bekezdés szerinti esetben a jogosultsági felté-
tek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására
nem kerül sor.

24. §

(1) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ területnél kisebb terüle-
tet átadni nem lehet.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti területhez kapcsolódó e rende-
let szerinti jogosultságokat és kötelezettségeket egy földhasz-
nálónak kell átadni.

(3) A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén célprog-
ram váltásra nincs lehetõség és a kötelezettségátadás csak
teljes gazdálkodási évre vonatkozhat.

(4) A kötelezettség átvállalása a támogatási idõszak hát-
ralévõ idõtartamára vonatkozik.

(5) Kötelezettségátadásra – az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gaz-
daságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételei-
rõl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet szerinti esetek
kivételével – a támogatási idõszak elsõ gazdálkodási évé-
ben nincs lehetõség.

(6) Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség
– a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével – egyszer
adható át.

(7) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az MVH és
az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi
jog az átvevõt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az
átvevõt terheli.

25. §

(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet postai
úton, egy példányban az MVH által rendszeresített forma-
nyomtatványon kell benyújtani a kötelezettségátadást ké-
relmezõ székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei
MVH kirendeltségére a kötelezettség átadó és a kötelezett-
séget átvállalni kívánó együttes aláírásával. A támogatási
idõszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó
kérelem beadási határidõk az alábbiak:

a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vo-
natkozásában: 2010. augusztus 31.;

b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vo-
natkozásában: 2011. augusztus 31.;

c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vo-
natkozásában: 2012. augusztus 31.;

d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonat-
kozásában: 2013. augusztus 31.

(2) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pont-
jában meghatározott környezetvédelmi célú gyeptelepítés
célprogram esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó ké-
relmet az 5. gazdálkodási évet követõen évente augusztus
31-ig lehet benyújtani az azt követõ gazdálkodási évekre
vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben több terület át-
adását is lehet kérelmezni, figyelemmel a 24. § (1) és
(2) bekezdésében foglaltakra.

(4) Egy gazdálkodási évben egy támogatásra jogosult
legfeljebb egy kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet
nyújthat be.

(5) Az átadónak biztosítania kell az átvevõ részére a kö-
telezettségnek a korábbi idõszak alatti teljesítését igazoló
dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát,
így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát,
a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosításá-
nak eredményeit, valamint ha célprogram elõírásai meg-
követelik, a tápanyag-gazdálkodási terv, a földhasználati
terv másolati példányát és a talajvizsgálati eredményeket.

(6) A kötelezettség átvevõje nem lehet olyan földhasz-
náló, aki az intézkedésben támogatásra jogosult volt, de
valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenõrzés meg-
állapításai alapján a teljes támogatási idõszakra vonatko-
zóan kizárásra került az átvállalni kívánt célprogramból
vagy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésbõl.

(7) A kötelezettség átvevõjének az (1) bekezdés szerinti
kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó határo-
zat kézhezvételét követõen az adott területre vonatkozóan
a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet szerinti egységes kére-
lemmel együtt május 15-ig kifizetési kérelmet kell benyúj-
tania az illetékes megyei MVH kirendeltséghez. Amennyi-
ben a döntés kézhezvétele ezen idõpontig nem történik
meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló
kérelemben foglalt területadatoknak megfelelõen kell ki-
tölteni.

(8) Amennyiben nem állapíthatóak meg egyértelmûen
az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetén a kötele-
zettségátadás feltételei, úgy az MVH személyes egyezte-
tést kezdeményezhet.

(9) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a be-
nyújtást követõ 60 napon belül a kötelezettség átadója és
átvevõje is visszavonhatja. A benyújtást követõ 60 napon
túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevõje kizárólag
együttesen vonhatja vissza a kérelemrõl döntõ határozat
jogerõre emelkedéséig.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás
szabályai

26. §

(1) A támogatási idõszak alatt a támogatásra jogosult
a székhelye vagy lakhelye szerint a területileg illetékes
MVH megyei kirendeltségére benyújtott, az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon kérelmezheti

a) a teljes kérelem visszavonását;
b) a teljes célprogram visszavonását, valamint
c) egy adott célprogramba bevitt földterület részleges

visszavonását.

(2) Az (1) bekezdés alapján visszavont területre kifize-
tett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül, továbbá a visszavonással érintett terület támoga-
tási jogosultsága megszûnik. A jogosulatlanul igénybe
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vett támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év
támogatási összegébõl történõ levonással is teljesíthetõ.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a vissza-
vont földterület – a vis maior esetek kivételével – csak tel-
jes kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület
lehet.

(4) A teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram
visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület visszavonás iránti kérelmet postai
úton, egy példányban az MVH által rendszeresített forma-
nyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult
székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH
kirendeltségére. A támogatási idõszak folyamán a vissza-
vonásra vonatkozó kérelem beadási határidõk az alábbiak:

a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vo-
natkozásában: 2010. december 31.;

b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vo-
natkozásában: 2011. december 31.;

c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vo-
natkozásában: 2012. december 31.;

d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonat-
kozásában: 2013. december 31.

(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pont-
jában szereplõ környezetvédelmi célú gyeptelepítés cél-
program esetén a visszavonásra vonatkozó kérelmet az
5. gazdálkodási évet követõen évente december 31-ig le-
het benyújtani.

(6) Ha a támogatásra jogosult az (1) bekezdés szerinti
visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenõrzésrõl tör-
ténõ értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenõr-
zés elsõ napján, vagy ezt követõen nyújtotta be, akkor
a visszavonás iránti kérelem csak a következõ gazdálkodá-
si évre vonatkozóan fogadható el.

(7) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ te-
rület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogo-
sultsági feltételként szereplõ minimális területnagyságot,
a fennmaradó terület a célprogramból kizárásra kerül.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem alapján
az MVH a területazonosítási kérelemre hozott határozatot
módosítja.

27. §

(1) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási jo-
gosultsággal érintett ültetvényét kivágja, és nem telepíti
újra, úgy a támogatásra jogosultnak a kivágás befejezésé-
nek bejelentésétõl számított 10 napon belül a 26. § (1) be-
kezdésében meghatározott, a kivágott terület nagysága
szerint alkalmazandó visszavonási kérelmet kell benyújta-
nia az érintett területre vonatkozóan az MVH-hoz.

(2) Amennyiben a támogatásra jogosult az ültetvényt
kivágja és újratelepíti, úgy a kivágás befejezésének beje-

lentésétõl számított 10 napon belül nyilatkozatot kell ten-
nie az újratelepítésre kerülõ növényfajról és arról, hogy az
újratelepítést 12 hónapon belül elvégzi.

(3) A támogatásra jogosultnak az újratelepítésrõl a meg-
valósulást követõen 10 napon belül tájékoztatnia kell az
MVH-t, egyben nyilatkoznia kell az újratelepítésre került
növényfajról.

(4) Amennyiben a területen az ültetvénykivágást követõ
elsõ kifizetési kérelmének benyújtási idõpontjában nem
található ültetvény, vagy a támogatásra jogosult a (3) be-
kezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tett
eleget, a támogatásra jogosult az adott gazdálkodási évre
vonatkozóan az adott kötelezettségvállalással érintett egy-
befüggõ területre támogatásra nem jogosult.

(5) Amennyiben a területen az ültetvénykivágást követõ
második kifizetési kérelem benyújtási idõszakban sem
található ültetvény, az adott kötelezettségvállalással érin-
tett egybefüggõ terület támogatási jogosultsága megszû-
nik, és az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüg-
gõ területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó sza-
bályok szerint vissza kell fizetni.

28. §

(1) Amennyiben a helyszíni ellenõrzés vagy az adat-
egyeztetés során megállapításra kerül, hogy a kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ terület mérete csökken-
tésre szorul, az MVH hivatalból részleges kizárási eljárást
indít.

(2) Részleges kizárás esetén az MVH meghatározza
a kizárt földterületet, valamint a kizárás következtében
lecsökkent földterületet beazonosító EOV koordinátákat
legalább 3 méter pontossággal.

(3) A (2) bekezdés szerint kell eljárni abban az esetben
is, ha az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkal-
mazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007.
(VI. 8.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 44/2007.
(VI. 8.) FVM rendelet] foglalt vis maior esetek miatt a kö-
telezettségvállalással érintett egybefüggõ terület egy
részét érintõen az 57. § (4) bekezdése szerinti területcsök-
kentésre kerül sor.

(4) A kimérés 29. § (5) bekezdése alapján meghatáro-
zott költségét a (2) bekezdés szerinti esetben a támogatásra
jogosult, a (3) bekezdés szerinti esetben az MVH viseli.

(5) Az (1)–(2) bekezdések alapján kizárt területre kifi-
zetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási
jogosultsága megszûnik. A jogosulatlanul igénybe vett
támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támoga-
tási összegébõl történõ levonással is teljesíthetõ.
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A kifizetések mértéke és meghatározásának elõírásai

29. §

(1) A támogatás a minimumkövetelményeken túlmutató,
célprogramonkénti kötelezettségvállalásokból eredõ többlet-
költségek és kiesõ jövedelem ellentételezésére szolgál.

(2) A célprogramok támogatási összegeinek évenkénti
mértékét célprogramonként a II. fejezet, valamint a 2. szá-
mú melléklet tartalmazza.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pontjának aa)–ac) alpont-
jaiban meghatározott célprogramok vonatkozásában a
12. számú melléklet szerinti kultúrtörténeti és genetikai
szempontból kiemelkedõ jelentõségû, veszélyeztetett ritka
szántóföldi növényfajták, illetve a 13. számú melléklet sze-
rinti zöldségfajták termesztése esetén az érintett mezõgaz-
dasági parcellák vonatkozásában az adott évben a II. feje-
zet szerinti kiemelt támogatási összegre jogosult a támoga-
tásra jogosult, amennyiben számára az MgSzH igazolja,
hogy az adott növényfajta a 12. vagy 13. számú melléklet
szerinti növény.

(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cél-
programok vonatkozásában, amennyiben a támogatásra
jogosult Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik, úgy az
adott Natura 2000 gyepterületre vonatkozó agrár-környe-
zetgazdálkodási támogatás összege a II. fejezet szerint
csökkentésre kerül.

(5) A támogatásra jogosult részére az elsõ éves kifize-
téssel egyidejûleg kerül kifizetésre a kötelezettségvállalás-
sal érintett egybefüggõ terület EOV koordinátákkal törté-
nõ beazonosításának költsége, amely:

a) minden támogatásra jogosult esetében 20 eurónak
megfelelõ forintösszeg, továbbá

b) a területazonosítási kérelemnek helyt adó vagy rész-
ben helyt adó határozatban jóváhagyott területek után hek-
táronként 2 eurónak megfelelõ forintösszeg.

30. §

(1) A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, illetve
a 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott
célprogramok vonatkozásában az átállási idõszak:

a) szántóföldi célprogramok esetében legfeljebb 2 egy-
mást követõ gazdálkodási év,

b) ültetvény célprogramok esetében legfeljebb 3 egy-
mást követõ gazdálkodási év.

(2) Az átállási idõszak kezdete Magyarországon elis-
mert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai ellenõrzõ
és tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai ellenõrzõ
szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra.

(3) Az átállási idõszak meghosszabbítása nem lehetséges.

(4) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatással
érintett földterületre vonatkozóan átállási idõszak lerövi-

dítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai
ellenõrzõ szervhez és azt az agrárpolitikáért felelõs mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyta, úgy az
(1) bekezdésben szereplõ célprogramok vonatkozásában
a támogatási összegek az adott földterület ökológiai stá-
tuszváltozása kezdetének gazdálkodási évétõl módosul-
nak.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti kérelem a köte-
lezettségvállalással érintett egybefüggõ terület egy részére
vonatkozik, úgy a támogatási összegek számításánál a tel-
jes kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területet
ökológiai gazdálkodásra átállt területként kell figyelembe
venni.

(6) A miniszter tájékoztatja az MVH-t
a) az átállási idõ lerövidítése iránti kérelem jóváhagyá-

sától számított 8 napon belül az engedély kedvezménye-
zettjének azonosítására és a földterület azonosítására szol-
gáló adatokról, valamint az engedélyben foglalt földterület
ökológiai státusza megváltozásának kezdõ idõpontjáról;

b) a támogatásra jogosult ökológiai ellenõrzési rend-
szerbõl történõ kizárásáról.

A támogatási kérelem benyújtása

31. §

(1) A támogatási kérelmeket elektronikus úton kell be-
nyújtani 2009. június 1. és június 30. között.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidõ elmulasztása jog-
vesztõ.

(3) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus foga-
dásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rend-
szerben a kérelmezõ tárhelyére történt feltöltés jelenti, be-
érkezésének idõpontját pedig az ideiglenes tárhelyére
kapott automatikus értesítés igazolja. Az automatikus érte-
sítésnek legalább tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ nevét;
b) a kérelmezõ regisztrációs számát;
c) a kérelmezõ bankszámlaszámát;
d) a támogatási kérelem beérkezésének idõpontját (év,

hónap, nap, óra, perc);
e) a beérkezett támogatási kérelem érkeztetési számát.

(4) A támogatási kérelem mellékleteit írott formában,
postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyújtott
kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási idõ-
szakban a kérelmezõ lakhelye vagy székhelye szerint ille-
tékes MVH kirendeltséghez.

(5) Az (1) bekezdés, a 39. § (1) bekezdés, valamint
a 42. § (3) bekezdés vonatkozásában az elektronikus kére-
lembenyújtás technikai feltételeit az egyes mezõgazdasági
és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele ese-
tén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról
szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)–(5) bekez-
dései és 3. §-a szabályozzák.
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(6) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk;
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok;
c) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok.

(7) Egy kérelmezõ egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(8) Egy támogatási kérelmen belül több agrár-környe-
zetgazdálkodási célprogram megvalósítására is igényelhe-
tõ támogatás.

(9) A támogatási kérelem benyújtása során:
a) mellékelni kell a 3. számú melléklet szerinti, a támo-

gatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumokat;
b) a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti

tanyás célprogram esetében mellékelni kell az 59. § (6) be-
kezdése szerinti dokumentumot;

c) a 3. § (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjaiban sze-
replõ célprogramok esetében a kérelemben meg kell jelöl-
ni, hogy melyik ültetvénycsoportra és mekkora terület-
nagyságra vonatkozik a kérelem a 11. számú melléklet
szerint;

d) a 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, illetve
a 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában szereplõ cél-
programok esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy
a kérelmezett területnagyságon belül az elsõ gazdálkodási
év tekintetében mekkora az átállt és az átállás alatti terüle-
tek nagysága;

e) 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjaiban szereplõ
célprogram esetében a területileg illetékes körzeti földhi-
vatal által kiadott harminc napnál nem régebbi földhaszná-
lati lap másolatot, amely szerint a terület nádas mûvelési
ágba van bejegyezve.

(10) A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell
feltüntetni az adott célprogramban igényelt terület nagy-
ságát.

(11) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe-
vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet] 13. § (2) bekezdésétõl eltérõen a támogatási
kérelemhez nem kell mellékelni a blokktérképet.

(12) A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre
álló határidõ leteltét követõen az alábbi adatok tekinteté-
ben hiánypótlásra nincs lehetõség:

a) ügyfél-azonosítási információk;
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, különö-

sen a fizikai blokkazonosító, célprogram azonosító vagy
területméret adatok;

c) a támogatási kérelem pontozásához szükséges doku-
mentumok.

A támogatási kérelem elbírálása

32. §

(1) A támogatási kérelmeket az MVH a jogosultsági fel-
tételek vizsgálatát követõen a Tv. 32. § (1) bekezdésének

c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a 3. számú
mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.

(2) A támogatási kérelmek országos rangsorának össze-
állítása a 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott
célprogramokon belül külön-külön történik.

(3) A támogatási kérelmek bírálata során a 3. számú
melléklet szerint többletpont kerül beszámításra azon föld-
használók részére, akik az NVT AKG intézkedés elsõ
négy gazdálkodási évében kifizetési kérelmet nyújtottak
be, amelyekre helyt adó, illetve részben helyt adó határo-
zattal rendelkeznek, és az e rendelet szerinti támogatási
kérelmet az NVT AKG intézkedés megegyezõ célprogram
csoportján belül nyújtják be.

(4) Amennyiben az NVT AKG intézkedés keretén belül
kötelezettségátadásra vagy jogutódlásra került sor, úgy
a 3. számú melléklet szerint többletpont abban az esetben
adható a kötelezettség átvevõjének vagy a jogutódnak, ha
a kötelezettségátadást vagy jogutódlást követõen a negye-
dik gazdálkodási évig minden évben nyújtott be kifizetési
kérelmet, melyekre helyt adó, illetve részben helyt adó ha-
tározattal rendelkezik és az e rendelet szerinti támogatási
kérelmet az NVT AKG intézkedés megegyezõ célprogram
csoportján belül nyújtja be.

(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 3. §
(1) bekezdés b) pont bd) alpontja, d) pont dc) alpontja sze-
rinti célprogramokra támogatási kérelmet benyújtó kérel-
mezõk esetében a többletpont akkor kerül beszámításra, ha
az NVT AKG intézkedés elsõ négy gazdálkodási évében
szántóföldi, illetve gyepgazdálkodási célprogram csopor-
ton belül kifizetési kérelmet nyújtottak be, amelyekre helyt
adó, illetve részben helyt adó határozattal rendelkeznek.

(6) A (3)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 3. §
(1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti célprogramra tá-
mogatási kérelmet benyújtó kérelmezõk esetében a több-
letpont akkor kerül beszámításra, ha az NVT AKG intéz-
kedés elsõ négy gazdálkodási évében gyepgazdálkodási
célprogram csoporton belül kifizetési kérelmet nyújtottak
be, amelyekre helyt adó, illetve részben helyt adó határo-
zattal rendelkeznek.

(7) Azok a kérelmezõk, akik az NVT AKG intézkedés
megfelelõ célprogram csoportján belül teljes célprogram
visszavonást kértek, vagy a célprogram keretében vállalt
kötelezettséget teljes mértékben átruházták, vagy kizárás-
ra kerültek az adott célprogramból, nem jogosultak a több-
letpontra.

33. §

(1) A 4. számú melléklet szerinti felsõfokú agrárvégzett-
ség után járó többletpont természetes személyeknek és
gazdasági társaságoknak kerül beszámításra. Ez utóbbi
esetben a többletpont a társaság vezetõ tisztségviselõjé-
nek, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott mellék-
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let szerinti felsõfokú agrárvégzettsége alapján adható.
Családi gazdaságok esetében a felsõfokú agrárvégzettség
után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a csalá-
di gazdaság vezetõje vagy a családi gazdaság tagja rendel-
kezik a szakirányú végzettséggel.

(2) A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott végzettséggel rendelkezõ természetes sze-
mélyeknek és gazdasági társaságoknak adható. Ez utóbbi
esetben a többletpont a társaság vezetõ tisztségviselõjé-
nek, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott mellék-
let szerinti felsõfokú agrárvégzettsége alapján adható.
Családi gazdaságok esetében a középfokú agrárvégzettsé-
gért járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi
gazdaság vezetõje vagy a családi gazdaság tagja rendelke-
zik a szakirányú végzettséggel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti többletpont beszámítása
esetén a középfokú agrárvégzettségért többletpont nem
adható.

(4) Szaktanácsadási szolgáltatói szerzõdéssel rendelke-
zõ kérelmezõk esetében akkor adható többletpont, ha
a szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó szerepel a Szakta-
nácsadói Névjegyzékrõl szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM ren-
delet szerinti névjegyzékben vagy rendelkezik a mezõ- és
erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékeny-
séghez kapcsolódó szakértõi mûködés engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet
szerinti szakértõi engedéllyel, vagy a szaktanácsadási
szolgáltatói szerzõdést – a közös agrárpolitika keretébe
tartozó egyes támogatási rendszerek mûködését segítõ me-
zõgazdasági szaktanácsadási rendszerrõl szóló 73/2007.
(VII. 27). FVM rendelet alapján nyilvántartásba vett –
Területi Szaktanácsadási Központtal kötötte a támogatási
kérelem benyújtásának évében.

(5) Az (1) bekezdés szerinti többletpont abban az eset-
ben is adható, ha a kérelmezõ olyan szaktanácsadó, aki
szerepel a (4) bekezdésben hivatkozott szaktanácsadói
névjegyzékben, illetve rendelkezik szakértõi engedéllyel.

(6) A fiatal gazdálkodónak járó többletpont az EMVA
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe-
vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 3. § 30. pontja szerinti termelõnek adható.

34. §

(1) A szántóföldi célprogram csoportok esetében az
állatállományért járó többletpont abban az esetben adható,
ha a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartások alapján
a kérelmezõ legalább 0,2 állategység/hektár, a kérelmezõ
tenyészetébe bejelentett állattal rendelkezik. Az állategy-
ség meghatározása során a hektárra vonatkozó adat a
kérelmezõ által a szántóföldi és a gyepgazdálkodási cél-
program csoportba bevinni kívánt földterület nagyságának
összegzésével történik.

(2) A tenyésztõszervezeti tagságért járó többletpont be-
számításához a kérelmezõnek az adott célprogram keretén
belül legeltethetõ állatfaj tenyésztõ szervezete által 2009.
április 15. és június 30. között kiállított igazolást kell be-
nyújtania.

(3) A védett õshonos mezõgazdasági állatfajták és a
veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták körének megál-
lapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes
rendelet 1–2. számú mellékletei szerinti õshonos állatállo-
mányért többletpont abban az esetben adható, ha a cél-
program keretén belül legeltethetõ, a 10. § (1) bekezdés
szerinti nyilvántartásokban a kérelmezõ tenyészetébe be-
jelentett állatállomány állategységben számított legalább
20%-a megfelel ennek a feltételnek.

(4) A 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai gazdál-
kodás feltételeinek megfelelõen tartott állatállományért
többletpont abban az esetben adható, ha a célprogram
keretén belül legeltethetõ, a 10. § (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban a kérelmezõ tenyészetébe bejelentett
állatállomány állategységben számított legalább
20%-ának megfelelõ állatra vonatkozóan a kérelmezõ be-
nyújtja az ökológiai ellenõrzõ szervezet által 2009. április
15. és június 30. között kiállított, az állatok darabszámát
faj és korcsoportonkénti bontásban feltüntetõ igazolást.

(5) A 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti cél-
program esetében a nádra vonatkozó hosszú távú értékesí-
tési szerzõdés meglétéért járó többletpont beszámításához
a kérelmezõnek be kell nyújtani a legalább 2012. decem-
ber 31-ig érvényes szerzõdés másolatát.

(6) Az (1), (3) és (4) bekezdés esetén a pontozás a támo-
gatási kérelem benyújtási idõszak utolsó napján a 10. §
(1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a kérelmezõ
tenyészetébe bejelentett állatállományon alapul.

35. §

(1) Egy adott célprogramba bevitt földterület arányáért
járó többletpont az alapján kerül meghatározásra, hogy
a teljes gazdaság célprogrammal azonos hasznosítási irá-
nyú területének mekkora része kerül bevonásra. Amennyi-
ben az azonos hasznosítási irányú földterület több külön-
bözõ célprogramba kerül bevonásra, a többletpont vala-
mennyi célprogram esetében beszámításra kerül.

(2) A teljes gazdaság célprogrammal azonos hasznosítá-
si irányú területe a 2009. évi, a 36/2009. (IV. 3.) FVM ren-
delet szerinti egységes kérelemben az adott hasznosítási
irányra bejelentett terület.

(3) Amennyiben az egységes kérelemben adott haszno-
sítási irányra bejelentett terület kisebb, mint az adott cél-
programba bevinni kívánt terület, úgy a maximális többlet-
pont kerül beszámításra.

(4) A Natura 2000, nitrát-érzékenység, sérülékeny víz-
bázisú védõterület, kedvezõtlen adottságú terület, MTÉT
zóna, VTT térszint területi szempontok szerinti többlet-
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pont az alapján adható, hogy a 45. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti ellenõrzés eredménye alapján az adott célprog-
ramba bevitt földterület mekkora része esik a hivatkozott
területi szempont szerinti kategóriába.

(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti esetben a többletpon-
tot egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni.

36. §

(1) A hátrányos helyzetû terület szerinti többletpont
azon kérelmezõ számára adható, akinek a lakhelye vagy
székhelye a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 14. pont-
ja szerinti területen van.

(2) Amennyiben egy fizikai blokknak a célprogram sze-
rint támogatható területére benyújtott támogatási kérel-
mekben szereplõ igénylések által lefedett terület összesen
nagyobb, mint a fizikai blokknak a célprogram szerint
támogatható mérete, akkor túligénylés állapítható meg.

(3) Túligénylés esetén az MVH értesíti az érintett kérel-
mezõket és egyúttal felszólítja õket a kérelemben meg-
adott adatok helyesbítésére.

(4) Az értesítésben meg kell jelölni a túligényléssel
érintett területre támogatási kérelmet benyújtó kérelmezõ-
ket, és a kérelmében foglaltaknak megfelelõen a túligény-
léssel érintett területre vonatkozó adatokat.

(5) A (3) bekezdés alapján a kérelmezõk kötelesek az
értesítésben meghatározott idõtartamon belül írásos vá-
laszt adni az MVH részére.

(6) Amennyiben a (4)–(5) bekezdésekben foglalt eljá-
rást követõen a túligénylés továbbra is fennáll, akkor a ké-
relmezett, túligényléssel érintett terület a túligénylés mér-
tékéig a kérelmezett terület arányában kerül csökkentésre.

(7) Amennyiben valamelyik kérelmezõ nem nyújtja be
az (5) bekezdés szerinti választ, úgy a (6) bekezdésben
foglaltakat a választ be nem nyújtó kérelmezõkre kell
alkalmazni. Ha az így megvalósított területcsökkentést
követõen a túligénylés továbbra is fennáll, akkor a csök-
kentés a kérelmezett terület arányában a többi kérelmezõ
esetén is alkalmazásra kerül.

(8) Túligénylés esetén az MVH a tényállás tisztázására
helyszíni szemlét rendelhet el.

A forráskeret meghatározására és elosztására
vonatkozó szabályok

37. §

(1) A rendelkezésre álló forráskeret és a támogatandó
terület célprogram csoportonként az 5. számú melléklet
A.) pontja szerinti százalékos arány alapján kerül meghatá-

rozásra, figyelemmel az 5. számú melléklet B.) pontja sze-
rinti horizontális és zonális célprogramokra jutó források-
ra és területmegoszlásra is. Az IH a célprogram csoporton-
ként meghatározott forráskeret módosításáról dönthet.

(2) A támogatási kérelmek közötti rangsor megállapítá-
sa célprogramonként történik.

(3) A célprogram csoportonként rendelkezésre álló for-
ráskeret nem teljes kihasználása esetén a fennmaradó for-
rás célprogram csoportok közötti átcsoportosításának
módját az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) al-
pontja alapján közleményben teszi közzé.

(4) Az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának ce) al-
pontja alapján közleményben teszi közzé célprogramon-
ként azt a minimális pontszámot, amelytõl támogatás
nyújtható.

(5) Az MVH az elõzetesen jóváhagyott területeket tar-
talmazó, a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben
helyt adó határozatban a támogatásra jogosult vonatkozá-
sában meghatározza a fizikai blokkonként és célprogra-
monként elõzetesen jóváhagyott területek méretét.

38. §

(1) A 3. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjaiban
meghatározott célprogramok vonatkozásában a jogosult-
sági feltételeknek megfelelõ támogatási kérelmek közötti
rangsor felállításához szükséges forrásigény meghatározá-
sa az egyéb szántóföldi növények után járó hektáronkénti
támogatási összeg alapján történik.

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjának 1. és
4. pontjai szerinti célprogramok esetében a jogosultsági
feltételeknek megfelelõ támogatási kérelmek közötti rang-
sor felállításához szükséges forrásigény meghatározása
a vegyes szántóföldi növénytermesztés után járó hektáron-
kénti támogatási összeg alapján történik.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjának 2. és
3. pontjaiban, valamint ae) alpontjában meghatározott cél-
programok vonatkozásában a jogosultsági feltételeknek
megfelelõ támogatási kérelmek közötti rangsor felállításá-
hoz szükséges forrásigény meghatározása a célprogramba
bevinni kívánt terület után járó hektáronkénti támogatási
összeg alapján történik.

(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cél-
programok vonatkozásában a jogosultsági feltételeknek
megfelelõ támogatási kérelmek közötti rangsor felállításá-
hoz szükséges forrásigény meghatározása célprogramon-
ként átlagos hektáronkénti támogatási összeg alapján tör-
ténik.

(5) A (4) bekezdés szerinti célprogramonkénti átlagos
hektáronkénti támogatási összeg:

a) extenzív gyepgazdálkodási célprogram esetében
97 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;
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b) ökológiai gyepgazdálkodási célprogram esetében
105 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

c) gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális cél-
programok:

1. gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési elõ-
írásokkal célprogram esetében 143 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg,

2. gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõírások-
kal célprogram esetében 128 euró/ha-nak meg-
felelõ forintösszeg;

d) szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakítá-
sának célprogramjai:

1. környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
esetében 271 euró/ha-nak megfelelõ forint-
összeg,

2. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
esetében 290 euró/ha-nak megfelelõ forint-
összeg.

(6) A 3. § (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott
célprogramok vonatkozásában a jogosultsági feltételek-
nek megfelelõ támogatási kérelmek közötti rangsor felállí-
tásához szükséges forrásigény meghatározása a célprog-
ramba bevinni kívánt terület után járó hektáronkénti támo-
gatási összeg alapján történik.

A területazonosítási kérelem benyújtása

39. §

(1) Az elõzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó,
a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó
határozattal rendelkezõ elõzetesen támogatásra jogosult-
nak a határozat jogerõre emelkedését követõ 90 napon be-
lül elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell be-
nyújtania az MVH részére, amely tartalmazza a támogatási
határozattal elõzetesen jóváhagyott, kötelezettségvállalás-
sal érintett egybefüggõ terület(ek) legalább 3 méter pon-
tossággal megadott EOV koordinátáit.

(2) Az EOV koordináták megadása abban az esetben is
kötelezõ, ha a támogatott terület egybeesik a fizikai blokk
támogatható területével.

(3) Az MVH felszólíthatja az elõzetesen támogatásra
jogosultat a területmérési jegyzõkönyv másolati példányá-
nak benyújtására. Ebben az esetben az elõzetesen támoga-
tásra jogosult és a mérést végzõ által aláírt másolati pél-
dányt az értesítésben meghatározott idõtartamon belül kell
benyújtani az MVH-hoz.

(4) A 3. § (1) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában és
a b) pontjának bb) alpontjában, valamint c) pontjának
cb) alpontjában meghatározott célprogramok esetében az
(1) bekezdés szerinti kérelem részeként írott formában,
postai úton az elõzetesen támogatásra jogosult lakhelye
vagy székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez be
kell nyújtani az ökológiai ellenõrzõ szervezet által kiállí-

tott igazolást arról, hogy az elõzetesen jóváhagyott terüle-
teket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy
részben helyt adó határozatban szereplõ területek ökoló-
giai gazdálkodásra történõ átállási idõpontja (év, hónap,
nap) mikor kezdõdött, mekkora ezen területek nagysága,
valamint a szerzõdéskötésre 2009. szeptember 1-jéig sor
került.

(5) A támogatásra jogosultnak rendelkeznie kell a méré-
sek pontosságát alátámasztó, az elõzetesen támogatásra
jogosult és a mérést végzõ által aláírt mérési jegyzõkönyv
eredeti példányával.

(6) A támogatási kérelem és a területazonosítási kére-
lem nem foglalja magában a kifizetési kérelmet.

(7) A véglegesen jóváhagyott területeket tartalmazó
területazonosítási kérelemnek helyt adó vagy részben
helyt adó határozatban jóváhagyott területek képezik a tá-
mogatási idõszakban a kötelezettségvállalás tárgyát fizikai
blokkonként és célprogramonként.

(8) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont 1. és 4. pont-
jaiban szereplõ célprogramok esetében az elõzetesen
támogatásra jogosultnak a területazonosítási kérelemben
nyilatkozni kell arról, hogy az évelõ szálas pillangós takar-
mánynövények termesztését vagy a vegyes szántóföldi
növénytermesztést választja a célprogramban.

(9) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 2. pontja
szerint természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmezõ
a második gazdasági évtõl kezdõdõen a 69. § vagy a 70. §
szerinti célprogramok elõírásait kívánja-e betartani.

(10) A területazonosítási kérelem benyújtása során az
elõzetesen támogatásra jogosult köteles nyilatkozni a 19. §
(4) bekezdése szerinti monitoring adatokról.

(11) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 13. § (2) bekez-
désétõl eltérõen a területazonosítási kérelemhez nem kell
mellékelni a blokktérképet.

40. §

(1) A területazonosítási kérelmen adott célprogram vo-
natkozásában bejelentett területméret nem haladhatja meg
az elõzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támoga-
tási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határo-
zatban jóváhagyott területméretet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak ellenére
a területazonosítási kérelmen adott célprogram vonatkozá-
sában bejelentett területméret nagyobb, mint az elõzetesen
jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek
helyt adó vagy részben helyt adó határozatban jóváhagyott
területméret, úgy a két területnagyság közötti különbséget
okozó kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terüle-
tek nem támogathatóak.
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(3) Amennyiben a területazonosítási kérelmen adott cél-
program vonatkozásában bejelentett területméret kisebb,
mint az elõzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó
támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó
határozatban jóváhagyott területméret, úgy a 39. § (7) be-
kezdés szerinti határozatban a területazonosítási kérelem-
ben bejelentett területméret kerül elfogadásra.

(4) Amennyiben a területazonosítási kérelmen adott cél-
program vonatkozásában bejelentett kötelezettségválla-
lással érintett egybefüggõ területek között átfedés van, úgy
az MVH értesíti az érintett elõzetesen támogatásra jogo-
sultakat és egyúttal felszólítja õket a kérelemben megadott
adatok helyesbítésére.

(5) Az értesítésben meg kell jelölni az átfedõ kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ területekre területazo-
nosítási kérelmet benyújtó támogatásra jogosultakat, és
a kérelemben foglaltaknak megfelelõen a kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ területekre vonatkozó ada-
tokat.

(6) A (4) bekezdés alapján az elõzetesen támogatásra
jogosultak kötelesek az értesítésben meghatározott idõtar-
tamon belül elektronikus úton megadni a helyesbített ada-
tokat az MVH részére.

(7) Ha a (4) bekezdés alapján megállapított átfedés
a (6) bekezdésben foglalt helyesbítéseket követõen to-
vábbra is fennáll, az érintett kötelezettségvállalással érin-
tett egybefüggõ területek átfedõ részei jogosulatlan terü-
letnek minõsülnek.

(8) Amennyiben valamelyik elõzetesen támogatásra
jogosult nem nyújtja be a (6) bekezdés szerinti határidõn
belül a helyesbített adatokat, úgy az átfedõ terület az általa
kérelmezett kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
terület vonatkozásában jogosulatlan területnek minõsül.

(9) Átfedés esetén az MVH a tényállás tisztázására hely-
színi szemlét rendelhet el.

A területek beazonosítása

41. §

(1) A 39. § (1) bekezdés szerinti földterületek beazono-
sításának alapjául szolgáló sarokpontok közül legalább
egyet a terepen a támogatási idõszak teljes idõtartama alatt
jól láthatóan meg kell jelölni. A sarokpont megjelölését
tájba illeszkedõ módon, természetes anyag felhasználásá-
val kell elvégezni.

(2) Szántóföldi célprogram csoportok esetében a szán-
tóföldi zöldségnövénnyel és egyéb szántóföldi növénnyel
borított egybefüggõ területeket a táblaforgó beszámításá-
val, egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-
letként kell kimérni.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjának 1. és
4. pontjaiban meghatározott célprogramok esetében az
évelõ szálas pillangós takarmánynövénnyel és a vegyes
szántóföldi növénnyel borított területeket külön kötele-
zettségvállalással érintett egybefüggõ területként kell
kimérni.

(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyepgazdálko-
dási célprogram csoportok esetében a kaszálót és a legelõt
egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület-
ként kell kimérni. A területen lévõ fák, facsoportok abban
az esetben szolgálhatnak a támogatás alapjául, ha az azok
alatti gyepterületet legeltetéssel vagy kaszálással haszno-
sítják. Az állatok által használt állandó terelõ, illetve fel-
hajtó utak nem számíthatók bele a támogatható területbe.

(5) A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és c) pont
cb) alpontja szerinti ökológiai gazdálkodási célprogramok
esetében a különbözõ ökológiai státuszú területeket külön
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területként
kell kimérni.

(6) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ültetvényekre
vonatkozó célprogram csoport esetében a 11. számú mel-
léklet szerinti ültetvénycsoportokat külön kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ területként kell kimérni.

(7) A 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti nád-
gazdálkodás célprogram esetén a földhasználati nyilván-
tartás alapján nádas mûvelési ágú, legalább 80%-ban két-
éves náddal borított területet kell kimérni.

(8) A földterület beazonosításának útmutatóját szántó,
gyep és ültetvény célprogram csoportok esetében
a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) A földterület beazonosítása a kérelmezõ saját fele-
lõsségére a 37. § (5) bekezdése szerinti határozat jogerõre
emelkedését megelõzõen is elvégezhetõ.

Kifizetési kérelem benyújtása

42. §

(1) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki rendelkezik
a 39. § alapján benyújtott területazonosítási kérelemre
hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.

(2) A kifizetés a területazonosítási kérelemre hozott
határozatban jóváhagyott EOV koordináták által beazono-
sított területek alapján, táblaszinten igényelhetõ.

(3) A kifizetési kérelmet 2010-tõl évente a 36/2009.
(IV. 3.) FVM rendelet szerinti egységes kérelem részeként
május 15-ig kell elektronikusan benyújtani.

(4) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, illetve
a 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott
célprogramok esetén a gyeptelepítésekhez, illetve a vizes
élõhely kialakításához nyújtott támogatás abban az eset-
ben fizethetõ ki, ha az adott földterület gyep, legelõ vagy
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rét mûvelési ágba történõ átvezetését a támogatásra jogo-
sult a földterület elhelyezkedése szerinti illetékes elsõ fokú
körzeti földhivatalnál kezdeményezi, továbbá a gyeptele-
pítés, illetve a vizes élõhely megvalósítását követõ elsõ
kifizetési kérelemhez mellékeli:

a) a mûvelési ág változás átvezetésére irányuló kére-
lem földhivatalhoz történõ benyújtásáról kiállított igazolás
másolatát, amely igazolja, hogy a mûvelési ág változást
a földhivatalhoz bejelentették, vagy

b) a mûvelési ág változás átvezetésérõl rendelkezõ
földhivatali határozatot, illetve a határozatnak a kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló idõszak lezárulását köve-
tõ kézhezvétele esetén a kézhezvételtõl számított 8 napon
belül annak másolati példányát a támogatásra jogosult
székhelye vagy lakhelye szerint a területileg illetékes
MVH megyei kirendeltségére benyújtja.

(5) Az egyes célprogramokban támogatásra jogosult
a 9. számú mellékletben felsorolt növényfajok és növény-
fajták hasznosítási kódját az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés
c) pontjának cf) alpontja alapján minden évben április
1-jéig közleményben teszi közzé.

43. §

(1) A kifizetési kérelemben feltüntetett adatok módosí-
tására a kérelmezõnek a 42. § (3) bekezdés szerinti határ-
idõ lejárta után legfeljebb 25 nap áll rendelkezésére.

(2) A kifizetési kérelem pontosítására a gazdálkodási év
végéig, illetve helyszíni ellenõrzés esetén az errõl szóló
értesítésig elektronikus úton van lehetõség.

(3) A kifizetési kérelemben szereplõ nem megfelelõ
fizikai blokkazonosító, célprogram azonosító, hasznosítá-
si kód vagy területméret adatok nem képezik hiánypótlás
tárgyát.

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 13. § (2) bekez-
désétõl eltérõen a kifizetési kérelemhez nem kell mellékel-
ni a blokktérképet.

(5) A 3. § (1) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában,
b) pontjának bb) alpontjában és c) pontjának cb) alpontjá-
ban meghatározott célprogramok esetében a kifizetési ké-
relem részeként írott formában, postai úton az ügyfél lak-
helye vagy székhelye szerint illetékes MVH kirendeltség-
hez be kell nyújtani az ökológiai ellenõrzõ szervezet által
kiállított igazolást arról, hogy a célprogramba bevitt terü-
let az ökológiai ellenõrzõ szervezet nyilvántartásában sze-
repel.

A támogatás folyósítása

44. §

(1) Az adott évi támogatási részlet a jogcímre vonatkozó
adminisztratív ellenõrzések, a keresztellenõrzések és

a helyszíni ellenõrzések lefolytatása után egy részletben
kerül kifizetésre.

(2) Az MVH a kifizetési kérelem adatait a MePAR ren-
delet szerinti adatbázis adataival összeveti, és túligénylés
esetén az érintett földhasználókat a túligénylés tisztázására
szólítja fel.

(3) Adott területre vonatkozóan ugyanazon ügyfél jogo-
sult a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet szerinti egységes
kérelem keretén belül igényelhetõ területalapú, így az
agrár-környezetgazdálkodási, a kedvezõtlen adottságú
területek, valamint a Natura 2000 támogatások igénybevé-
telére. Az MVH a kifizetési kérelem adatait a fenti terület-
alapú támogatások adatbázisával összeveti, és amennyi-
ben ugyanazon terület vonatkozásában a kérelmezõk
személye nem azonos, úgy a támogatásra jogosultat egy-
szeri alkalommal a jogszerû földhasználat tisztázására
szólítja fel.

(4) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pontja
szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítés támogatás
kifizetésének feltétele, hogy a támogatásra jogosult az
adott földterületre:

a) a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pont bc) alpontja szerinti környezetvédelmi célú gyep-
telepítési célprogram vonatkozásában helyt adó vagy rész-
ben helyt adó határozattal rendelkezzen, vagy

b) a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-
erdészeti intézkedés vonatkozásában helyt adó vagy rész-
ben helyt adó határozattal rendelkezzen.

(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 2. pontja
szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítés támogatás
kifizetésének feltétele, hogy a támogatásra jogosult
a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pont bd) alpontja szerinti természetvédelmi célú gyepte-
lepítési intézkedés vonatkozásában helyt adó vagy részben
helyt adó határozattal rendelkezzen.

(6) Amennyiben a támogatásra jogosult a (4)–(5) bekez-
dés szerinti gyeptelepítést nem valósítja meg a 33/2008.
(III. 27.) FVM rendeletben vagy a 46/2009. (IV. 16.) FVM
rendeletben meghatározott határidõn belül, illetve az adott
intézkedésre vonatkozóan nem nyújt be kifizetési kérel-
met, úgy a 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1.,
illetve 2. pontja szerinti támogatás igénybevételére vonat-
kozó támogatási jogosultsága megszûnik.

(7) Amennyiben a támogatásra jogosult az adott gazdál-
kodási évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra
a gazdálkodási évre vonatkozóan nem részesül kifizetés-
ben, a vállalt kötelezettségei azonban adott gazdálkodási
évben is fennállnak.

(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben az MVH helyszíni
ellenõrzés keretében vizsgálhatja a kötelezettségek betar-
tását.
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Ellenõrzés

45. §

(1) A jogosultsági feltételek és az agrár-környezetgaz-
dálkodási kötelezettségvállalások, valamint a 11. § (4) be-
kezdésében foglalt követelmények teljesítését az MVH
évente ellenõrzi, amelybe külön megállapodás alapján az
illetékes állami szerveket bevonja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés a támogatási,
illetve a kifizetési kérelemre vonatkozóan a külön jogsza-
bályokban meghatározottak szerint:

a) adminisztratív ellenõrzést,
b) keresztellenõrzést,
c) helyszíni ellenõrzést

foglal magába.

(3) A 23–25. § szerinti kötelezettségátadás esetén az
MVH a kötelezettség átvevõjének személyében bekövet-
kezõ változásról tájékoztatja az (1) bekezdés szerint az
ellenõrzésekbe bevont illetékes állami szerveket.

(4) A 3. § (1) bekezdésének a) pont ad) alpontjában,
b) pont bc) alpontjában és bd) alpontjának 2. pontjában,
valamint a d) pont db)–dc) alpontjaiban meghatározott cél-
programok esetében az MVH a Tv. 18. § (3) bekezdés
g) pontja alapján az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a vele kötött együttmûködési megállapodás sze-
rint tesz jelentést.

(5) A 61. § (5) bekezdés e) pont ee) alpontja, 62. §
(4) bekezdés j) pont jd) alpontja, 63. § (4) bekezdés j) pont
jd) alpontja, 64. § (5) bekezdés e) pont eg) alpontja, 64. §
(6) bekezdés f) pont fe) alpontja, 69. § (4) bekezdés a) pont
aj) alpontja, 69. § (4) bekezdés b) pont bj) alpontja, 70. §
(4) bekezdés a) pont ai) alpontja, b) pont bi) alpontja, 72. §
(4) bekezdés e) pontja, 77. § (4) bekezdés h) pontja, 78. §
(4) bekezdés i) pontja alapján bejelentett adatokról az ille-
tékes állami természetvédelmi szerv az együttmûködési
megállapodás szerint értesíti az MVH-t.

(6) A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, b) pont
bb) alpontjában, valamint c) pont cb) alpontjában megha-
tározott célprogramok esetében az MVH a (2) bekezdés
szerinti ellenõrzések elvégzése érdekében az illetékes öko-
lógiai ellenõrzõ szervezettõl tájékoztatást kérhet.

(7) Az illetékes ökológiai ellenõrzõ szervezet köteles
évente május 15-ig az MVH részére tájékoztatást küldeni
az ökológiai gazdálkodás célprogramokban támogatással
érintett földterületek ökológia státuszának megszüntetésé-
rõl, valamint visszaminõsítésérõl.

(8) Minden gazdálkodási évben kétszer a 13. § (2) be-
kezdés d) pontja szerinti talajlaboratóriumok az MVH
részére a rendelkezésükre álló adatok alapján adatot szol-
gáltatnak a kötelezõen elõírt talajvizsgálatok elvégezteté-
sérõl.

(9) Minden gazdálkodási évben kétszer a 14. § (3) be-
kezdés szerinti laboratóriumok az MVH részére a rendel-

kezésükre álló adatok alapján adatot szolgáltatnak a köte-
lezõen elõírt levélanalízis elvégeztetésérõl.

46. §

(1) Az MVH a helyszíni ellenõrzés során a termõföldrõl
szóló 1994. évi LV. törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti
földhasználati nyilvántartás alapján ellenõrzi a jogszerû
földhasználatot.

(2) Amennyiben a földhasználati nyilvántartás alapján
nem igazolt a jogszerû földhasználat, úgy az MVH felszó-
lítja a támogatásra jogosultat a területre vonatkozó föld-
használati jog meghatározott idõn belüli földhasználati
nyilvántartásba történõ bejegyeztetésére.

(3) Az 5. § (2) bekezdés szerinti esetben a földhaszná-
lónak az ellenõrzés során igazolnia kell, hogy jogosult
a földterület használatára. Ha a földhasználó egyben a te-
rület tulajdonosa, akkor rendelkezésre kell állnia a tulajdo-
ni lap másolatának.

(4) Az 5. § (3) bekezdés szerinti esetben a földhasználó-
nak az ellenõrzés során igazolnia kell, hogy rendelkezik az
MNV Zrt. vagy a vagyonkezelõ által kiállított nyilatkozat-
tal.

47. §

(1) Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogra-
mokra vonatkozó elõírások lehetséges ellenõrzési szem-
pontjait a 23. számú melléklet tartalmazza.

(2) A földhasználónak a helyszíni ellenõrzés során lehe-
tõvé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körû ellen-
õrzését, valamint

a) rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló, a táp-
anyag-gazdálkodási terv, valamint a földhasználati terv
adott gazdálkodási évre és a támogatási idõszak korábbi
éveire vonatkozó példányainak, a gazdálkodási napló
elektronikus vezetése esetén kinyomtatott példányának,
valamint az azokban szereplõ anyagok felhasználására
vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és
bizonylatoknak;

b) ritka növényfajták termesztése esetében rendelke-
zésre kell állnia a ritka növényfajtáról a 29. § (3) bekezdé-
sében foglaltak alapján kiállított dokumentumnak.

(3) Amennyiben a helyszíni ellenõrzés során a 3. §
(1) bekezdés c) pont ca)–cb) alpontjaiban meghatározott
célprogramoknál kétség merül fel a szõlõültetvények ter-
mõképességét illetõen, a támogatásra jogosultnak a hely-
színi ellenõrzést követõ 30 napon belül be kell nyújtania az
MVH-hoz a szõlõterület elhelyezkedése szerint illetékes
hegybíró által kiadott szõlõ ültetvénykataszteri kivonatot,
mely igazolja, hogy a szõlõültetvény használat alapján
nem tartozik a felhagyott kategóriába.
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(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint d) pont-
jának db)–dc) alpontjai szerinti célprogramok elõírásai
esetében meghatározott legeltetési sûrûség számításakor
a ténylegesen a területen legeltetett állatok állategységben
meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület
nagyságával a legeltetési napok figyelembevételével,
amely gazdálkodási évenként nem lehet kevesebb
160 napnál.

Jogkövetkezmények érvényesítésének általános szabályai

48. §

(1) Az intézkedés keretében vállalt kötelezettségeknek
való meg nem felelés esetén alkalmazandó jogkövetkez-
mények mértéke:

a) S0: figyelmeztetõ levél;
b) S1: a támogatásra jogosult részére a kötelezettség-

vállalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában az
egy gazdálkodási évre járó támogatási összeg 3%-kal
csökkentett összege kerül kifizetésre;

c) S2: a támogatásra jogosult részére a kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában az
egy gazdálkodási évre járó támogatási összeg 15%-kal
csökkentett összege kerül kifizetésre;

d) S3: a támogatásra jogosult részére a kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában az
egy gazdálkodási évre járó támogatási összeg 30%-kal
csökkentett összege kerül kifizetésre;

e) S4: a támogatásra jogosult részére a kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában az
egy gazdálkodási évre járó támogatási összeg 60%-kal
csökkentett összege kerül kifizetésre;

f) S5: a támogatásra jogosult részére a kötelezettségvál-
lalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában az egy
gazdálkodási évre járó teljes támogatási összeg nem kerül
kifizetésre;

g) S6: a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással
érintett egybefüggõ terület vonatkozásában a célprogram-
ból az adott célprogram támogatási idõszakának lejáratáig
kizárásra kerül, és a kötelezettségvállalással érintett egy-
befüggõ területre vonatkozóan már igénybe vett támoga-
tási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni;

h) S7: a támogatásra jogosult részére a célprogram egy
gazdálkodási évére járó támogatási összeg 3%-kal csök-
kentett összege kerül kifizetésre;

i) S8: a támogatásra jogosult részére a célprogram egy
gazdálkodási évére járó támogatási összeg 15%-kal csök-
kentett összege kerül kifizetésre;

j) S9: a támogatásra jogosult részére a célprogram egy
gazdálkodási évére járó támogatási összeg 30%-kal csök-
kentett összege kerül kifizetésre;

k) S10: a támogatásra jogosult részére a célprogram
egy gazdálkodási évére járó támogatási összeg 60%-kal
csökkentett összege kerül kifizetésre;

l) S11: a támogatásra jogosult részére a célprogram egy
gazdálkodási évére járó teljes támogatási összeg nem kerül
kifizetésre;

m) S12: a támogatásra jogosult a célprogramból az
adott célprogram támogatási idõszakának lejártáig kizá-
rásra kerül, és a célprogramra vonatkozóan már igénybe
vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni;

n) S13: a támogatásra jogosult az intézkedésbõl az
adott gazdálkodási évre kizárásra kerül;

o) S14: a támogatásra jogosult az intézkedésbõl a támo-
gatási idõszak lejártáig kizárásra kerül, és a támogatási ké-
relemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonat-
kozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(2) Amennyiben egy adott célprogram keretében vállalt
kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt egy adott
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület vagy
a célprogram vonatkozásában több kötelezettségszegés is
megállapításra kerül, úgy a magasabb százalékos arányú
szankciót kell alkalmazni.

(3) Amennyiben egy adott célprogram keretében vállalt
kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt a célprog-
ramon belül több kötelezettségvállalással érintett egybe-
függõ területre is kötelezettségszegés kerül megállapítás-
ra, minden egyes területre vonatkozó szankciót alkalmazni
kell.

(4) Amennyiben egy adott célprogram keretében vállalt
kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt a célprog-
ramra és azon belüli kötelezettségvállalással érintett egy-
befüggõ területre is kötelezettségszegés kerül megállapí-
tásra, úgy mindkét szankciót érvényesíteni kell.

(5) A szankciók sorrendjére vonatkozóan a vidékfej-
lesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési
eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása
tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: 1975/2006/EK rendelet) 24. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A 4. § (2)–(4) bekezdései vonatkozásában a II. feje-
zetben a célprogramonként meghatározott, a támogatási
idõszak teljes idõtartama alatti jogosultsági feltételeknek
történõ meg nem felelés esetén a támogatásra jogosult
a célprogramból az adott célprogram támogatási idõszaká-
nak lejártáig kizárásra kerül, és a célprogramra vonatko-
zóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatla-
nul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.

(7) A 4. § (5) bekezdése vonatkozásában a II. fejezetben
a célprogramonként meghatározott, adott gazdálkodási évi
kifizetési jogosultsági feltételeknek történõ meg nem fele-
lés esetén a támogatásra jogosult részére a célprogram egy
gazdálkodási évére járó teljes támogatási összeg nem kerül
kifizetésre.
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(8) A II. fejezetben a célprogramonként meghatározott
elõírások a 45. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ellenõrzés-
re kiválasztott támogatásra jogosultaknál ellenõrizendõ
követelmények, amelyekkel kapcsolatos meg nem felelés
eseteit és a jogkövetkezményeket a 23. számú melléklet
tartalmazza.

Területeltérésre vonatkozó jogkövetkezmények

49. §

(1) A támogatás alapjául szolgáló terület méretének
meghatározásánál, illetve az igényelt, valamint az ellenõr-
zés alapján megállapított valós terület méretébõl adódó
eltérések esetén az 1975/2006/EK rendelet 16. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a 45. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
helyszíni ellenõrzés során meghatározott területnagyság
nagyobb a kifizetési kérelemben igényelt területnagyság-
nál, úgy a kifizetési kérelemben igényelt területre vonat-
kozó támogatási összeg kerül kifizetésre.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, a területeltérés miatti jog-
következmények abban az esetben is alkalmazandók, ha
a 45. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti ellenõrzés során
megállapítást nyer, hogy a kifizetési kérelemben igényelt
területnagyság meghaladja a II. fejezetben a célprogra-
monként maximálisan meghatározott támogatható terület
méretét, illetve a táblaméretet.

Minimumkövetelményekre vonatkozó jogkövetkezmények

50. §

(1) Ha a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdeké-
ben a támogatásra jogosult gazdaságának bármely részé-
ben a 73/2009/EK rendelet II. és III. mellékletében elõírt
kötelezõ követelmények be nem tartását állapították meg,
abban az esetben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támoga-
tásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 51. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A 16. és 17. számú mellékletekben meghatározott
tápanyag-gazdálkodási, illetve növényvédelmi mini-
mumkövetelményeknek való meg nem felelés esetén az
1975/2006/EK rendelet 23. cikkében, valamint a külön
jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés
jogkövetkezményei

51. §

(1) A 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a terület-
nek a rendelkezésre álló határidõn belüli földhasználati

nyilvántartásba vételéig a támogatás teljes összegének ki-
fizetése felfüggesztésre kerül.

(2) A határidõn belüli nyilvántartásba vétel elmulasztá-
sa esetén az adott kötelezettségvállalással érintett egybe-
függõ terület a célprogramból a támogatási idõszak lejára-
táig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támoga-
tási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(3) Amennyiben a támogatásra jogosult a 46. § (3) be-
kezdés vagy a 46. § (4) bekezdés szerinti esetben nem tud-
ja igazolni a jogszerû földhasználatot, az adott kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ terület a célprogramból
a támogatási idõszak lejártáig kizárásra kerül, és az adott
területre kifizetett támogatási összeget a jogosulatlan
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.

(4) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási
idõszak alatt agrár-környezetgazdálkodási képzésen:

a) az elsõ képzési idõszakban nem vesz részt, nem jo-
gosult a második gazdálkodási évre jutó támogatási összeg
30%-ára;

b) a második képzési idõszakban nem vesz részt, nem
jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási
összeg 30%-ára.

(5) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében
változás történik a támogatási idõszak alatt, és így a köte-
lezettség átvevõjének már csak egy képzési idõszak áll
rendelkezésére, azon a képzésen kötelezõen részt kell ven-
nie, amelynek elmulasztása esetén nem jogosult az ötödik
gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára.

(6) Amennyiben a 25. § (1) bekezdése szerinti kötele-
zettség-átadásra vonatkozó kérelem bírálata során megál-
lapítást nyer, hogy a kötelezettség átadója a 12. § (2) be-
kezdésében meghatározott elsõ képzési idõszak folyamán
a kötelezõ képzésen nem vett részt, a második gazdálko-
dási évre jutó támogatási összeg 30%-ára nem jogosult.

(7) A (4)–(6) bekezdésben foglalt esetekben, amennyi-
ben a támogatásra jogosult részére már kifizetésre került
a támogatási összeg, annak jogosulatlanul igénybe vett ré-
szét vissza kell fizetnie.

52. §

(1) Amennyiben a 16. § (5) bekezdésében foglaltak elle-
nére a helyszíni ellenõrzés során a ritka növényfajtát tartal-
mazó tábla nem különböztethetõ meg a nem ritka növény-
fajtával borított táblától, úgy a támogatásra jogosult az
adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület
egészére vonatkozóan a csökkentett összegre jogosult.

(2) Amennyiben a támogatásra jogosult nem tesz eleget
a 18. § (1) bekezdésében foglalt, a gazdálkodási napló ve-
zetésére vonatkozó kötelezettségének, a támogatásra jogo-
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sult az intézkedésbõl az adott gazdálkodási évre kizárásra
kerül.

(3) Amennyiben a támogatásra jogosult nem tesz eleget
a 15. § (5) bekezdésben elõírt, a tápanyag-gazdálkodási
terv 20. számú mellékletben foglalt adattartalmának be-
nyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a célprog-
ramra az elõzõ gazdálkodási évre jutó támogatási összeg
30%-ára nem jogosult.

(4) Amennyiben a támogatásra jogosult nem tesz eleget
a 18. § (7) bekezdésében elõírt, a gazdálkodási napló meg-
határozott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettsé-
gének, úgy az intézkedésre az elõzõ gazdálkodási évre jutó
támogatási összeg 30%-ára nem jogosult.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt esetekben, ameny-
nyiben a támogatásra jogosult részére már kifizetésre
került a támogatási összeg, annak jogosulatlanul igénybe
vett részét vissza kell fizetnie.

(6) Amennyiben a földhasználó a 19. § (6) bekezdése
szerinti, a hatásindikátor monitorozó rendszer keretén be-
lüli adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal,
hiányosan, vagy nem az elõírt módon teljesíti, a Tv. 71. §-a
alapján mulasztási bírsággal sújtható.

(7) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási
idõszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifize-
tési kérelmet, vagy a kifizetési kérelme egynél több alka-
lommal teljes mértékben elutasításra kerül, a támogatásra
jogosult az intézkedésbõl a támogatási idõszak lejáratáig
kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan
már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatla-
nul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.

(8) Amennyiben a (7) bekezdésben foglaltak egy adott
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület vagy
célprogram vonatkozásában állnak fenn, a támogatásra
jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ te-
rület vagy a célprogram vonatkozásában az adott célprog-
ram támogatási idõszakának lejáratáig kizárásra kerül és
a célprogramra vonatkozóan már igénybe vett támogatási
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonat-
kozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

A célprogramra vonatkozó meg nem felelés
jogkövetkezményei

53. §

(1) Amennyiben a támogatásra jogosult egy kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában
vis maior körülmény miatt legalább háromszor nem tudja
a célprogram elõírásai szerinti hasznosítást megvalósítani,
úgy a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érin-
tett egybefüggõ terület vonatkozásában a célprogramból

az adott célprogram támogatási idõszakának lejáratáig
kizárásra kerül a területre eddig felvett támogatási összeg
visszafizetési kötelezettsége nélkül.

(2) A támogatott területre vonatkozó elõírások teljesíté-
sét a 23. számú mellékletben szereplõ táblázat alapján kell
értékelni. A táblázat tartalmazza, hogy:

a) melyek az ellenõrzés alapjául szolgáló elõírások;
b) az elõírások ellenõrzésének lehetséges módjait;
c) az elõírás tábla, kötelezettségvállalással érintett egy-

befüggõ terület vagy célprogram szinten ellenõrizendõ;
d) az elõírás minden évben vagy a támogatási idõszak

meghatározott évében vagy éveiben ellenõrizendõ;
e) az elõírásoknak való meg nem felelés eseteit;
f) az egyes elõírások nem teljesítése esetén milyen jog-

következmény kerül alkalmazásra.

(3) Amennyiben a 27. § (4)–(5) bekezdés szerinti eset-
ben a támogatásra jogosult az újratelepítésre nem került
ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be, az cél-
programból a támogatási idõszak lejáratáig kizárásra kerül
és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett
teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(4) Amennyiben a támogatásra jogosult a 27. § (2) be-
kezdésében foglalt 12 hónapon belül nem végzi el az ültet-
vény újratelepítését, a (3) bekezdésben foglaltak szerint
kell eljárni.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult 10 napon belül
nem tájékoztatja az MVH-t az újratelepítésrõl, a támoga-
tásra jogosult részére a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület vonatkozásában az egy gazdálkodási
évére járó támogatási összeg 15%-kal csökkentett összege
kerül kifizetésre.

(6) Amennyiben a támogatásra jogosult nem teljesíti
a 21. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, az adott
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület egé-
szére az újratelepített ültetvényre járó alacsonyabb támo-
gatási összeg kerül kifizetésre.

54. §

(1) Amennyiben a 43. § (1) bekezdése alapján meghatá-
rozott határidõn túl, de az adott gazdálkodási éven belül
történik meg a kifizetési kérelem módosítására vonatkozó
kérelem benyújtása, úgy a kifizetési összeget növelõ mó-
dosítással érintett táblák után a földhasználó az adott gaz-
dálkodási évben nem jogosult a támogatásra. A gazdálko-
dási év végét követõen benyújtott bármilyen módosítás az
érintett táblák adott gazdálkodási évben történõ kizárását
eredményezi. Amennyiben a támogatásra jogosult részére
a támogatási összeg kifizetésre került, úgy annak jogosu-
latlanul igénybe vett részét vissza kell fizetnie.

(2) Amennyiben a 28. § (1) bekezdése szerinti részleges
kizárási eljárás következtében egy adott kötelezettségvál-
lalással érintett egybefüggõ terület esetében nem teljesül
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a 8. § (3) bekezdése szerinti feltétel, úgy a támogatásra jo-
gosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-
let vonatkozásában a célprogramból az adott célprogram
támogatási idõszakának lejáratáig kizárásra kerül és az
arra vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó sza-
bályok szerint vissza kell fizetni.

(3) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
célprogramok esetében a 45. § (2) bekezdése szerinti, a ki-
fizetési kérelemre vonatkozó ellenõrzések során megálla-
pításra kerül, hogy az igényelt tábla meghaladja a II. feje-
zetben meghatározott, maximálisan támogatható táblamé-
retet, a támogatásra jogosult részére az adott tábla vonat-
kozásában az egy gazdálkodási évre járó teljes támogatási
összeg nem kerül kifizetésre.

(4) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés a) pontjának ac) al-
pontjában és a b) pontjának bb) alpontjában, valamint
c) pontjának cb) alpontjában meghatározott célprogramok
esetében a támogatásra jogosult nem teljesíti a 43. § (5) be-
kezdésében foglaltakat, a támogatásra jogosult a célprog-
ramból az adott célprogram támogatási idõszakának lejár-
táig kizárásra kerül és a célprogramra vonatkozóan már
igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.

(5) Amennyiben a 43. § (5) bekezdése szerint benyújtott
igazolás nem fedi le az adott célprogramba bevitt teljes te-
rületet, a támogatásra jogosult az ökológiai ellenõrzõ szer-
vezet nyilvántartásában nem szereplõ területet tartalmazó
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület vonat-
kozásában a célprogramból az adott célprogram támoga-
tási idõszakának lejártáig kizárásra kerül és az arra vonat-
kozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulat-
lanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok sze-
rint vissza kell fizetni.

(6) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés a) pontjának ac) al-
pontjában és a b) pontjának bb) alpontjában, valamint
c) pontjának cb) alpontjában meghatározott célprogramok
esetében a 45. § (2) bekezdése szerinti, a kifizetési kére-
lemre vonatkozó ellenõrzések során megállapításra kerül,
hogy a támogatásra jogosult párhuzamos gazdálkodásban
azonos vagy nehezen megkülönböztethetõ fajtákat ter-
meszt, amelyre nem rendelkezik az ökológiai termelés,
a címkézés és az ellenõrzés tekintetében az ökológiai ter-
melésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl szóló
834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak
megállapításáról szóló 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 889/2008/EK rende-
let) 40. cikke alapján kiadott engedéllyel, a támogatásra
jogosult részére az érintett kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület vonatkozásában az adott gazdálkodási
évre járó teljes támogatási összeg nem kerül kifizetésre.

55. §

(1) Amennyiben a támogatásra jogosult a közös agrár-
politika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek lét-
rehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK
tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, modu-
láció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapí-
tásáról szóló 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági
rendelet 68. cikkére hivatkozik az MVH eljárása során,
abban az esetben az ezzel összefüggõ bizonyítási kötele-
zettség õt terheli.

(2) Amennyiben egy tábla ökológiai gazdálkodásra tör-
ténõ átállási idõszaka újrakezdõdik, abban az esetben az
adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület
a célprogram támogatási idõszakának lejáratáig a célprog-
ramból kizárásra kerül és az arra vonatkozóan már igénybe
vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(3) Amennyiben a támogatásra jogosult a 41. § (2) és
(4) bekezdése vonatkozásában évente eltérõ támogatási
összegre jogosult és a már igénybe vett teljes támogatási
összeg egy részét a 28. § (1) bekezdés szerinti területcsök-
kenés miatt a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie, úgy az
egyes gazdálkodási éveket érintõen visszafizetendõ
összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüg-
gõ területre évenként kifizetett támogatási összeg és a ki-
zárt terület aránya alapján kerül meghatározásra.

(4) Amennyiben a helyszíni ellenõrzés során megállapí-
tást nyer, hogy a támogatásra jogosult nem rendelkezik
a 29. § (3) bekezdés szerinti igazolással, úgy a támogatásra
jogosult részére az adott tábla vonatkozásában az egy gaz-
dálkodási évre járó teljes támogatási összeg nem kerül
kifizetésre.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a 16. § (7) be-
kezdés szerinti határidõn belül nem tesz eleget a bejelenté-
si kötelezettségének, akkor a mulasztással érintett elõírás
nem teljesítettnek minõsül.

(6) Amennyiben a 16. § (4) bekezdésében foglalt zöld-
ugarra vonatkozó elõírásoknak való meg nem felelés kerül
megállapításra, úgy a vetésszerkezet tekintetében a zöld-
ugarra vonatkozó pont nem teljesítettnek minõsül.

56. §

(1) Nem kerül alkalmazásra szankció, amennyiben a
növényvédõ szer használatra vonatkozóan az egyes cél-
programok esetében meghatározott szabályok megszegé-
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sére zárlati károsító elleni védekezés céljából a megyei
növény és talajvédelmi igazgatóságok szakmai javaslata
alapján az MgSzH Központ engedélyezõ hatóságának az
engedélye szerint a 17. § (3) bekezdésében foglaltak miatt
elrendelt kötelezettség alapján került sor.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az ökológiai cél-
programban részt vevõ támogatásra jogosult gazdaságá-
nak ökológiai ellenõrzõ szervezet által ökológiai átállási
területté való visszaminõsítése nem eredményezi a támo-
gatásból való kizárást.

(3) Az (1) bekezdés szerinti okot bizonyító igazolást
a támogatásra jogosult köteles a védekezés elvégzését
követõen haladéktalanul benyújtani az MVH-hoz.

(4) Amennyiben a 26. § (1) bekezdés a)–c) pontjai sze-
rinti visszavonás miatt területcsökkentésre kerül sor,
a 29. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti területkimérés-
re vonatkozó összeget a csökkentett terület arányában
kötelezõ visszafizetni.

Vis maiorra vonatkozó szabályok

57. §

(1) Az elháríthatatlan külsõ okokra (vis maiorra) vonat-
kozó szabályokat a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet és
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet állapítja meg.

(2) Vis maior esemény fennállása a kötelezettségek
a) adott gazdálkodási évre vonatkozó, vagy
b) a támogatási idõszak fennmaradó részére vonatkozó

teljesítése alól mentesíti a támogatásra jogosultat.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a támoga-
tásra jogosult részére a vis maiorral érintett földterületre az
adott gazdálkodási évben járó támogatási összeg teljes
összege kifizetésre kerül.

(4) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti ese-
mény valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüg-
gõ terület egészét vagy annak egy részét érinti, úgy az
MVH a 28. § (2) bekezdése szerinti eljárás keretében
kizárja az adott területet a támogatott területek közül,
azonban a támogatásra jogosultat a területre már igénybe
vett támogatás vonatkozásában visszafizetési kötelezett-
ség nem terheli.

(5) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minõsül
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:

a) az osztatlan közös tulajdon megszüntetése után
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdésé-
ben meghatározott ok miatt az ingatlan-nyilvántartás sze-
rinti területnagyság nem egyezik az addig mûvelt földterü-
let méretével vagy elhelyezkedésével;

b) a jogosult terület vonatkozásában a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság

a földhasználóval kötött haszonbérleti szerzõdést írásban
felmondja;

c) a jogosult területen a Vásárhelyi-terv továbbfejlesz-
tése (a továbbiakban: VTT) program keretében árvízi táro-
zó mûködtetésére került sor;

d) a támogatásra jogosultat az illetékes természetvédel-
mi hatóság kötelezi a célprogramban rögzített földhaszná-
lati elõírások szerinti gazdálkodási tervékenység megvál-
toztatására.

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjai szerinti események
esetében a (2) bekezdés b) pontjában, míg az (5) bekezdés
c), illetve d) pontjai szerinti események esetében a (2) be-
kezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A (2) és az (5) bekezdésben foglalt esetekben a tá-
mogatásra jogosultnak az ügyben eljáró más szerv által
kiadott irat másolatát a kézhezvételt követõ 10 munkana-
pon belül meg kell küldenie az MVH-nak.

II. Fejezet

AZ EGYES TÁMOGATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Cím

SZÁNTÓFÖLDI
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

CÉLPROGRAM CSOPORT

Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram

58. §

(1) A támogatás célja a növényvédõ szerek és trágyák
szakszerû használatának elõsegítése, és ezzel a környezeti
terhelés csökkentése, a talaj állapotának védelme és javítá-
sa, a talaj-növény rendszer tápanyag-egyensúlyának hely-
reállítása, az élelmiszerbiztonság javítása, illetve a bioló-
giai sokféleség fenntartásához való hozzájárulás.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltétel, hogy a legkisebb támogatható terület 1 ha.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldség-

félére, valamint ültetvény módjára termeszthetõ zöldség-
növényekre igényelhetõ a rizs, az energiafû, az energetikai
céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai
célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben megha-
tározottak szerint.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy

2336 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 7. szám



az elsõ gazdálkodási évben, és a célprogram utolsó gazdál-
kodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített talaj-
vizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
d) a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély

(35–60 cm) lazítás alkalmazása;
e) a vetésváltás szabályainak betartása;
f) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül

– fõvetésû növények tekintetében – az õszi búza, szemes-
kukorica és napraforgó együttes részaránya legfeljebb
60%, a pillangós növények részaránya legalább 10% lehet;

g) a célprogram 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágya
növény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása,
amely másodvetésben is történhet;

h) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-
rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõ szer ható-
anyagok alkalmazhatók;

i) a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált elõre-
jelzés (növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni.

(5) A támogatás mértéke:
a) szántóföldi zöldségnövények esetében a célprog-

ramba bevitt terület után 171 euró/ha-nak megfelelõ fo-
rintösszeg;

b) egyéb szántóföldi növények esetében a célprogram-
ba bevitt terület után 155 euró/ha-nak megfelelõ forint-
összeg;

c) a 13. számú melléklet szerinti ritka szántóföldi zöld-
ségnövények esetében a célprogramba bevitt terület után
231 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

d) a 12. számú melléklet szerinti egyéb ritka szántóföldi
növények esetében a célprogramba bevitt terület után
220 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

Tanyás gazdálkodás célprogram

59. §

(1) A támogatás célja a hagyományos, alacsony ráfordí-
tású gazdálkodási rendszerek megõrzése, a kultúrtörténeti
tájkép megõrzése, és a növényvédõ szerek szakszerûtlen
használatából és a mûtrágyázásból eredõ környezeti terhe-
lés csökkentése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a legnagyobb támogatható terület mérete legfeljebb

50 ha;
c) legalább a gazdaság mezõgazdasági hasznosítású

területének 30%-át be kell vinni a célprogramba;
d) a tanyával megegyezõ településen helyezkedik el

a kérelem alapját képezõ terület.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága egyéb szántóföldi növények ese-

tén legfeljebb 2 ha, szántóföldi zöldségnövény termesz-
tése esetén 0,5 ha lehet;

c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldség-
félére, valamint ültetvény módjára termeszthetõ zöldség-
növényekre igényelhetõ a rizs, az energiafû, az energetikai
céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai
célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben megha-
tározottak szerint.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati tervet kell készíteni és végre-
hajtani;

d) mozaikos, kisparcellás növénytermesztés folytatása;
e) a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély

(35–60 cm) lazítás alkalmazása;
f) a vetésváltás szabályainak betartása;
g) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül

– fõvetésû növények tekintetében – az õszi búza, szemes-
kukorica és napraforgó együttes részaránya legfeljebb
50%, a pillangós növények részaránya legalább 10% lehet;

h) a célprogram 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágya
növény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása,
amely másodvetésben is történhet;

i) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-
rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazhatók;

j) a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált elõre-
jelzés (növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni.

(5) A támogatás mértéke:
a) szántóföldi zöldségnövények esetén a célprogramba

bevitt terület után 196 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;
b) egyéb szántóföldi növény esetén a célprogramba be-

vitt terület után 184 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;
c) a 13. számú melléklet szerinti ritka szántóföldi zöld-

ségnövények esetén a célprogramba bevitt terület után
258 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

d) a 12. számú melléklet szerinti egyéb ritka szántóföldi
növény esetén a célprogramba bevitt terület után
261 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a tulajdoni
lap harminc napnál nem régebbi hiteles másolatát arról,
hogy a célprogramba bevinni kívánt területhez tartozó la-
kott terület az ingatlan-nyilvántartásban a 2. § 60. pontjá-
ban meghatározottak szerint van bejegyezve.
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Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram

60. §

(1) A támogatás célja a biológiai sokféleség fenntartásá-
hoz, illetve növeléséhez való hozzájárulás, a növényvédõ
szerek szakszerûtlen használatából és a helytelen táp-
anyag-gazdálkodásból eredõ kedvezõtlen környezeti hatá-
sok csökkentése, a talaj biológiai állapotának védelme és
javítása, a tápanyagmérleg-egyensúlyának helyreállítása,
valamint az élelmiszerbiztonság segítése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a célprogramba bevinni kívánt szántóterület vala-

mely ökológiai ellenõrzõ szervezet nyilvántartásában sze-
repel.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági felté-
telei:

a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldség-

félére, valamint ültetvény módjára termeszthetõ zöldség-
növényekre igényelhetõ a rizs, az energiafû, az energetikai
céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai
célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben megha-
tározottak szerint;

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 834/2007/EK rendelet ökológiai termelésre vonat-

kozó szabályainak és a 889/2008/EK rendelet elõírásainak
betartása;

b) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-
tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

c) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

d) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
e) a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély

(35–60 cm) lazítás alkalmazása;
f) a vetésváltás szabályainak betartása;
g) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül

– fõvetésû növények tekintetében – az õszi búza, szemes-
kukorica és napraforgó együttes részaránya legfeljebb
50%, a pillangós növények részaránya legalább 10% lehet;

h) a célprogram 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágya
növény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása,
amely másodvetésben is történhet;

i) a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált elõre-
jelzés (növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni.

(5) A támogatás mértéke szántóföldi mûvelés esetében:
a) szántóföldi zöldségnövények esetében az átállási idõ-

szakban a célprogramba bevitt terület után 359 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg;

b) szántóföldi zöldségnövények esetében az átállási
idõszak után, már átállt idõszakban a célprogramba bevitt
terület után 203 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

c) egyéb szántóföldi növények esetében az átállási idõ-
szakban a célprogramba bevitt terület után 212 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg;

d) egyéb szántóföldi növények esetében az átállási idõ-
szak utáni, már átállt idõszakban a célprogramba bevitt te-
rület után 161 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

e) a 13. számú melléklet szerinti ritka szántóföldi zöld-
ségnövények esetében az átállási idõszakban a célprog-
ramba bevitt terület után 485 euró/ha-nak megfelelõ
forintösszeg;

f) a 13. számú melléklet szerinti ritka szántóföldi zöldség-
növények esetében az átállási idõszak után, már átállt idõ-
szakban a célprogramba bevitt terület után 274 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg;

g) a 12. számú melléklet szerinti egyéb ritka szántóföldi
növények esetében az átállási idõszakban a célprogramba
bevitt terület után 301 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

h) a 12. számú melléklet szerinti egyéb ritka szántóföldi
növények esetében az átállási idõszak utáni, már átállt idõ-
szakban a célprogramba bevitt terület után 217 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg.

(6) A területazonosítási kérelemhez mellékelni kell
a 39. § (4) bekezdés szerinti igazolást.

(7) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 43. §
(5) bekezdésében foglalt igazolást.

(8) A támogatásra jogosult legfeljebb két egymást köve-
tõ gazdálkodási évben vehet igénybe átállási idõszakra
vonatkozó támogatást az alábbiak szerint:

a) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának
naptári évében kezdte meg az átállást, úgy az átállási támo-
gatásra két alkalommal jogosult;

b) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának
naptári évét megelõzõ évben kezdte meg az átállást, úgy
egy alkalommal jogosult átállási támogatásra.

Szántóföldi természetvédelmi zonális célprogramok

1. Szántóföldi növénytermesztés túzok
élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram

61. §

(1) A támogatás célja a regionális, ökológiai szempontú,
fenntartható mezõgazdasági földhasználat, a természetvé-
delmi, illetve környezetvédelmi szempontok érvényesülé-
sének elõsegítése, valamint olyan gazdálkodási módok el-
terjesztése, amelyek segítik megõrizni a tájegységek ter-
mészeti értékeit. A célprogram kiemelt célja a túzok, ugar-
tyúk, a szalakóta, parlagi sas, kerecsensólyom, hamvas
rétihéja és egyéb, szántóföldi élõhelyhez kötõdõ védett
madárfajok élõhelyeinek megfelelõ kezelése, valamint
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a mezõgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növe-
lése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú mellék-
let szerinti jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldség-

félére, valamint ültetvény módjára termeszthetõ zöldség-
növényekre igényelhetõ a rizs, az energiafû, az energetikai
céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai
célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben megha-
tározottak szerint.

(4) A célprogram általános elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
d) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíz-

iszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos;
e) melioráció és öntözés nem végezhetõ;
f) rágcsálóirtó szerek és talajfertõtlenítõ szerek alkal-

mazása tilos;
g) rovarölõ szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce,

a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;
h) március 1. és július 31. között a munkavégzés kizá-

rólag napkeltétõl napnyugtáig megengedett;
i) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészké-

nek, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve ka-
szálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesí-
teni kell az illetékes állami természetvédelmi szervet. A
földhasználó értesítésétõl számított 3 munkanapon belül
a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszá-
lásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekrõl tájékoz-
tatni. Amennyiben a megadott határidõn belül nem érkezik
válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a j) pont figye-
lembevételével folytatható;

j) a talált fészek körül 0,5–1 hektáros védõterületet kell
kialakítani a természetvédelmi szerv javaslata alapján.

(5) További elõírások évelõ szálas pillangós takarmány-
növények termesztése esetén:

a) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes
területen évelõ szálas pillangós takarmánynövényeket
(évelõ szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve
füves keveréke) kell termeszteni;

b) tápanyag-utánpótlás tilos, kizárólag telepítéskor és
felülvetéskor megengedett, amelynek során a mûtrágyával

kijuttatott nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja
meg a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;

c) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-
rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazása engedélyezett;

d) a lucerna felülvetése 5 év alatt egy alkalommal
végezhetõ augusztus–szeptember hónapban;

e) évelõ szálas pillangós takarmánynövények betakarí-
tása esetén:

ea) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de
legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla
szélével érintkezõen;

eb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
ec) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelezõ;
ed) évelõ szálas pillangós takarmánynövények teljes

területének kijelölt legalább 50%-án az elsõ növedék jú-
nius 15. után vágható le, a teljes terület másik legfeljebb
50%-án az elsõ növedék április 25-ig, a második növedék
június 30. után vágható le, azzal, hogy az elsõ növedék le-
vágása során a Dunavölgyi-sík, a Homokhátság, valamint
a Hortobágy MTÉT esetében az elsõ kaszálás legkorábbi
idõpontja június 30.;

ee) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-
ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját.

(6) További elõírások vegyes szántóföldi növényter-
mesztés esetén:

a) a vetésváltás szabályainak betartása;
b) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-

rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazása;

c) tápanyag-utánpótlás során a mûtrágyával kijuttatott
nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg
a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;

d) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes
területen a következõ vetésszerkezet betartása kötelezõ fõ-
vetésû növények tekintetében: legalább 20% kalászos ga-
bona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény
(szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves ke-
veréke), legalább 20% zöldugar, legalább 10% õszi repce,
legfeljebb 20% egyéb kultúra;

e) a tábla szélein legalább 6 méter széles növényvédõ-
szer-mentes táblaszegélyt kell hagyni, ahol szükség esetén
mechanikai gyomirtást kell végezni;

f) repce esetén a teljes repceterületnek az illetékes álla-
mi természetvédelmi szerv által kijelölt legalább 5, de leg-
feljebb 10%-án a madarak téli táplálékának biztosítása cél-
jából a hóeltakarítás kötelezõ;

g) kalászos gabonák betakarítása esetén minimum
25 cm magas tarlót kell hagyni;

h) a vetésszerkezetben szereplõ szálas pillangós takar-
mánynövény betakarítása esetén is alkalmazni kell ugyan-
ezen célprogramnak az évelõ szálas pillangós takarmány-
növények betakarítására vonatkozó elõírásait.
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(7) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után

a) évelõ szálas pillangós takarmánynövények termesz-
tése esetén 310 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

b) vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén 303 eu-
ró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

2. Szántóföldi növénytermesztés
vadlúd- és daruvédelmi elõírásokkal célprogram

62. §

(1) A támogatás célja a vonulásuk során az ország egyes
jellemzõ tájait érintõ, jelentõs lúd-, réce- és daruállomá-
nyok számára megfelelõ õszi-téli táplálkozóhely biztosítá-
sa, az általános madárvédelmi szántóföldi elõírások mel-
lett a speciális vetésszerkezet és a betakarítás korlátozásá-
val a táplálékbázis megteremtése, az apróvad fajok életfel-
tételeinek javítása, valamint a mezõgazdasági biológiai
sokféleség fenntartása, növelése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú mellék-
let szerinti jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évikifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldség-

félére, valamint ültetvény módjára termeszthetõ zöldség-
növényekre igényelhetõ a rizs, az energiafû, az energetikai
céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai
célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben megha-
tározottak szerint.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
d) tápanyag-utánpótlás során a mûtrágyával kijuttatott

nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg
a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;

e) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíz-
iszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos;

f) melioráció és öntözés nem végezhetõ;
g) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-

rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazása;

h) rágcsálóirtó szerek és talajfertõtlenítõ szerek alkal-
mazása tilos;

i) rovarölõ szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce,
a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;

j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása
esetén:

ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de leg-
feljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni a tábla köze-
pén,

jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni,
jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelezõ,
jd) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-

ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját,

je) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészké-
nek, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve ka-
szálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesí-
teni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt
munkatársát. A földhasználó értesítésétõl számított 3 mun-
kanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a föld-
használót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó fel-
tételekrõl tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidõn
belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavég-
zés a terület bármely részén folytatható;

k) a vetésváltás szabályainak betartása;
l) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes

területen a következõ vetésszerkezet betartása kötelezõ fõ-
vetésû növények tekintetében: legalább 30% kalászos
gabona, legalább 20% szemeskukorica, legalább 20% szá-
las pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy
azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20%
zöldugar, legfeljebb 10% egyéb kultúra;

m) a szemeskukorica egy vagy több táblán elhelyezke-
dõ teljes területének legalább 10%-án betakarítás elõtt az
érett állapotban lévõ, lábon álló kukoricát szárzúzóval le
kell zúzni, és a területet mûveletlenül kell hagyni legalább
február 28-ig.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után 173 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

3. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad
élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram

63. §

(1) A támogatás célja a vadon élõ madarakra, apróvadra
káros hatások csökkentése a növényvédõ szerek korláto-
zott alkalmazásával, növényvédõszer-mentes táblaszegé-
lyek kialakításával, megfelelõ betakarítási és növényápo-
lási technológiák alkalmazásával, kevesebb mûtrágya fel-
használásával. A célprogram további fontos célja a külön-
bözõ ragadozó madarak, illetve a fogoly és fürj életfeltéte-
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leinek biztosítása, valamint a mezõgazdasági biológiai
sokféleség fenntartása, növelése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú mellék-
let szerinti jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldség-

félére, valamint ültetvény módjára termeszthetõ zöldség-
növényekre igényelhetõ a rizs, az energiafû, az energetikai
céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai
célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben megha-
tározottak szerint.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
d) tápanyag-utánpótlás során a mûtrágyával kijuttatott

nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg
a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;

e) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíz-
iszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos;

f) melioráció és öntözés nem végezhetõ;
g) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-

rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazása;

h) rágcsálóirtó szerek és talajfertõtlenítõ szerek alkal-
mazása tilos;

i) rovarölõ szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce,
a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;

j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása
esetén:

ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de leg-
feljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla szélé-
vel érintkezõen,

jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni,
jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelezõ,
jd) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-

ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját,

je) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészké-
nek, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve ka-
szálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesí-
teni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt

munkatársát. A földhasználó értesítésétõl számított 3 mun-
kanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a föld-
használót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó fel-
tételekrõl tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidõn
belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavég-
zés a terület bármely részén folytatható;

k) a vetésváltás szabályainak betartása;
l) a táblán egy gazdálkodási évben egyszer szabad

gyomirtó szert használni;
m) a tábla szélein legalább 3 méter széles növényvédõ-

szer-mentes táblaszegélyt kell hagyni, ahol szükség esetén
mechanikai gyomirtást kell végezni;

n) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes
területen a következõ vetésszerkezet betartása kötelezõ
fõvetésû növények tekintetében: legalább 30% kalászos
gabona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény
(szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves ke-
veréke), legalább 10% zöldugar, legfeljebb 25% egyéb
kultúra;

o) a célprogram 5 éve alatt legfeljebb egyszer végez-
hetõ középmély- vagy mélylazítás.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után 220 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

4. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse
élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram

64. §

(1) A támogatás célja a regionális, ökológiai szempontú,
fenntartható mezõgazdasági földhasználat, a természetvé-
delmi, illetve környezetvédelmi szempontok érvényesülé-
sének elõsegítése, valamint olyan gazdálkodási módok el-
terjesztése, amelyek segítik megõrizni a tájegységek ter-
mészeti értékeit. A célprogram kiemelt célja a kék vércse,
a szalakóta, parlagi sas, kerecsensólyom és egyéb, szántó-
földi élõhelyhez kötõdõ védett madárfajok élõhelyeinek
megfelelõ kezelése, valamint a mezõgazdasági biológiai
sokféleség fenntartása, növelése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú mellék-
let szerinti jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldség-

félére, valamint ültetvény módjára termeszthetõ zöldség-
növényekre igényelhetõ a rizs, az energiafû, az energetikai
céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai
célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben megha-
tározottak szerint.
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(4) A célprogram általános elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
d) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíz-

iszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos;
e) melioráció és öntözés nem végezhetõ;
f) rágcsálóirtó szerek és talajfertõtlenítõ szerek alkal-

mazása tilos;
g) rovarölõ szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce,

a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;
h) március 1. és július 31. között a munkavégzés csak

napkeltétõl napnyugtáig megengedett;
i) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészké-

nek, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve ka-
szálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesí-
teni kell az illetékes állami természetvédelmi szervet. A
földhasználó értesítésétõl számított 3 munkanapon belül
a természetvédelmi szerv köteles a gazdálkodót a kaszá-
lásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekrõl tájékoz-
tatni. Amennyiben a megadott határidõn belül nem érkezik
válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely
részén folytatható.

(5) További elõírások évelõ szálas pillangós takarmány-
növények termesztése esetén:

a) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes
területen évelõ szálas pillangós takarmánynövényeket
(évelõ szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve
füves keveréke) kell termeszteni;

b) tápanyag-utánpótlás tilos, kizárólag telepítéskor és
felülvetéskor megengedett, amelynek során a mûtrágyával
kijuttatott nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja
meg a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;

c) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-
rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazása lehetséges;

d) a lucerna felülvetése 5 év alatt egy alkalommal vé-
gezhetõ augusztus–szeptember hónapban;

e) évelõ szálas pillangós takarmánynövények betakarí-
tása esetén:

ea) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de
legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla
szélével érintkezõen,

eb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni,
ec) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelezõ,
ed) a célprogramba bevitt táblákon a kaszálást táblán-

ként eltérõ napon kell elvégezni,
ee) évelõ szálas pillangós takarmánynövények teljes

területének lekaszálását az elsõ kaszálás esetében május
20-ig, a második kaszálás esetében június 30-ig be kell
fejezni,

ef) 3 hektárnál nagyobb tábla esetében minden kaszá-
lásnál a táblát két egyenlõ részre kell osztani, az elsõ 50%
kaszálásának befejezését követõen a másik 50% kaszálá-
sát csak 10 nappal késõbb lehet elkezdeni,

eg) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-
ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját.

(6) További elõírások vegyes szántóföldi növényter-
mesztés esetén:

a) a vetésváltás szabályainak betartása;
b) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-

rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazása;

c) tápanyag-utánpótlás során a mûtrágyával kijuttatott
nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg
a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket;

d) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes
területen a következõ vetésszerkezet betartása kötelezõ
fõvetésû növények tekintetében: legfeljebb 30% kalászos
gabona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény
(szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves ke-
veréke), legalább 20% zöldugar, legfeljebb 20% egyéb
kultúra;

e) a tábla szélein legalább 6 méter széles növényvédõ
szer mentes táblaszegélyt kell hagyni, ahol szükség esetén
mechanikai gyomirtást kell végezni;

f) zöldugar szárzúzása, kaszálása esetén:
fa) a célprogramba bevitt területeken a szárzúzást,

kaszálást táblánként eltérõ napokon kell elvégezni,
fb) 3 hektárnál nagyobb tábla esetében minden szárzú-

zásánál, kaszálásnál a táblát két egyenlõ részre kell oszta-
ni, az elsõ 50% szárzúzásának, kaszálásának befejezése
után a másik 50% szárzúzását, kaszálását csak 10 nappal
késõbb lehet elkezdeni,

fc) madárbarát kaszálási, szárzúzási módszert kell al-
kalmazni,

fd) szárzúzásnál, kaszálásnál vadriasztó lánc használa-
ta kötelezõ,

fe) szárzúzás, kaszálás megkezdése elõtt legalább
5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve
e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami termé-
szetvédelmi szervnek a szárzúzás, kaszálás pontos helyét
és tervezett kezdési idõpontját;

g) a vetésszerkezetben szereplõ szálas pillangós takar-
mánynövény betakarítása esetén is alkalmazni kell a cél-
programnak az évelõ szálas pillangós takarmánynövények
betakarítására vonatkozó elõírásait.

(7) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után

a) évelõ szálas pillangós takarmánynövények termesz-
tése esetén 267 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

b) vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén
233 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.
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Erózió elleni célprogramok

1. Vízerózió elleni célprogram

65. §

(1) A támogatás célja a víz által okozott talajerózió
(a továbbiakban: vízerózió) csökkentése, a talajminõség
fenntartása, valamint a vízerózióval okozott vízszennye-
zés megelõzése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek 12%-nál nagyobb lejtésszögû, az 7. § (2) bekezdése
alapján a MePAR-ban lehatárolt, jogosult területen kell
elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növényre igényelhe-

tõ a rizs, az energiafû, az energetikai céllal telepített kínai
nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivéte-
lével, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
d) a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély

(35–60 cm) lazítás alkalmazása;
e) a vetésváltás szabályainak betartása;
f) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül

a fõnövény vonatkozásában szemeskukorica, vetõmag
kukorica, csemegekukorica, burgonya, csicsóka, dohány,
cukorrépa, takarmányrépa és a napraforgó együttes rész-
aránya legfeljebb 20% lehet;

g) a célprogram 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágya
növény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása,
amely másodvetésben is történhet;

h) tavaszi vetésû növények esetén téli, illetve tavaszi
talajtakarás biztosítása takarónövényekkel, amelyeket ta-
vasszal a talaj mûvelhetõvé válását követõen, de legfel-
jebb a vetést megelõzõen két héttel kell aláforgatni;

i) lejtõ irányára merõleges mûvelés alkalmazása.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után 211 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

2. Szélerózió elleni célprogram

66. §

(1) A támogatás célja a széleróziót befolyásoló egyes
tényezõk talajpusztulás csökkenés irányába ható módosí-
tása, a talajminõség romlásának, a növényzet károsodásá-
nak, valamint a porszennyezés élõ környezetre gyakorolt
káros hatásainak csökkentése érdekében.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek szélerózió által érintett, a 8. § (2) bekezdése alapján
a MePAR-ban lehatárolt, jogosult széleróziós mintaterüle-
ten kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha;
c) a támogatás minden szántóföldi növényre igényelhe-

tõ a rizs, az energiafû, az energetikai céllal telepített kínai
nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivéte-
lével, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása;
d) a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély

(35–60 cm) lazítás alkalmazása;
e) a vetésváltás szabályainak betartása;
f) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes

területen a következõ vetésszerkezet betartása kötelezõ
a fõvetésû növények tekintetében: az õszi vetésû vagy éve-
lõ növények aránya legalább 60% és a tavaszi vetésû növé-
nyek aránya legfeljebb 40% lehet, valamint az alábbi nö-
vények összesített részaránya el kell, hogy érje a 20%-ot:
köles, pohánka, cirkok, szudáni fû, mohar, rostkender, bal-
tacim, bükkönyök, somkóró, homoki bab, lucerna, facélia,
tarka koronafürt;

g) õszi vetésû növények betakarítását követõen zöld-
trágya növény termesztése, amelyeket tavasszal a talaj mû-
velhetõvé válását követõen, de legfeljebb a vetést megelõ-
zõen két héttel kell a talajba keverni;

h) csak egyszer lehet a célprogram 5 éve alatt forgatá-
sos talajmûvelést alkalmazni.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után 213 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.
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2. Cím

GYEPGAZDÁLKODÁSI
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

CÉLPROGRAM CSOPORT

Extenzív gyepgazdálkodás célprogram

67. §

(1) A támogatás célja a gyepterületekhez kötõdõ nö-
vényfajok és társulások, illetve állatfajok életfeltételeinek
megõrzése, fenntartása, az extenzív gyepgazdálkodás által
biztosított kedvezõ környezeti hatások fenntartása, vala-
mint a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növelé-
séhez való hozzájárulás.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltétel, hogy a legkisebb támogatható terület 1 ha.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan

legalább 0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállomány
megléte;

c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék,
juh, kecske;

d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az
állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a tá-
mogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A célprogram elõírásai:
a) legeltetés esetén:
aa) a legeltetett területen legalább 0,2 állategység/ha

legeltetési sûrûség alkalmazása;
ab) a gyepek túllegeltetése tilos;
ac) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, mûtrágyázás, ön-

tözés tilos;
ad) a célprogram 3. év végére legalább 0,3 állategy-

ség/ha legeltethetõ állatállományt kell elérni;
ae) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkal-

mazni;
af) kaszálás évente egy alkalommal engedélyezett;
ag) õszi tisztító kaszálás elvégzése kötelezõ, amely után

a lekaszált anyagot legkésõbb október 31-ig a területrõl le
kell hordani;

b) kaszálás esetén:
ba) a gyepet legalább kétszeri kaszálással kell haszno-

sítani, amelybe az õszi tisztító kaszálás is beleszámítható;
bb) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, mûtrágyázás,

szervestrágyázás és öntözés tilos;
bc) a kaszálást követõen a lekaszált anyagot legkésõbb

október 31-ig a területrõl le kell hordani;
bd) a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után:

a) nem Natura 2000 gyepterületen történõ:

aa) legeltetés esetén 108 euró/ha-nak megfelelõ forint-
összeg;

ab) kaszálás esetén 71 euró/ha-nak megfelelõ forint-
összeg;

b) Natura 2000 gyepterületen történõ:
ba) legeltetés esetén 77 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
bb) kaszálás esetén 40 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg.

Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram

68. §

(1) A támogatás célja a gyepterületekhez kötõdõ nö-
vényfajok és társulások, illetve állatfajok életfeltételeinek
megõrzése, fenntartása, az extenzív gyepgazdálkodás által
biztosított kedvezõ környezeti hatások fenntartása, vala-
mint a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növelé-
séhez való hozzájárulás.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a célprogramba bevinni kívánt gyepterület valamely

ökológiai ellenõrzõ szervezet nyilvántartásában szerepel.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan

legalább 0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállomány
megléte;

c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék;
juh, kecske;

d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az
állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a tá-
mogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 834/2007/EK rendelet ökológiai termelésre vonat-

kozó szabályainak és a 889/2008/EK rendelet elõírásainak
betartása;

b) legeltetés esetén:
ba) a legeltetett területen legalább 0,2 állategység/ha

legeltetési sûrûség alkalmazása;
bb) gyepek túllegeltetése tilos;
bc) felülvetés, öntözés tilos;
bd) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkal-

mazni;
be) kaszálás évente egy alkalommal engedélyezett;
bf) õszi tisztító kaszálás elvégzése kötelezõ, amely után

a lekaszált anyagot legkésõbb október 31-ig a területrõl le
kell hordani;

c) kaszálás esetén:
ca) a gyepet legalább kétszeri kaszálással kell haszno-

sítani, amelybe az õszi tisztító kaszálás is beleszámítható;
cb) felülvetés, szervestrágyázás és öntözés tilos;
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cc) a kaszálást követõen a lekaszált anyagot legkésõbb
október 31-ig a területrõl le kell hordani;

cd) a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után:
a) nem Natura 2000 gyepterületen történõ:
aa) legeltetés esetén 116 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
ab) kaszálás esetén 79 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
b) Natura 2000 gyepterületen történõ:
ba) legeltetés esetén 85 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
bb) kaszálás esetén 48 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg.

(6) A területazonosítási kérelemhez mellékelni kell
a 39. § (4) bekezdés szerinti igazolást.

(7) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 43. §
(5) bekezdésében foglalt igazolást.

Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális
célprogramok

1. Gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési
elõírásokkal célprogram

69. §

(1) A támogatás célja a környezetbarát gazdálkodás
módszereinek alkalmazása, amely fenntartja az MTÉT
egységek magas természetes élõhelyeit és értékeit, vala-
mint a túzok, ugartyúk, szalakóta, parlagi sas, kerecsensó-
lyom, kék vércse, hamvas rétihéja madárfajok állományai-
nak védelme, élõhelyeinek fenntartása és kialakítása. A
célprogram további célja a mezõgazdasági biológiai sok-
féleség fenntartása, növelése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú mellék-
let szerinti MePAR-ban lehatárolt, jogosult MTÉT egysé-
gen kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan

legalább 0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállomány;
c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék;

juh, kecske;
d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az

állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a tá-
mogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A program elõírásai:
a) legeltetés esetén:

aa) a legeltetett területen legalább 0,2 állategység/ha
legeltetési sûrûség alkalmazása;

ab) a gyepek túllegeltetése tilos;
ac) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkal-

mazni;
ad) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, mûtrágyázás, ön-

tözés, valamint a legelõ állatok által elhullajtott trágyától
eltekintve egyéb szervestrágyázás tilos;

ae) fogasolás, gyepszellõztetés tilos;
af) kaszálás évente egy alkalommal engedélyezett, úgy

hogy a célprogram kaszálásra vonatkozó elõírásait mara-
déktalanul be kell tartani;

ag) a területen mindennemû vízelvezetés tilos;
ah) villanypásztor csak az illetékes állami természetvé-

delmi szerv elõzetesen kiadott, a célprogram 5 évére
vonatkozó írásos véleménye alapján alkalmazható;

ai) a célprogramba bevitt teljes gyepterület legfeljebb
50%-án túzok költõhelyet kell kijelölni az illetékes állami
természetvédelmi szerv írásos véleménye alapján, ahol
csak május 31. után folytatható legeltetés;

aj) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-
ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját;

ak) õszi tisztító kaszálás elvégzése kötelezõ;
b) kaszálás esetén:
ba) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, mûtrágyázás,

szervestrágyázás és öntözés tilos;
bb) fogasolás, gyepszellõztetés tilos;
bc) szénabetakarításnál a levágott növényi részeket

1 hónapon belül le kell hordani a gyepterületrõl;
bd) minden kaszáláskor táblánként legalább 10%, de

legfeljebb 15% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálá-
sonként eltérõ területen;

be) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
bf) kaszálásnál vadriasztó lánc használata szükséges;
bg) a területen mindennemû vízelvezetés tilos;
bh) széna betakarításakor a munkavégzés csak napkel-

tétõl napnyugtáig megengedett;
bi) az elsõ kaszálás június 15. után kezdhetõ meg azzal,

hogy a Dunavölgyi-sík a Homokhátság, valamint a Horto-
bágy MTÉT esetében a kaszálás legkorábbi idõpontja jú-
nius 30.;

bj) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-
ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját;

bk) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészké-
nek, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve ka-
szálást azonnal be kell fejezni és haladéktalanul értesíteni
kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt
munkatársát. A földhasználó értesítésétõl számított 3 mun-
kanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a gazdál-
kodót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltéte-
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lekrõl tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidõn be-
lül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés
a bl) pont figyelembevételével folytatható;

bl) a talált fészek körül 0,5–1 hektáros védõterületet
kell kialakítani a természetvédelmi szerv javaslata alapján;

bm) a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után

a) nem Natura 2000 gyepterületen történõ:
aa) legeltetés esetén 155 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
ab) kaszálás esetén 116 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
b) Natura 2000 gyepterületen történõ:
ba) legeltetés esetén 117 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
bb) kaszálás esetén 78 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg.

2. Gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõírásokkal
célprogram

70. §

(1) A támogatás célja a nedves rétek fokozottan védett,
földön fészkelõ madárfajainak (haris, hamvas rétihéja, réti
fülesbagoly) fészkelõ- és táplálkozó helyének fenntartása
e rétek megõrzésével és kíméletes hasznosításával, továb-
bá egyéb védett fajok élõhelyeinek biztosítása, mint pél-
dául rákosi vipera, különbözõ kosbor fajok, kockás liliom,
szibériai nõszirom, kígyógyökerû keserûfû, vérfû-hangya-
boglárka, nyári tõzike, réti iszalag, kornistárnics. A cél-
program céljai közé tartozik a védõzónák kialakítása a tér-
ség sérülékeny természeti területei körül, valamint a mezõ-
gazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú mellék-
let szerinti MePAR-ban lehatárolt, jogosult MTÉT egysé-
gen kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan

legalább 0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállomány;
c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék;

juh, kecske;
d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az

állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a tá-
mogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A célprogram elõírásai:
a) legeltetés esetén:

aa) a legeltetett területen legalább 0,2 állategység/ha
legeltetési sûrûség alkalmazása;

ab) a gyepek túllegeltetése tilos;
ac) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkal-

mazni,
ad) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, mûtrágyázás, ön-

tözés, valamint a legelõ állatok által elhullajtott trágyától
eltekintve egyéb szervestrágyázás tilos;

ae) fogasolás, gyepszellõztetés tilos;
af) kaszálás évente egy alkalommal engedélyezett, úgy

hogy a célprogram kaszálásra vonatkozó elõírásait mara-
déktalanul be kell tartani;

ag) a területen mindennemû vízelvezetés tilos;
ah) villanypásztor csak az illetékes állami természet-

védelmi szerv elõzetesen kiadott, a célprogram 5 évére
vonatkozó írásos véleménye alapján alkalmazható;

ai) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-
ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját;

aj) fokozottan védett, földön fészkelõ madárfaj fészké-
nek, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve ka-
szálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesí-
teni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt
munkatársát. A földhasználó értesítésétõl számított 3 mun-
kanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a föld-
használót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó fel-
tételekrõl tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidõn
belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavég-
zés a terület bármely részén folytatható;

ak) õszi tisztító kaszálás elvégzése kötelezõ;
b) kaszálás esetén:
ba) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, mûtrágyázás,

szervestrágyázás és öntözés tilos;
bb) fogasolás, gyepszellõztetés tilos;
bc) szénabetakarításnál a levágott növényi részeket

1 hónapon belül le kell hordani a gyepterületrõl;
bd) minden kaszáláskor táblánként legalább 10%, de

legfeljebb 15% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálá-
sonként eltérõ területen;

be) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
bf) kaszálásnál vadriasztó lánc használata szükséges;
bg) a területen mindennemû vízelvezetés tilos;
bh) az elsõ kaszálás a célprogramba bevitt teljes gyep-

terület kijelölt legfeljebb 50%-án július 31. után kezdhetõ
el – kivéve az Õrség-vendvidék, valamint a Hanság
MTÉT-t, ahol a kaszálás a célprogramba bevitt teljes
gyepterület 50%-án június 1. elõtt, a másik 50%-án július
15. után – az illetékes állami természetvédelmi szerv írásos
véleménye alapján;

bi) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-
ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját;

bk) a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik.
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(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után:

a) nem Natura 2000 gyepterületen történõ:
aa) legeltetés esetén 139 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
ab) kaszálás esetén 116 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
b) Natura 2000 gyepterületen történõ:
ba) legeltetés esetén 101 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg;
bb) kaszálás esetén 78 euró/ha-nak megfelelõ forint-

összeg.

Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá
alakításának célprogramjai

Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram

71. §

(1) A támogatás célja a mezõgazdasági eredetû víz-
szennyezés kockázatának megszüntetése, valamint a szer-
kezetváltás elõsegítése és fenntartása az eróziónak kitett
területeken. Emellett a mezõgazdasági eredetû környezeti
terhelés kockázatának csökkentése az árvíz sújtotta terüle-
teken és az ártéri tájgazdálkodás és tájhasználat váltás
megteremtése a VTT által érintett célterületeken. A bioló-
giai sokféleség fokozása érdekében új füves élõhelyek lét-
rehozása, a növényvédõ szerek használatából és a mûtrá-
gyázásból eredõ környezeti terhelés csökkentése, valamint
a sérülékeny vízbázisok kiemelt védelme.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a célprogram az alábbi területeken vehetõ igénybe:
ba) sérülékeny vízbázisok védõterületén;
bb) 12%-nál nagyobb lejtés szögû, a 7. § (2) bekezdése

alapján MePAR-ban lehatárolt, jogosult szántóterüle-
teken;

bc) azon VTT által érintett területeken, amelyek terüle-
tén megépült árvízi tározóra alapuló tájgazdálkodás
valósul meg;

bd) árvíz sújtotta területeken;
be) Kedvezõtlen Adottságú Területeken fekvõ,

MePAR-ban lehatárolt, jogosult szántóterületeken.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) a célprogramba bevitt területre vonatkozóan a cél-

program 2. évétõl legalább 0,1 állategység/ha legeltethetõ
állatállomány megléte;

c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék;
juh, kecske;

d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az
állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a
támogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A célprogram elõírásai a célprogram elsõ évében:
a) földhasználat és mûvelési ág váltás;
b) a létrehozott gyepterületen vegyszeres gyomirtás

évente egy alkalommal engedélyezett;
c) kizárólag kaszálás megengedett egy alkalommal.

(5) A célprogram elõírásai a célprogram második évétõl:
a) a gyep ápolása évente legalább kétszeri kaszálással,

illetve legeltetéssel;
b) a kaszálás minden év május 1. után engedélyezett;
c) legeltetni csak pásztoroló vagy szakaszoló legelte-

téssel lehet;
d) mûtrágya, szervestrágya és növényvédõ szerek al-

kalmazása tilos;
e) a legeltetett területen legalább 0,1 állategység/ha le-

geltetési sûrûség alkalmazása;
f) a gyepek túllegeltetése tilos;
g) a célprogram 3. év végére legalább 0,2 állategy-

ség/ha legeltethetõ állatállományt kell elérni;
h) a gyep felülvetése a célprogram tíz éve alatt egy al-

kalommal megengedett.

(6) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után

a) az elsõ gazdálkodási évben 238 euró/ha-nak meg-
felelõ forintösszeg;

b) a második gazdálkodási évtõl kezdõdõen:
ba) nem Natura 2000 gyepterületen 279 euró/ha-nak

megfelelõ forintösszeg;
bb) Natura 2000 gyepterületen 241 euró/ha-nak meg-

felelõ forintösszeg.

Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram

72. §

(1) A támogatás célja a magas biodiverzitású gyepterü-
letek kiterjedésének növelése, a mezõgazdasági biológiai
sokféleség fenntartása, növelése. A természetkímélõ gyep-
hasznosítási technológia lehetõvé teszi a környezõ termé-
szetes és természetközeli gyepterületek karakterfajainak
betelepülését az átalakítandó szántóra, és ezzel rövid idõn
belül a természeteshez hasonló gyeptársulás jöhet létre.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

letnek szántó hasznosítási irányú és a 8. § (1) bekezdésére
tekintettel a 6. számú melléklet szerinti MePAR-ban leha-
tárolt, jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
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b) a célprogramba bevitt területre vonatkozóan a cél-
program 2. évétõl legalább 0,1 állategység/ha legeltethetõ
állatállomány megléte;

c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék, juh;
d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az

állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a tá-
mogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A célprogram elõírásai a célprogram elsõ évében:
a) földhasználat és mûvelési ág váltás;
b) a létrehozott gyepterületen vegyszeres gyomirtás

egy alkalommal engedélyezett;
c) csak kaszálás megengedett egy alkalommal, a legel-

tetetés nem;
d) kaszálás csak június 15-e után lehetséges;
e) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írásban,

elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be
kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szerv-
nek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõpont-
ját.

(5) A célprogram második évétõl a terület jellegétõl, va-
lamint az adott zónában választható célprogramtól füg-
gõen a 69. § vagy 70. § szerinti célprogramok elõírásait
kell betartani.

(6) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után

a) az elsõ gazdálkodási évben 238 euró/ha-nak meg-
felelõ forintösszeg;

b) a második gazdálkodási évtõl kezdõdõen:
ba) nem Natura gyepterületen 305 euró/ha-nak meg-

felelõ forintösszeg;
bb) Natura 2000 gyepterületen a második gazdálkodási

évtõl kezdõdõen 267 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

3. Cím

ÜLTETVÉNYEKRE VONATKOZÓ
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

CÉLPROGRAM CSOPORT

Integrált gyümölcs- és szõlõtermesztés célprogram

73. §

(1) A támogatás célja a mezõgazdasági termelés során
nem szakszerûen felhasznált kemikáliából eredõ kedve-
zõtlen környezeti hatások csökkentése, a talaj állapotának
védelme és javítása, az élelmiszerbiztonság segítése, vala-
mint a biodiverzitás fenntartásához, illetve növeléséhez
való hozzájárulás.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha;

b) az integrált szõlõ- és gyümölcstermesztési támoga-
tásra jogosult minden gyümölcs faj és szõlõ a 9. számú
mellékletben meghatározottak szerint;

c) a támogatás nem termõ és termõre fordult ültetvény-
re igényelhetõ;

d) kizárólag homogén ültetvény támogatható.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltéte-
le, hogy egy tábla területének nagysága legalább 0,3 hek-
tár.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási évében akkreditált laboratóriumban bõvített
talajvizsgálat végeztetése;

b) a 19. számú melléklet szerinti levélanalízis elvégzése
évente;

c) a talaj és levélvizsgálati eredmények alapján évente
tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

d) szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó
komposzt az ültetvényben nem juttatható ki;

e) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizá-
rólag környezetkímélõ besorolású növényvédõszer-ható-
anyagok alkalmazása;

f) szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha sûrûség-
ben a rovarkártevõk egyedszámának és a várható kártétel
megállapítása érdekében. 2 hektárnál kisebb terület esetén
a kihelyezendõ csapdák száma 1 db;

g) a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált elõre-
jelzés (növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni;

h) az ültetvényben legalább két különbözõ méretben
hektáronként legalább 6 db madárodút kell elhelyezni
a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti
leírásnak megfelelõen;

i) a fa-, illetve tõkehiány a 10%-ot nem haladhatja meg.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után a 11. számú mellékletben meghatározott ültetvény-
csoportok szerint, kivéve a vegyes gyümölcsösöket:

a) almatermésû ültetvénycsoportba tartozó fajok ese-
tén 704 euró/hektár;

b) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó fajok
esetén 518 euró/hektár;

c) bogyós ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén
341 euró/hektár;

d) szõlõ ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén
486 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

Ökológiai gyümölcs- és szõlõtermesztés célprogram

74. §

(1) A támogatás célja a biológiai sokféleség fenntartásá-
hoz, illetve növeléséhez való hozzájárulás, a természetes
önszabályozó folyamatok erõsítése, kultúrtörténeti és ge-
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netikai szempontból fontos, veszélyeztetett fajták megõr-
zése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, va-
lamint az élelmiszerbiztonság segítése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha;
b) jogosult növények: minden gyümölcs- és szõlõfaj

a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint;
c) a támogatás nem termõ és termõre fordult ültetvény-

re igényelhetõ;
d) a célprogramba bevinni kívánt ültetvényterület vala-

mely ökológiai ellenõrzõ szervezet nyilvántartásában sze-
repel.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltéte-
le, hogy egy tábla területe legalább 0,3 hektár.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 834/2007/EK rendelet ökológiai termelésre vonat-

kozó szabályainak és a 889/2008/EK rendelet elõírásainak
betartása;

b) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-
tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási, majd a célprogram utolsó évében akkreditált
laboratóriumban bõvített talajvizsgálat végeztetése;

c) a 19. számú melléklet szerinti levélanalízis elvégzése
évente;

d) a talaj- és levélvizsgálati eredmények alapján évente
tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

e) szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha sûrû-
ségben a rovarkártevõk egyedszámának és a várható kárté-
tel megállapítása érdekében. 2 hektárnál kisebb terület
esetén a kihelyezendõ csapdák száma 1 db;

f) a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált elõre-
jelzés (növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni;

g) az ültetvényben legalább két különbözõ méretben
hektáronként legalább 6 db madárodút kell elhelyezni
a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. számú melléklete
szerinti leírásnak megfelelõen;

h) az ültetvényben hektáronként legalább 1 m2 terüle-
ten a ragadozó ízeltlábúak számára megfelelõ búvóhelyet,
szaporodó helyet kell létesíteni, azt évente gondozni és
5 éven át fenntartani;

i) a fa-, illetve tõkehiány a 15%-ot nem haladhatja meg.

(5) A támogatás mértéke:
a) az átállási idõszakban a célprogramba bevitt terület

után a 11. számú mellékletben meghatározott ültetvény-
csoportok szerint:

aa) almatermésû ültetvénycsoportba tartozó fajok ese-
tén 900 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

ab) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó
fajok esetén 859 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

ac) bogyós ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén
757 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

ad) szõlõ ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén
827 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

ae) vegyes ültetvénycsoport esetén 859 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg;

b) átállás után, már átállt idõszakban, a célprogramba
bevitt területek után a 11. számú mellékletben meghatáro-
zott ültetvénycsoportok szerint:

ba) almatermésû ültetvénycsoportba tartozó fajok ese-
tén 722 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

bb) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó
fajok esetén 557 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

bc) bogyós ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén
365 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

bd) szõlõ ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén
525 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

be) vegyes ültetvénycsoport esetén 557 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg.

(6) A területazonosítási kérelemhez mellékelni kell
a 39. § (4) bekezdés szerinti igazolást.

(7) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 43. §
(5) bekezdésében foglalt igazolást.

(8) A támogatásra jogosult kizárólag a 834/2007/EK
rendelet alapján átállásra bejelentett terület vonatkozásá-
ban jogosult átállási támogatásra, az alábbiak szerint:

a) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának
naptári évében kezdte meg az átállást, úgy az átállási támo-
gatásra három alkalommal jogosult;

b) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának
naptári évet megelõzõ évben kezdte meg az átállást, úgy
kettõ alkalommal jogosult átállási támogatásra;

c) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának
naptári évét megelõzõ második évben kezdte meg az átál-
lást, úgy egy alkalommal jogosult átállási támogatásra.

Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram

75. §

(1) A támogatás célja a szórványgyümölcsös, mint
hagyományos, tájképileg is jelentõs gazdálkodási forma
fenntartása, az alacsony növényvédõszer-használatból és
tápanyag-gazdálkodásból származó környezeti elõnyök
fenntartása, valamint a biológiai sokféleség fenntartásá-
hoz, illetve növeléséhez való hozzájárulás.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha;
b) jogosult gyümölcs fajok: alma, körte, birs, naspolya,

szilva, cseresznye, meggy, kajszi, õszibarack, dió, mogyo-
ró, mandula, szelídgesztenye homogén vagy vegyes állo-
mányban a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltéte-
le, hogy egy tábla területe legalább 0,3 hektár.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támoga-

tási idõszak kezdetét megelõzõ gazdálkodási évben vagy
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az elsõ gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gaz-
dálkodási, majd a célprogram utolsó évében akkreditált
laboratóriumban bõvített talajvizsgálat elvégeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente táp-
anyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) a fák tápanyagpótlása során kizárólag szerves trágya
és komposzt használható;

d) szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó
komposzt az ültetvényben nem juttatható ki;

e) amennyiben az ültetvény talaját gyep borítja, úgy ki-
zárólag június 15. után, évente legalább egyszer a gyep ka-
szálással, illetve legeltetéssel is hasznosítható, azzal, hogy
a levágott növedéket el kell távolítani;

f) az ültetvényben legalább két különbözõ méretben
hektáronként legalább 3 db madárodút kell elhelyezni
a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. számú melléklete
szerinti leírásnak megfelelõen;

g) növényvédelmi beavatkozásokra környezetkímélõ
besorolású növényvédõ szer hatóanyagok használhatók;

h) a gyümölcsfák esetében a koronaalakító metszést
követõen csak ritkító metszés végezhetõ – az õszibarack
kivételével –, amelynek célja a fajtára jellemzõ természe-
tes koronaforma megtartása;

i) gondoskodni kell a kiöregedett, kipusztult fák pót-
lásáról;

j) a célprogramba bevont területen a gyümölcsfák sûrû-
sége 30–150 db/ha, amelybe a területen elhelyezkedõ szõ-
lõtõkéket nem kell beszámítani, kivéve a dióültetvényeket,
ahol a gyümölcsfák sûrûsége legfeljebb 80 db/ha.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után a 11. számú mellékletben meghatározott ültetvény-
csoportok szerint

a) almatermésû ültetvénycsoportba tartozó fajok ese-
tén 600 euró/hektár;

b) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó fajok
esetén 355 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;

c) vegyes ültetvénycsoport esetén 478 euró/ha-nak
megfelelõ forintösszeg.

4. Cím

VIZES ÉLÕHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

CÉLPROGRAM CSOPORT

Vizes élõhelyek létrehozása célprogramok

Nádgazdálkodási célprogram

76. §

(1) A támogatás célja a náddal borított vizes élõhelyek
megõrzése és fejlesztése, élõ-, táplálkozó- és költõhely
biztosítása rovarok, kétéltûek és madarak számára, vala-
mint a környezeti terhelés csökkentése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb nádassal fedett támogatható terület 1 ha;
b) kizárólag a földhasználati nyilvántartás alapján ná-

das mûvelési ágú földterület támogatható.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltéte-
le, hogy egy tábla területe legalább 0,3 hektár.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a területen nádgazdálkodást kell végezni;
b) a nád aratása, és egyéb tevékenység végzése (külö-

nösen: szállítás, kihúzás) kizárólag december 1. és feb-
ruár 15. között engedélyezett, a nád rizómájának megsér-
tése nélkül;

c) az aratás során legalább 10 cm magas tarlót kell
hagyni;

d) a nádas legalább 60%-át, legfeljebb 80%-át kell
évente learatni, valamint 20%-ot kétévente változó helyen
kell aratatlanul hagyni.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után 61 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területi-
leg illetékes körzeti földhivatal által kiadott harminc nap-
nál nem régebbi földhasználati lap másolatot, amely sze-
rint a terület nádas mûvelési ágba van bejelentve.

A természetes vizes élõhelyek mocsarak, zsombékok,
sásos területek gondozása célprogram

77. §

(1) A támogatás célja a vizes élõhelyek megõrzése és
fejlesztése, élõ-, táplálkozó- és költõhely biztosítása rova-
rok, kétéltûek és madarak számára, valamint a környezeti
terhelés csökkentése.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha;
b) a 8. § (4) bekezdése alapján a MePAR-ban lehatá-

rolt, a 8. számú melléklet szerinti VTT mintaterületek
mélyártéri gyepterületei, amelyek területén megépült árví-
zi tározóra alapuló tájgazdálkodás valósul meg.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) a célprogramba bevitt területre vonatkozóan legalább

0,1 állategység/ha legeltethetõ állatállomány megléte;
c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, juh, lófélék;
d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az

állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a tá-
mogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a területen a lecsapolás és a vízelvezetés nem meg-

engedett a VTT területek árvízvédelmi elárasztását követõ
vízelvezetés kivételével;
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b) trágyázás, növényvédõ szerek használata nem meg-
engedett;

c) a célprogramba bevitt területet kaszálással vagy le-
geltetéssel kell hasznosítani, legalább 0,1 állategység/ha
legeltetési sûrûség mellett azzal, hogy a túllegeltetés tilos;

d) a célprogram 3. év végére legalább 0,2 állategy-
ség/ha legeltethetõ állatállományt kell elérni;

e) kaszálni csak megfelelõen száraz talajviszonyok
mellett, madárbarát kaszálási módszerekkel lehet;

f) kaszáláskor legalább 10 cm magas tarlót kell hagyni;
g) vadriasztó lánc használata kötelezõ;
h) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írás-

ban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi
szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési idõ-
pontját;

i) zsombékosok kaszálása tilos.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után 115 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

Vizes élõhelyek létrehozása és kezelése célprogram

78. §

(1) A támogatás célja a szántóföldi és gyepmûvelésre
alkalmatlan területek kivonása, ezáltal a vizes élõhelyek
területének növelése és fejlesztése, a környezeti terhelés
csökkentése, valamint ártéri tájgazdálkodás és tájhaszná-
lat váltás megteremtése a VTT által érintett célterületeken.

(2) Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,3 ha;
b) a 8. § (4) bekezdése alapján a MePAR-ban lehatárolt

a 8. számú melléklet szerinti VTT mintaterületek mélyárté-
ri szántóterületei, amelyek területén megépült árvízi táro-
zóra alapuló tájgazdálkodás valósul meg.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei:
a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár;
b) a célprogramba bevitt területre vonatkozóan legalább

0,1 állategység/ha legeltethetõ állatállomány megléte;
c) legeltethetõ állatfajok: szarvasmarhafélék, juh, lófélék;
d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az

állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a tá-
mogatást igénylõnek kell szerepelnie.

(4) A célprogram elõírásai:
a) a területen biztosítani kell a megjelenõ víz minél

hosszabb ideig történõ megmaradását;
b) a területen a lecsapolás és a vízelvezetés nem meg-

engedett a VTT területek árvízvédelmi elárasztását követõ
vízelvezetés kivételével;

c) trágyázás, növényvédõ szerek használata nem lehet-
séges;

d) a célprogramba bevitt területet kaszálással vagy le-
geltetéssel kell hasznosítani, legalább 0,1 állategység/ha

legeltetési sûrûség mellett azzal, hogy a gyep túllegelteté-
se tilos;

e) a célprogram harmadik évének végére legalább
0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállományt kell elérni;

f) kaszálni csak megfelelõen száraz talajviszonyok
mellett, madárbarát kaszálási módszerekkel lehet;

g) kaszálás során legalább 10 cm magas tarlót kell
hagyni;

h) vadriasztó lánc használata kötelezõ;
i) kaszálás megkezdése elõtt legalább 5 nappal írásban,

elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell
jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a ka-
szálás pontos helyét és tervezett kezdési idõpontját;

j) zsombékosok kaszálása tilos.

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület
után 195 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

79. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

(2) A 17. számú melléklet A.) pontja 2011. január 1-jén
hatályát veszti.

80. §

(1) A 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése
a következõ q)–r) pontokkal egészül ki:

[E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe
vehetõ támogatásokra terjed ki:]

„q) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009.
(V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

r) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken
történõ elsõ létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevé-
telének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM
rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás.”

(2) A 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egységes kérelem az (1) bekezdés a)–i) pontjai-
ban felsorolt jogcímek esetében a támogatásra irányuló ké-
relmet, az (1) bekezdés j)–r) pontjaiban felsorolt jogcímek
esetében a kifizetési kérelmet foglalja magába.”

81. §

(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orien-
tációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszíro-
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zásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet [a továbbiakban:
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet] 2. §-a a következõ
b) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]
„b) kérelmezõ: támogatási kérelmet benyújtó földhasz-

náló/állattartó;”

(2) A 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 11. § (1) bekez-
dése a következõ a) ponttal egészül ki:

[A támogatási idõszak alatt]
„a) egy adott célprogramba bevitt teljes földterület

mérete csökkenthetõ azzal, hogy a területcsökkentést az
MVH által rendszeresített formanyomtatványon, minden
esetben be kell jelenteni az MVH-nak. A támogatási hatá-
rozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló ké-
relmet legkésõbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó
egységes kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani,
amely egyidejûleg a támogatási határozat módosítását
vonja maga után,”

(3) A 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 11. §-a a követ-
kezõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A támogatási idõszak alatt a támogatási kérelmet
jóváhagyó határozatban szereplõ állatállomány nagysága
csökkenthetõ. Az állatállomány csökkentést – ide nem ért-
ve a természetes állománycsere idõszakát – minden eset-
ben be kell jelenteni az MVH-nak. A támogatási határozat-
ban feltüntetett állatállomány csökkentésére irányuló ké-
relmet legkésõbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó
egységes kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani,
amely egyidejûleg a támogatási határozat módosítását
vonja maga után.”

82. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtan-
dó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet] 2. §-ának 7. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„7. összefüggõ terület: egy földhasználó adott évben az

egységes kérelemben bejelentett területalapú támogatásba
bevont egy fizikai blokkon belüli szomszédos tábláinak
összefüggõ területe;”

(2) A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (3) bekez-
désben a ,,parcellához” szövegrész helyébe az „összefüg-
gõ területhez” szövegrész lép.

(3) A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdés
c) és d) pontjában, 7. § (3) bekezdés g) pont ga) alpontjá-
ban, 8. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 12. § (2) be-
kezdés e) pontjában a ,,parcella” szövegrész helyébe az
„összefüggõ terület” szövegrész lép.

(4) A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 16. § (1) bekez-
dés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Támogatási kérelem 2009-ben és azt követõen
évente június 1. és június 30. között nyújtható be elektroni-
kus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott formá-
ban, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyúj-
tott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási
idõszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiak-
ban: MVH) kirendeltséghez.”

(5) A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 17. § (3) bekez-
désben a ,,parcellák” szövegrész helyébe az „összefüggõ
területek” szövegrész lép.

(6) A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 18. § (4) bekez-
dés b) pontjában a ,,parcellának” szövegrész helyébe az
„összefüggõ területnek” szövegrész lép.

83. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú
nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2009.
(IV. 11.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Egy kérelem benyújtásával igénybe vehetõ támo-
gatás:

a) legmagasabb összege 735 000 eurónak megfelelõ
forintösszeg, ha az ügyfél a támogatást mezõgazdasági ter-
melõ ügyfélként, illetve TCs ügyfélként igényli;

b) legkisebb összege 60 000 eurónak megfelelõ forint-
összeg, legmagasabb összege 1 000 000 eurónak megfe-
lelõ forintösszeg, ha az ügyfél a támogatást feldolgozó
ügyfélként igényli.”

84. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet 10. § (6) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy
e rendelkezést a 2007. április 23-tól benyújtott támogatási
kérelmek esetében is alkalmazni kell.

85. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe-
vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.) 8. §-ának a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[8. § Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki]
„a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az

MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó
vagy részben helyt adó határozattal, és”

(2) A Vhr. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki az
adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által
kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben
helyt adó jogerõs támogatási határozattal.”

Európai Unió jogának való megfelelés

86. §

Ez a rendelet az 1698/2005/EK rendelet 36. cikk a) pont
iv. alpontjának és 39. cikk (1)–(4) bekezdéseinek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

7. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2353



1. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

2354
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
7.szám

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere 

természetvédelmi célú gazdálkodás -
kék vércse

természetvédelmi célú gyeptelepítés

természetvédelmi célú gazdálkodás -
túzok

természetvédelmi célú gazdálkodás -
túzok

természetvédelmi célú gazdálkodás -
vadlúd / daru

természetvédelmi célú gazdálkodás -
él hely

természetvédelmi célú gazdálkodás -
madár / apróvad

szélerózió elleni védekezés
környezetvédelmi célú 

gyeptelepítés
vizes él helyek létrehozása

vízerózió elleni védekezés vizes él helyek gondozása

ökológiai gazdálkodás ökológiai gyepgazdálkodás
ökológiai gyümölcs és sz l

termesztés

tanyás gazdálkodás hagyományos gyümölcstermesztés

integrált gazdálkodás extenzív gyepgazdálkodás
integrált gyümölcs és sz l

termesztés
nádgazdálkodás

szántó célprogramok gyep célprogramok ültetvény célprogramok vizes él hely célprogramok
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7. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2355

A támogatási összegek mértéke célprogramonként 

A.) Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:

Támo-
gatási 
rend-
szer 

célprog-
ram 

azono-
sító

Célprogram megnevezése 
Támogatás mértéke euró/ha-nak megfelel

forintösszeg 

Egyéb szántóföldi növény 155 

Egyéb szántóföldi növény - ritka növény  220 

Szántóföldi zöldség  171 

AA

Integrált szántóföldi 
növénytermesztés  

Szántóföldi zöldség - ritka növény  231 

Egyéb szántóföldi növény 184 

Egyéb szántóföldi növény - ritka növény  258 

Szántóföldi zöldség  196 

AB

Tanyás gazdálkodás célprogram  

Szántóföldi zöldség - ritka növény  261 

Egyéb szántóföldi növény 212 

Egyéb szántóföldi növény 
- ritka növény  

301 

Szántóföldi zöldség  359 
Átállás alatti 

Szántóföldi zöldség  
- ritka növény  

485 

Egyéb szántóföldi növény 161 

Egyéb szántóföldi növény 
- ritka növény  

217 

Szántóföldi zöldség  203 

ho
ri

zo
nt

ál
is

 

AC

Ökológiai szántóföldi 
növénytermesztés  

Átállt 

Szántóföldi zöldség  
- ritka növény  

274 

AD Természetvédelmi célprogramok  

AD-1a ével  szálas pillangós takarmánynövény 
termesztése 

310 

AD-1b
Túzok él helyfejlesztési 
el írásokkal 

vegyes szántóföldi növénytermesztés 
303 

AD-2 Vadlúd- és daruvédelmi el írásokkal  173 

AD-3 Madár- és apróvad él helyfejlesztési el írásokkal  220 
AD-4a ével  szálas pillangós takarmánynövény 

termesztése 
267 

AD-4b

Kék vércse él helyfejlesztési 
el írásokkal 

vegyes szántóföldi növénytermesztés 233 

AE Erózió elleni célprogramok 

AE-1 Vízerózió elleni 211 

zo
ná

lis
 

AE-2 Szélerózió elleni 213 
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B) Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

Támo-
gatási 

rendszer 

célprog-
ram 

azono-
sító

Célprogram megnevezése 
Támogatás mértéke euró/ha-nak megfelel

forintösszeg 

Legeltetés  108 Nem Natura 2000 
területen Kaszálás 71 

Legeltetés 77 

BA

Extenzív gyepgazdálkodás 
Natura 2000 
területen  Kaszálás 40 

Legeltetés 116 Nem Natura 2000 
területen Kaszálás 79 

Legeltetés 85 

ho
ri

zo
nt

ál
is

 

BB

Ökológiai gyepgazdálkodás 
Natura 2000 
területen  Kaszálás 48 

BC Gyepgazdálkodási természetvédelmi célú zonális célprogramok  

Legeltetés 155 Nem Natura 2000 
területen Kaszálás 116 

Legeltetés 117 

BC-1 

Túzok él helyfejlesztési 
el írásokkal Natura 2000 

területen  Kaszálás 78 

Legeltetés 139 Nem Natura 2000 
területen Kaszálás 116 

Legeltetés 101 

BC-2 

Él helyfejlesztési el írásokkal 
Natura 2000 
területen  Kaszálás 78

BD Szántóterületek gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai 

1. gazdálkodási évben  238 

Nem Natura 2000 
területen 

279 

BD-1

Környezetvédelmi célú 
gyeptelepítés 2. gazdálkodási 

évt l Natura 2000 
területen 

241 

1. gazdálkodási évben 238 

Nem Natura 2000 
területen 

305 

zo
ná

lis
 

BD-2

Természetvédelmi célú 
gyeptelepítés 2. gazdálkodási 

évt l Natura 2000 
területen 

267
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C) Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:

Támo-
gatási 

rendszer 

célprog-
ram 

azono-
sító

Célprogram megnevezése 
Támogatás mértéke euró/ha-nak megfelel

forintösszeg 

Almatermés ek 704 

Bogyós  341 

Csonthéjas és héjas 518 

CA

Integrált gyümölcs- és 
sz l termesztés 

Sz l  486 

Almatermés ek  900 

Csonthéjas és héjas 859 

Bogyós  757 

Sz l  827 

Átállás alatti 

Vegyes 859 

Almatermés ek  722 

Csonthéjas és héjas 557 

Bogyós  365 

Sz l  525 

CB

Ökológiai gyümölcs- és 
sz l termesztés 

Átállt 

Vegyes 557 

Almatermés ek 600 

Csonthéjas és héjas 355 

ho
ri

zo
nt

ál
is

CC
Hagyományos 
gyümölcstermesztés 

Vegyes 478 

D) Vizes él hely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

Támogatási 
rendszer 

célprog-
ram

azonosító
Célprogram megnevezése 

Támogatás mértéke 
euró/ha-nak megfelel

forintösszeg 

horizontális
DA 

Nádgazdálkodás 
61 

DB A természetes vizes él helyek mocsarak, zsombékok, 
sásos területek gondozása 

115 

zonális 
DC Vizes él helyek létrehozása és kezelése 195 
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A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere 

I. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport 

Értékelés/ellen rzés 
módja

Integrált 
szántóföldi 

növénytermesztés

Tanyás 
gazdálkodás

Ökológiai 
szántóföldi 

növénytermesztés

Természetvédelmi 
célú szántóföldi 

növénytermesztés 
(túzok, vadlúd-darú, 
madár és apróvad 
illetve kék vércse 
él hely-fejlesztési 

el írásokkal) 

Vízerózió 
elleni

Szélerózió 
elleni

1 Natura 2000* MePAR fedvény 6 6 10 12 6 6

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 8 8 6 12 12

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 6 6 6 6 10 10

4 Kedvez tlen Adottságú Terület* MePAR fedvény 10 10 6 6 10 10

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 0 0 0 10 0 0

A zóna 0 0 0 10 0 0

B zóna 0 0 0 6 0 0

C zóna 0 0 0 4 0 0

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 8 10 10 0 0 0

ármentes szint 8 10 10 0 0 0

alacsony és magas ártér 0 0 0 0 0 0

mélyártér 0 0 0 0 0 0

7 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet és 240/2006. 
(XI.30.) Korm. rendelet 
szerint

6 6 6 6 6 6

8

Korábbi NVT AKG résztvev
(szántóföldi célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerz dés szerz dés másolata 5 5 5 5 5 5

10 Agrár végzettség

Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 8 8 8 8 8 8

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata 4 4 4 4 4 4

11 Fiatal gazdálkodó határozat alapján 5 5 5 5 5 5

12 TCS/TÉSZ tagsággal rendelkezik Igazolás 9 9 9 9 9 9

13 Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás 12 10 10 10 12 12

14

A célprogramban teljes szántóterülete* 2009. évi egységes 
kérelem

 kevesebb mint 25% 2 0 0 2 2 2

25%, vagy annál több, de kevesebb 
mint 50%

3 0 2 4 4 4

50%, vagy annál több, de kevesebb 
mint 75%

4 4 4 6 6 6

75%, vagy annál több 6 8 8 8 8 8

összesen: 100 100 100 100 100 100

*Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

Egyéb szempontok

Célprogramok

Pontozási szempontok szántóföldi 
célprogramok esetén

Területi szempontok
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II. Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport 

Értékelés/ellen rzés módja
Extenzív 

gyepgazdálkodás
Ökológiai 

gyepgazdálkodás

Természetvédelmi célú 
gyepgazdálkodási célprogramok 

( túzok, illetve éll helyvédelm 
el írásokkal)

Környezetvédelmi 
célú gyeptelepítés

1 Natura 2000* MePAR fedvény 12 12 12 8

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 6 6 6 10

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 3 3 3 8

4 Kedvez tlen adottságú terület* MePAR fedvény 10 8 10 10

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 0 0 10 0

A zóna 0 0 10 0

B zóna 0 0 6 0

C zóna 0 0 4 0

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 10 10 0 11

ármentes szint 5 5 0 4

alacsony és magas ártér 10 10 0 8

mélyártér 5 5 0 11

7 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet és 240/2006. (XI.30.) 
Korm. rendelet szerint

6 6 6 6

8

Korábbi NVT AKG résztvev
(gyepgazdálkodási célprogramban, vagy 
gyeptelepítés esetén szántóföldi 
célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerz dés szerz dés másolata 5 5 5 5

10 Agrár végzettség 

Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 6 6 6 6

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata 3 3 3 3

11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 5 5 5 5

12 TCS, vagy Tenyészt szervezeti tagság Igazolás 8 6 8 8

13 Védett shonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás 8 8 8 10

14

Ökológiai gazdálkodásból származó 
állattal rendelkezik

Ökológiai ellen rz  szervezet 
igazolása másolata

4 8 4 4

15 A célprogramban teljes gyepterülete* 2009.évi egységes kérelem

 kevesebb mint 25% 2 0 2 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 
50%

4 2 4 0

50%, vagy annál több, de kevesebb mint 
75%

6 4 6 0

75%, vagy annál több 8 8 8 0

összesen: 100 100 100 100

*Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

Gazdálkodási szempontok

Területi szempontok

Pontozási 
szempontok gyepgazdálkodási 

célprogramok esetén

Célprogramok
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III. Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport 

Értékelés/ellen rzés módja
Integrált gyümölcs és 

sz l termesztés 
Ökológiai gyümölcs és 

sz l termesztés 
Hagyományos 

gyümölcstermesztés

1 Natura 2000* MePAR fedvény 6 8 12

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 9 9

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 6 6 2

4 Kedvez tlen adottságú terület* MePAR fedvény 5 5 5

5 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 5 8 8

ármentes szint 5 8 8

alacsony és magas ártér 2 4 4

mélyártér 0 0 0

6 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet és 240/2006. (XI.30.) 
Korm. rendelet szerint

6 6 6

7

Korábbi NVT AKG résztvev                                
(ültetvényes célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9

8 Szaktanácsadóval kötött szerz dés Szerz dés másolata 5 5 5

9 Agrár végzettség

Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 10 10 10

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata 5 5 5

10 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 6 6 6

11 TCS, vagy TÉSZ tagsággal rendelkezik Igazolás 12 10 10

12

Zöldség-Gyümölcs Terméktanácsi/elismert szakmaközi 
szervezeti tagság

Igazolás 12 10 10

13 A célprogramban teljes ültetvényterülete* 2009. évi egységes kérelem

 kevesebb mint 25% 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 4 2 2

50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% 6 4 4

75%, vagy annál több 8 8 8

összesen: 100 100 100

*Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

Gazdálkodási szempontok

Pontozási 
szempontok ültetvényekre vonatkozó célprogramok esetén

Célprogramok

Területi szempontok
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IV. Vizes él hely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport 

Értékelés/ellen rzés módja Nádgazdálkodás

Természetes vizes 
él helyek mocsarak, 
zsombékok, sásos 

területek gondozása 

Vizes él helyek 
létrehozása és kezelése 

1 Natura 2000* MePAR fedvény 10 10 10

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 10 10

3 Sérülékeny vízbázisú véd terület* MePAR fedvény 5 5 5

4 Kedvez tlen adottságú terület* MePAR fedvény 6 8 8

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 10 10 10

A zóna 10 10 10

B zóna 5 5 5

C zóna 5 5 5

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 10 10 10

ármentes szint 0 0 0

alacsony és magas ártér 5 0 0

mélyártér 10 10 10

7 Hátrányos helyzet  terület (a kérelmez
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 
és 240/2006. (XI.30.) Korm. 
rendelet szerint

6 6 6

8

Korábbi NVT AKG résztvev                                    (vizes 
él hely célprogramban)

MVH adatbazis 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerz dés Szerz dés másolata 5 5 5

10 Agrár végzettség 

Agrár fels fokú végzettség Oklevél másolata 6 6 6

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata 3 3 3

11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 5 5 5

12 Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás 0 6 6

13 Védett shonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás 0 5 5

14 Tenyészt szervezeti tagság Igazolás 0 5 5

15 Hosszú távú értékesítési szerz dés megléte Szerz dés másolata 10 0 0

16 A célprogramban teljes nádas területe* 2009. évi egységes kérelem

 kevesebb mint 25% 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 4 0 0

50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% 6 0 0

75%, vagy annál több 8 0 0

összesen: 100 100 100

* Adminisztratív ellen rzés után vizsgálva

Célprogramok

Pontozási 
szempontok vizes él helyekhez kapcsolódó 

célprogramok esetén

Gazdálkodási szempontok

Területi szempontok
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A támogatási kérelem pontozása során elfogadható fels fokú agrár végzettségekr l

Fels fokú agrárgazdasági végzettséget adó szakok a fels oktatási alap- és mesterképzésr l, valamint 

a szakindítás eljárási rendjér l szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján: 

Többciklusú fels oktatási képzési rendszer szerinti 
Képzési terület 

Korábbi f iskolai (F) 
és egyetemi (E) szakok 

Alapszak Mesterszak 

tájépítészeti, -védelmi és 
-fejlesztési E

tájrendez  és kertépít
mérnöki 

tájépítész mérnök 

kertészetmérnöki 
sz lészeti és borászati 
mérnöki 

kertészmérnöki F, E,
sz lész-borász F

kertészmérnöki 

dísznövény és 
zöldfelület-tudományi 
mérnöki 

környezetgazdálkodási 
agrármérnöki F, E

környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 

környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 

természetvédelmi mérnöki F természetvédelmi 
mérnöki 

természetvédelmi 
mérnöki 
állattenyészt  mérnöki állattenyészt  mérnöki F állattenyészt  mérnöki 
takarmányozási- 
takarmánybiztonsági 
mérnöki 

mez gazdasági mérnöki F
agrármérnöki E

mez gazdasági mérnöki agrármérnöki 

növényorvosi növénytermesztési mérnöki F
növényorvosi E
agrár-kémikus agrármérnöki E

növénytermeszt
mérnöki növénytermeszt

mérnöki 
gazdasági agrármérnöki 

Agrár 

agrármenedzser F
gazdasági mérnöki F
vidékfejlesztési agrármérnöki F
tájgazdálkodási, vállalkozó 
menedzser F
gazdasági agrármérnöki E
vidékfejlesztési agrármérnöki E
területfejlesztési mérnök E

gazdasági, 
vidékfejlesztési és 
informatikus 
agrármérnöki 

vidékfejlesztési 
agrármérnöki 
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A célprogram-csoportonként rendelkezésre álló forráskeret és területi megoszlása 

A)

Szántóföldi 
növénytermesztési 

célprogram 
csoport 

Gyepgazdálkodási 
célprogram csoport

Ültetvénykezelési 
célprogram 

csoport 

Vizes él hely 
kezelési 

célprogram 
csoport 

Terület megoszlása 62 % 32% 4% 2% 
Forrás megoszlása 63% 22% 14% 1% 

B) 

Horizontális 
célprogramok a 

2. számú melléklet 
szerint 

Zonális 
célprogramok a 

2. számú melléklet 
szerint 

Terület megoszlása 72% 28% 
Forrás megoszlása 67% 33% 
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Természetvédelmi zonális célprogramok támogatására jogosult Magas Természeti Érték
Terület egységek és a jogosult természetvédelmi zonális célprogramok 

Jogosult MTÉT-k 
megnevezése 

Zónák Jogosult természetvédelmi zonális célprogramok 

A 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

1.) Baranya megye fás legel i

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A/1 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A

A/2 1. szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

2.) Békés-Csanádi hát 

C 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram 
3 szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
5. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

3.) Bihari-sík A A/1 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
5. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 
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A/2 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
5. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
5. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

C 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
5. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
6. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

4.) Bodrogköz 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

5.) Borsodi Mez ség 

B B/1 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram 
3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
5. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
6. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 
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B/2 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

C 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
5. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

6.) Bükkalja 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A/1 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A

A/2 1. szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

7.) Dévaványa és környéke 

C 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

8.) Dunavölgyi-sík A 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 
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B 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
5. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

C 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
5. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
6. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram  
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

9.) Észak-Cserehát 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram  
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A/1 1. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A

A/2 1. szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 

B 1. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

10.) Gerje-Perje sík 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram  
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram  
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram  
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

11.) Hanság 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram  
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 
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A/1 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A

A/2 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

12.) Hevesi-sík 

C 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

13.) Homokhátság 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

14.) Hortobágy 

B 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
5. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
6. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 



7. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2369

C/1 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
5. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
6. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

C

C/2 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
4. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
5. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

15.) Kis-Sárrét 

C 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal 
célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

16.) Marcal-medence 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 

17.) Mosoni-sík 

B 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
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C 1. szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési 
el írásokkal célprogram 
2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

18.) rség-Vendvidék 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

19.) Sárvíz-völgye 

C 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

20.) Somogy 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

21.) Szatmár-Bereg A 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 
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B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

22.) Szentendrei-sziget 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram  

B 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

23.) Taktaköz 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

B 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

24.) Turjánvidék 

C 1. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
2. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

25.) Zámolyi-medence A 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 
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B 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

C 1. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi 
el írásokkal célprogram  
2. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él hely-
fejlesztési el írásokkal célprogram 
3. gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 
4. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 
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 A szélerózió elleni célprogram mintaterületei 

A két mintaterület kialakításában szerepl  települések listája: 

1.) Homokhátság mintaterület: Ásotthalom, Balástya, Bócsa, Bordány, Bugac, Bugacpusztaháza, 
Csengele, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunmajsa, 
Kistelek, Kömpöc, Mórahalom, Móricgát, Orgovány, Öttömös, Páhi, Pirtó, Pusztamérges, Ruzsa, Szank, 
Szatymaz, Tázlár, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó  

2.) Nyírségi mintaterület: Apagy, Baktalórántháza, Balkány, Berkesz, Beseny d, Biri, Bököny, Buj, 
Demecser, Érpatak, Fábiánháza, Gégény, Geszteréd, Gyulaháza, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hodász, 
Ibrány, Ilk, Jármi, Kállósemjén, Kálmánháza, Kántorjánosi, Kék, Kemecse, Kisléta, Kisvarsány, Kótaj, 
Laskod, Levelek, Magy, Máriapócs, Mátészalka, Nagycserkesz, Nagydobos, Nagyhalász, Nagykálló, 
Napkor, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírbogdány, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyíregyháza, Nyírgelse, Nyírgyulaj, 
Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkáta, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, 
Nyírpazony, Nyírtass, Nyírtelek, Nyírtét, Nyírtura, Nyírvasvári, Ófehértó, Ópályi, r, Papos, Petneháza, 
Pócspetri, Pusztadobos, Ramocsaháza, Rohod, Sény , Szakoly, Székely, Téglás, Terem, Tiszarád, 
Újfehértó, Vaja, Vásárosnamény, Vasmegyer  

A fenti két mintaterületbe nem minden ezekhez a településekhez tartozó MePAR fizikai blokk 
szerepel csak azok, amelyek a Magyarország szélerózió veszélyeztetettségi térképe alapján 
„er sen” vagy „nagyon er sen veszélyeztetett” területeire esnek. 

A MePAR fizikai blokklistát az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján 
közleményben adja ki. 
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Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében érintett mintaterületek 

1.) Cigándi tározó: Cigánd, Nagyrozvágy, Pácin, Ricse települések 

– fizikai blokkok átlagos magassága szerint mélyártér 95 méter alatt 
– fizikai blokkok átlagos magassága szerint alacsony és magas ártér 95-97 méter között 
– fizikai blokkok átlagos magassága szerint ármentes terület 97  méter fölött 

2.) Tiszaroffi tározó: Tiszaroff, Tiszagyenda, Tiszab  települések 

– fizikai blokkok átlagos magassága szerint mélyártér 85,8 méter alatt 
– fizikai blokkok átlagos magassága szerint alacsony és magas ártér 85,8-87,75 méter között 
– fizikai blokkok átlagos magassága szerint ármentes terület 87,75 méter fölött 

A MePAR fizikai blokklistát az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján 
közleményben adja ki. 
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Termeszthet  növények és hasznosítások listája célprogramonként 

Jogszabályi 
hivatkozás 

3. § (1) 
Célprogram Termeszthet  növények 

a) aa) 

    ab) 

    ac) 

Integrált szántóföldi 

Tanyás gazdálkodás 

Ökológiai szántóföldi 

Alexandriai here; Alexandriai here (vet mag célra); Angol perje (vet mag célra); Angyalgyökér; Ánizs; Anyarozs; Árpa; 
Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vet mag célra); Bimbóskel; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-
csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vet mag célra); Cikóriagyökér; Citromf ;
Csemegekukorica; Csenkeszperje (vet mag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vet mag célra); Cukkini; 
Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vet mag 
célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vet mag célra); Fehér tippan (vet mag célra); Fehérhere; 
Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vet mag célra); 
Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vet mag célra); Futóbab; F szerpaprika; Füves lucerna és füves here; 
Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vet mag célra); Gy sz virág; Hibrid perje (vet mag célra); 
Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vet mag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; 
Kender (vet mag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vet mag 
célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vet mag célra); Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág (vet mag célra); Köles; 
Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; 
Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vet mag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vet mag célra); Lucerna; Lucerna (vet mag 
célra); Macskagyökérf ; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metél hagyma; Meténg; Mezei borsó; Mézontóf ; Mocsári perje 
(vet mag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádkép  csenkesz (vet mag célra); Napraforgómag; Napraforgós 
kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vet mag célra); Óriás 
tippan (vet mag célra); szi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; 
Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vet mag célra); Réti komócsin (vet mag célra); Réti perje 
(vet mag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vet mag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos 
szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Sepr cirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; 
Sovány perje (vet mag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; 
Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vet mag célra); Szöszös ökörfarkkóró; 
Szudáni cirokf ; Szudánif ; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vet mag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; 
Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vet mag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; 
Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útif ; Vadrepcemag; 
Vet mag kukorica; Vet mag napraforgó; Vörös csenkesz (vet mag célra); Vöröshere (vet mag célra); Vöröshagyma; 
Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa 

a) ad) 1. Szántóföldi 
növénytermesztés túzok 
él hely-fejlesztési 
el írásokkal (vegyes 
szántóföldi növénytermesztés 
esetén)

Alexandriai here; Alexandriai here (vet mag célra); Angol perje (vet mag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka; 
Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vet mag célra); Bimbóskel; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; 
Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vet mag célra); Cikóriagyökér; Citromf ;
Csemegekukorica; Csenkeszperje (vet mag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vet mag célra); Cukkini; 
Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vet mag 
célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vet mag célra); Fehér tippan (vet mag célra); Fehérhere; 
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a) ad) 2. 

a) ad) 3. 

a) ad) 4. 

Szántóföldi 
növénytermesztés vadlúd- és 
daruvédelmi el írásokkal 

Szántóföldi 
növénytermesztés madár- és 
apróvad él hely-fejlesztési 
el írásokkal 

Szántóföldi 
növénytermesztés kék vércse 
él hely-fejlesztési 
el írásokkal (vegyes 
szántóföldi növénytermesztés 
esetén)

Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vet mag célra); 
Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vet mag célra); Futóbab; F szerpaprika; Füves lucerna és füves here; 
Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vet mag célra); Gy sz virág; Hibrid perje (vet mag célra); 
Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vet mag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; 
Kender (vet mag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vet mag 
célra);  Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vet mag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vet mag célra); Köles; 
Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; 
Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vet mag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vet mag célra); Lucerna; Lucerna (vet mag 
célra);Macskagyökérf ; Majoranna; Mák; Menta; Metél hagyma; Meténg; Mezei borsó; Mézontóf ; Mocsári perje (vet mag 
célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádkép  csenkesz (vet mag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; 
Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vet mag célra); Óriás tippan (vet mag célra); 

szi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; 
Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vet mag célra); Réti komócsin (vet mag célra); Réti perje (vet mag célra); 
Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vet mag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; 
Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Sepr cirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vet mag célra); 
Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; 
Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vet mag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokf ;
Szudánif ; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vet mag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; 
Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vet mag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú 
lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útif ; Vadrepcemag; Vörös 
csenkesz (vet mag célra); Vöröshere (vet mag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; 
Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar 

a) ad) 1. 
a) ad) 4. 

Szántóföldi 
növénytermesztés túzok/kék 
vércse él hely-fejlesztési 
el írásokkal (ével  szálas 
pillangós 
takarmánynövények 
termesztése esetén) 

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny-félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna; Komlós lucerna; 
Korcshere; Lucerna (vet mag célra); Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; 
Szárazborsó; Szeradella; Takarmány baltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen 
növények keveréke  

a) ae) 1. 
a) ae) 2. 

Vízerózió 
Szélerózió 

Alexandriai here; Alexandriai here (vet mag célra); Angol perje (vet mag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; 
Bíborhere; Bíborhere (vet mag célra); Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres 
és egyéb búza; Cérnatippan (vet mag célra); Cikóriagyökér; Citromf ; Csenkeszperje (vet mag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; 
Csomós ebír (vet mag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány-Burley; Dohány-Virginia; Durumbúza; 
Ebtippan (vet mag célra); Édes csillagfürt (mag); Fehér here (vet mag célra); Fehér tippan (vet mag célra); Fehérhere; 
Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vet mag célra); Francia perje (vet mag célra); Füves lucerna és füves here; 
Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vet mag célra); Gy sz virág; Hibrid perje (vet mag célra); Homoki bab; 
Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vet mag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vet mag célra); Keszthelyi keverék (rozs 
és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vet mag célra);  Korcs v. svédhere (vet mag célra); Korcshere; Koronás 
baltavirág (vet mag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa 
vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vet mag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vet mag célra); 



7.szám
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
2377

Lucerna; Lucerna (vet mag célra); Macskagyökérf ; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mézontóf ; Mocsári perje 
(vet mag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádkép  csenkesz (vet mag célra); Napraforgómag; Napraforgós 
kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vet mag célra); Óriás tippan (vet mag 
célra); szi búzás pannon bükköny; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vet mag célra); Réti komócsin (vet mag 
célra); Réti perje (vet mag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vet mag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos 
szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Sepr cirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sovány perje 
(vet mag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás 
silókukorica; Szöszös bükköny (vet mag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokf ; Szudánif ; Takarmánybaltacim; 
Takarmánybaltacím (vet mag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; 
Takarmánylucerna (vet mag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; 
Tárnics; Tifon; Tritikále; Úfif ; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vet mag célra); Vöröshere (vet mag célra); Vöröshere; Zab; 
Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa 

b) ba) 
     bb) 
     bc) 1. 

     bc) 2. 

d) db) 

Extenzív gyepgazdálkodás 
Ökológiai gyepgazdálkodás 
Gyepgazdálkodás túzok 
él hely-fejlesztési 
el írásokkal 
Gyepgazdálkodás él hely-
fejlesztési el írásokkal 
Természetes vizes él helyek 
gondozása 

Állandó legel  (kaszált); Állandó legel  (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett); 

b) bd) 1. 

     bd) 2. 

d) dc) 

Környezetvédelmi célú 
földhasználat váltás 
Természetvédelmi célú 
gyeptelepítés 
Vizes él helyek létrehozása 
és kezelése 

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett); 

c) ca) 
     
      

Integrált gyümölcs és 
sz l termesztés 

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; 
szibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Sz l ültetvények; Termesztett bodza; 

c) cb) Ökológiai gyümölcs és 
sz l termesztés 

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; 
szibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Sz l ültetvények; Termesztett bodza; Vegyes gyümölcsös 

c) cc) Hagyományos 
gyümölcstermesztés 

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; szibarack; Szilva; Szelídgesztenye; 
Vegyes gyümölcsös 

d) da) Nádgazdálkodás Nád 
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A szántóföldi célprogramokban zöldségnövényként támogatható növények köre 

Articsóka Feketegyökér Paprika Szárazbab
Bimbóskel  Fokhagyma Paradicsom Torma
Brokkoli Földieper (szamóca) Petrezselyem Tök
Cékla Futóbab Pattogatni való kukorica Tojásgyümölcs 
Cukkini F szerpaprika Póréhagyma Uborka
Cukorborsó Galambbegysaláta Rebarbara Vöröshagyma
Csemege kukorica Karalábé Retek Zeller

Dinnye Karfiol Sárgarépa Zöldbab
Endívia Kelkáposzta Sóska Zöldborsó
Édeskömény Kínai kel Spanyol Articsóka Zsázsa
Fejessaláta Lilahagyma  Spárga  

Fejeskáposzta Metél hagyma Spenót  

A támogatásra jogosult ültetvények köre, valamint a támogatási összegek megállapításához  az 
egyes ültetvény fajok ültetvénycsoportonkénti besorolása  

„Almatermés ek” „Csonthéjas és héjas” „Bogyós” „Sz l ” „Vegyes” 
Alma  Cseresznye   Fekete Ribiszke  Sz l ültetvények  
Birs  Dió Homoktövis 

Vegyes 
gyümölcsös 

Körte Kajszibarack Josta(Rik )
Naspolya  Mandula  Málna  

Meggy Piszke/egres 

Mogyoró Ribiszke  
szibarack Szeder 

Szelídgesztenye Termesztett bodza   
Szilva  
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Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelked  jelent ség , veszélyeztetett ritka 
szántóföldi növényfajták listája 

Faj Fajta Nemzetközi hivatkozás 
Termesztett 
terület (ha) 

Elterjedés 

Tiszavidéki 

FAO WIEWS (World 
Information and Early 

Warning System) 
<1 ha géntartalék 

Mez ségi 

FAO Treaty (International 
Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and 

Agriculture) 

<1 ha géntartalék 

Búza (Triticum 
aestivum L. subsp. 
aestivum var. 
erythrospermum) 

Bánkúti 1201 
ECP/GR (European 

Cooperative Programme for 
Genetic Resources Networks)

5-10 ha Alföld 

Alakor (Triticum 
monoccocum L.) 

ECCDB (ECP/GR European 
Central Crop Data Basis) 

<1 ha géntartalék 

Tönke (Triticum 
dicoccon Schrank) 

FAO WIEWS, FAO Treaty, 
ECP/GR

<1 ha géntartalék 

Árpa (Hordeum 
vulgare L.) 

Gádorosi fekete 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Mindszentpusztai 
fehér 

FAO WIEWS, FAO Treaty, 
ECP/GR

<1 ha géntartalék 

Bánkúti lófogú 
sárga

FAO WIEWS, FAO Treaty, 
ECP/GR

<1 ha géntartalék 

Mez hegyesi sárga 
lófogú  

FAO WIEWS, FAO Treaty, 
ECP/GR

<1 ha géntartalék 

Putyi   
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Piros kukoricák 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
5-10 ha rség, Tiszántúl 

Iregi 12 hetes 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Száznapos 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Kukorica (Zea mays L.) 

Sárga magyar 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
5-10 ha Tiszántúl 

Nagykállói tf. 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Napraforgó (Helianthus 
annuus L.) 

Bajai fehér 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Fert di piros FAO WIEWS,  ECP/GR <1 ha géntartalék 

Mesterházai FAO WIEWS,  ECP/GR <5 ha Alföld 

Jászberényi FAO WIEWS,  ECP/GR <1 ha géntartalék 
Köles (Panicum 
miliaceum L.) 

Tápiószentmártoni FAO WIEWS,  ECP/GR <1 ha géntartalék 
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Faj Fajta Nemzetközi hivatkozás 
Termesztett 
terület (ha) 

Elterjedés 

Futó fürjbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<50 ha 

másodvetésként 
elterjedt 

Bokor fürjbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha 

házikertekben az 
ország egész 

területén 

Pacsibab 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<10 ha 

másodvetésként az 
Alföldön 

Menyecskebabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<20 ha Alföld 

Büdösk -babok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Fecskehasú babok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Gyöngybabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Cukorbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Gesztenyebabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Gyíkbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Békahátúbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Libamájbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Békési rizsbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Veteménybab 
(Phaseolus vulgaris L.) 

Tolnai borsóbabok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha szórványosan 

Fehér salátabab FAO WIEWS, FAO Treaty, 
ECP/GR

<10 ha 
konyhakertekben az 

ország egész 
területén T zbab (Phaseolus 

coccineus L.) 
Tarka salátabab 

FAO WIEWS, FAO Treaty, 
ECP/GR

<5 ha 
konyhakertekben az 

ország egész 
területén 

Csicseriborsó (Cicer 
arietinum L.) 

Békéscsabai
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<10 ha Duna-Tisza köze 

Bajai
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Homoki bab [Vigna 
unguiculata (L.) Walp.] 

Mohácsi 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Lóbab  (Vicia faba L.) Tataházi 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<50 ha országszerte 

Földimogyoró  (Arachis 
hypogaea L.)  

Kisteleki,  
Tápiószelei 

FAO WIEWS,  ECP/GR <5 ha Dél-Alföld 

Burgonya (Solanum 
tuberosum L.) Porvai 

FAO WIEWS, FAO Treaty, 
ECP/GR

<1 ha géntartalék 
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Faj Fajta Nemzetközi hivatkozás 
Termesztett 
terület (ha) 

Elterjedés 

Aranyalma 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha 

konyhakertekben az 
ország egész 

területén 

Somogyi 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha 

konyhakertekben az 
ország egész 

területén 

Farmosi FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék Csicsóka (Helianthus 
tuberosus L.) Nagykállói FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Nyúlszapuka (Anthyllis 
vulneraria L.) 

Helyi típusok FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Fehérvirágú somkóró  
(Melilotus alba Medik.) 

Helyi típusok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<5 ha Duna-Tisza köze 

Svéd here (Trifolium 
hybridum L.) 

Helyi típusok 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR
<1 ha géntartalék 

Mezei csibehúr 
(Spergula arvensis L.) 

Helyi típusok FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Takarmánymályva 
(Malva verticillata L.) 

Helyi típusok FAO WIEWS,  ECP/GR <1 ha géntartalék 

Takarmány és süt tök
(Cucurbita maxima 
Duch.ex Lam) 

Helyi típusok FAO WIEWS,  ECP/GR <50 ha Alföld 

Takarmánydinnye 
(Citrullus 
colocynthoides Pang.) 

Újszilvási FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 
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Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelked  jelent ség , veszélyeztetett ritka 
zöldségfajták listája 

Faj Fajta Nemzetközi hivatkozás 
Termesztett 
terület (ha) 

Elterjedés 

Mátrafüredi tf. FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Ökörszív FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Fóti FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Lugas FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha házikert 

Erdélyi (5198/01, 
5204/02) 

FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Mosonmagyaróvári FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Leveleki  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Kisbuga FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Jándi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Tolnai  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Nógrádi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Erdélyi (5195/01, 
5196/01, 5197/01) 

FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Paradicsom  
(Lycopersicon esculentum L.) 

Tápláni konzerv FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Bogyesz FAO WIEWS, ECP/GR <5 ha 
Tápió-völgye, 

Jászság

Bocskor FAO WIEWS, ECP/GR <5 ha 
Békés és Hajdú 

megye 
Kalinkói FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Gogos 
paradicsompaprika 

FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha 
Békés és 
Csongrád 

megye 

Szentesi FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha 
Békés és 
Csongrád 

megye 
Szentl rinckátai  FAO WIEWS, ECP/GR <5 ha Tápió-völgye 

Jászberényi FAO WIEWS, ECP/GR <5 ha Jászság 

Tiszakécskei FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha 
Duna-Tisza 

köze
Hegyk i FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Lánycsóki FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Jászberényi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Erdélyi tf. (5387/01) FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Nemesnádudvari  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Bugaci  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha 
Tisza-mente, 
Duna-Tisza 

köze

Zöldpaprika  
(Capsicum annuum L.) 

Csabacsüdi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 



7. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2383

Faj Fajta Nemzetközi hivatkozás 
Termesztett 
terület (ha) 

Elterjedés 

Erdélyi (5037/00, 
5001/03) 

FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Kótaji  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Ököritófülpösi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Erdélyi  (5035/00, 
5193/03, 5499/01) 

FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Soroksári FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Javított cecei FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Keszthelyi fehér FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Boldogi FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Mátraalja 

Kalocsai FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha 
Kalocsa 
környéke 

F szerpaprika
(Capsicum 
 annuum var. longum) 

Dokomlási FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Veszkényi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Jászalsószentgyörgyi FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 
Vöröshagyma  
(Allium cepa L.) 

Alsógödi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Kadarkúti  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Somogy megye

Jászsági FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Pásztói  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha 
Északi-

Középhegység
Cigándi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 

Makói FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Makó környéke

Fokhagyma  
(Allium sativum L.) 

Sárospataki  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tokaj-Hegyalja

Póréhagyma  
(Allium porrum L.)

Nagykátai  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tápió völgye 

Nagyrakocsi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 

Nyíregyházi FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 

Csehimindszenti  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 

Csokros hagyma  
(Allium cepa var. aggregatum 
G. Don) 

Erdélyi tf. (5446/01) FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 

Napkori  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl Metél  hagyma
(Allium schoenoprasum L.) Taktaharkányi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 

Téli sarjadék hagyma  
(Allium fistulosum L.) 

Nagykátai  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tápió völgye 

Villányi FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Dél-Baranya 

Csehimindszenti  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Fiadi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Isztiméri FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Dunaföldvári  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Csákvári  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Kisbárapáti  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Saláta
(Lactuca sativa L.) 

Hernádcécei  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 
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Faj Fajta Nemzetközi hivatkozás 
Termesztett 
terület (ha) 

Elterjedés 

Tarnamérai  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Nagykállói FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Biri FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Vecsési FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Pest környékeFejeskáposzta  
(Brassica oleracea convar. 
capitata var. capitata f. alba) Hajdúsági FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha 

Debrecen 
környéke 

Kelkáposzta  
(Brassica oleracea convar. 
capitata var. sabauda) 

Mohácsi sz FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Mohács 

Erdélyi tájfajták FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 
Spenót  
(Spinacea oleracea L.) 

Békési FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha Tiszántúl 

Újzélandi spenót 
[Tetragonia tetragoniodes 
(Pall.) O. Kuntze] 

Sajószentpéteri FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Dunaföldvári  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 
Sóska
(Rumex acetosa L.) 

Pallagi FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Rebarbara  
(Rheum rhaponticum L.) 

Tápiószelei  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Pusztamonostori 
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR 
<1 ha géntartalék 

Nagykállói  
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR 
<1 ha géntartalék 

Sárgarépa  
(Daucus carota L.) 

Nagykállói  
FAO WIEWS, FAO Treaty, 

ECP/GR 
<1 ha géntartalék 

Napkori  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Gyomaendr di  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 
Petrezselyem  
[Petroselinum crispum. (Mill.) 
Nym.] Erdélyi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Nagyváradi  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék Paszternák
(Pastinaca sativa L.) Semjéni FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Darnózseli  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Monostorapáti FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 
Zeller  
(Apium graveolens L.) 

Kecskeméti  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 

Nagykállói  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék Retek  
(Raphanus sativus L.) Nagykállói  FAO WIEWS, ECP/GR <1 ha géntartalék 
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A földterület beazonosításának útmutatója 

1. A jogosult terület meghatározása

A jogosan igényelhet  földterület az adott terület fizikai blokkon belüli azon része, amelynek kimérése 
során nem lehet figyelembe venni: 
a) az adott kötelezettségvállalással érintett egybefügg  területen elhelyezked  nem m velt területeket 
(nádasok, tanyák, állattartó épületek, telepek, bozótos területek, facsoportok, amelyek alatt m velést nem 
folytatnak); 
b) a nem m vel  útnak használt utakat, valamint; 
c) a  2003. június 30-án kultúrállapotban nem lév , de id közben bem velt területeket.  

A jogosult terület meghatározásának szemléltet  ábrája 

Szántóföldi kultúrák és gyepterületek esetén a területen lév  fák, facsoportok kizárólag abban az esetben 
vehet k figyelembe a támogatás alapjául szolgáló mez gazdasági terület vonatkozásában, ha az azok alatti 
területen a célprogram el írásoknak megfelel  gazdálkodás valósítható meg.  

Ültetvények esetében: 
a) a termesztés-technológia részeként értelmezhet  m velt területeket hozzá kell számítani a jogosult 
területhez; 
b) az ültetvény terület határainak megállapítása során: 
ba) amennyiben az ültetvényt m vel  utak veszik közre, (pl. gépek forgására biztosított területek) akár két 
oldalról akár négy oldalról a m vel  utak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható; 

2003. június 30-án 
nem támogatható 

terület: fasor,  
d l út, csatorna stb.  

Blokkhatár 
Ügyfélrajz  (igényelt 

terület határa)

Kivett terület: 
tanya, állattartó 
épület, facsoport 

stb  

Jogosan igényelhet
területAzon blokk, 

amelybe a 
földhasználó 
kérelmezett. 
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bb) amennyiben nincsen m vel  út az ültetvény körül, a lombkorona középpontjától mért, legfeljebb a 
sortávolság felének megfelel  terület számítható be; 
bc) amennyiben a ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl. kerítéssel), legfeljebb 3,5 méteres 
terület számítható be; 
bd) amennyiben az adott régió bevált mez gazdasági gyakorlatának hagyományosan részét képez ,
legfeljebb 4 méter széles elemek (pl. teraszfalak, öntöz árkok) a terület részének tekintend k.  

2. Terület lemérése

2.1. A mérés elvégzéséhez szükséges tudnivalók

A jogosult földterület beazonosítása során a mez gazdaságilag ténylegesen m velt, kultúrával fedett 
terület határait kell rögzíteni. A támogatásra jogosult terület a m velt terület MePAR alapján támogatható 
része egy adott fizikai blokkon belül. A fenti módon beazonosított, támogatható terület eltérhet az ingatlan 
nyilvántartásban és a földhasználati nyilvántartásban szerepl  területi adatoktól, ezért kell a ténylegesen 
m velt terület beazonosítását elvégezni. 
A támogatásra jogosult területen belül a kötelezettségvállalással érintett egybefügg  területeket külön kell 
kimérni. A mérés során: 
a) a kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület határán kell haladni;
b) amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület által teljesen körülvett, 0,01 hektárt 
meghaladó kivett terület van (összefügg  nádas, facsoport, épületek, tanya), úgy mindegyik teljes területét 
ki kell mérni, mert ezek a területek nem jogosultak támogatásra;   
c) minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres pontosságúnak, és 
3 méteres koordináta élesség nek kell lennie a valós helyzethez képest; 
d) a mért földterület megadása kett  tizedes-jegyig szükséges; 
e) a lemért földterületet legalább egy pontban jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a támogatási 
id szak teljes id tartama alatt jól azonosítható legyen. 

2.2. Mérési jegyz könyv

A mérésr l jegyz könyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint: 
a) el zetesen támogatásra jogosult földhasználó neve és regisztrációs száma; 
b) AKG célprogram megnevezése;  
c) a mérést végz  személy neve (majd a kinyomtatást követ en aláírása illetve pecsétje); 
d) a mérés id pontjának rögzítése (év-hónap-nap óra-perc); 
e) területnagyság megadása kett  tizedesjegy pontossággal; 
f) terület X(EOV), Y(EOV) koordinátáinak megadása; 
g) pontszámos területszámítási jegyz könyv; 
h) pontszámos területszámítási vázrajz (shape formátumban). 
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Szemléltet  ábra a területek beazonosítása érdekében 
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Tápanyag-gazdálkodási minimumkövetelmények  

Talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhet , betartva a vonatkozó jogszabályban 
foglalt el írásokat. 

Növényvédelmi minimumkövetelmények 

A) 2010. december 31-ig minimumkövetelményként figyelembe veend  el írások

1.) Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott 
engedély alapján, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletr l szóló 2008. évi XLVI. törvény 
végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni. 
(engedélyköteles termék: a növényvéd  szer, növényvéd szer-hatóanyag, -adalékanyag, -segédanyag, a 
növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a m szerek kivételével), valamint a 
termésnövel  anyag (kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-m trágya), engedélyköteles továbbá az 
alkalmazás célja szerint ezekre visszavezethet  egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és 
felhasználása engedélyhez kötött;). 
2.) A növényvéd  szereket elkülönített raktárban, a vizek, a környezet és az emberi egészség védelmét 
szolgáló intézkedések betartásával lehet tárolni. 
3.) A növényvéd  szer kijuttatásra alkalmazott gépeknek szerepelniük kell a Növényvédelmi Gépek 
Jegyzékében, vagy megfelel  nemzetközi min ségtanúsítási okirattal kell rendelkezniük, továbbá 
megfelel  m szaki állapotban kell lenniük 
4.) Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvéd  szereket kizárólag a kategóriának megfelel
végzettség  ember vásárolhatja, vagy használhatja fel.
5.) A növényvéd  szer címkéjén és/vagy a használati utasításban foglalt korlátozásokat be kell tartani. 
6.) Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek 
szakszer  összegy jtésér l, kezelésér l, megsemmisítésér l. (pl.: növényvéd  szer csomagolóeszköz más 
célra még tisztított állapotban sem használható) 

B) 2011. január 1-jét l minimumkövetelményként figyelembe veend  el írások 

Gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek 
szakszer  összegy jtésér l, kezelésér l, megsemmisítésér l. (pl.: növényvéd  szer csomagolóeszköz más 
célra még tisztított állapotban sem használható) 
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Talajmintavétel során betartandó követelmények 

A talajvizsgálat elvégzéséhez a mintát kötelezettségvállalással érintett egybefügg  területenként kell 
venni. Egy talajminta legfeljebb öt hektár területet reprezentálhat. Amennyiben a kötelezettségvállalással 
érintett egybefügg  terület nagyobb, mint öt hektár, akkor a területet megközelít leg öthektáros 
mintavételi egységekre kell bontani. A mintavételi egységek meghatározásánál figyelembe kell venni a 
parcella és táblahatárokat a tápanyag-gazdálkodási terv céljai szerint. Az utolsó gazdálkodási évben 
esedékes ismételt talajvizsgálatnál a mintákat ugyanazokról a helyekr l kell venni. A mintavételi 
egységeknek talajtanilag egységesnek (homogénnek) kell lenniük, és az így kijelölt egységeken kell az 
átlagmintát begy jteni. Az átlagminta egy meghatározott nagyságú terület jellemzésére szolgáló, több 
helyr l, azonos talajmélységb l vett azonos tömeg  talajmintáinak keveréke. A mintavétel az alábbiak 
szerint történik: 

szántóföldi kultúráknál, a m velt rétegb l (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de 
maximum 5 hektáronként vett átlagminta,  
állókultúráknál, maximum 5 hektáronként vett átlagminta. A részmintákat almatermés ,
csonthéjas és héjas ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm; bogyós ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40 
cm; sz l  ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm mélységb l kell venni. 

A mintázandó területr l a fels , növényi maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása után lehet mintát 
venni. Az azonos tömeg  részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk vonalban, legalább 20 ponton ajánlott 
venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni, és az összekevert mintából 1-1 kg tömeg  átlagmintát kell 
a laboratóriumba küldeni elemzésre. 
Tilos mintát venni: 

szántóföldi kultúra esetén a táblaszélen 20 m-es sávban; 
a forgókban; 
szalmakazlak helyén; 
m trágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén; 
állatok delel  helyén. 

A mintavétel optimális id pontja a termés betakarítása utáni, de még a trágyázást megel z  id szak, ha a 
talaj m velhet  (nem túl nedves, nem túl száraz). Mintavételre alkalmas még: 

az sszel alapm trágyázott területekr l a következ  évben, de a trágyázástól számított 
legalább 100 nap utáni id szak; 
tavasszal m trágyázott területr l a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázást 
követ 100 nap után; 
szervestrágyázást követ  6 hónap elteltével. 

A mintát kódszámozott zacskóba kell gy jteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelynek tartalmaznia 
kell a következ ket:

–  földhasználó neve, regisztrációs száma; 
–  célprogram megnevezése; 
–  gazdaság helye; 
–  tábla jele; 
–  minta kódja; 
–  mintavétel id pontja; 
–  mintavétel mélysége. 
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2390 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 7. szám

Levélanalízis során betartandó követelmények 

Általános el írások:
A mintavételi egység kijelölésénél alapul kell venni a talajmintavételi egységet, amit ezen belül a faj, 
illetve fajta határol be. A mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány 
esetén a f  fajt, fajtát kell mintázni. 

Az egy mintavételi egységr l vett mintának két külön kezelt átlagmintából kell állnia, amelynek a két 
átló mentén szedett növényt, növényi szervet kell tartalmaznia. 

Egy mintát 50-100 db növény, vagy minimum 100 db növényi szerv (levél, levélnyél) képez. Minden 
növényi szervet más növényr l kell begy jteni. 

Almatermés , bogyós, csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2 db levelet kell leszedni 
a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából. Sz l  esetén a leveleket (levéllemezt) az 
els  fürt szárcsomójáról mintázzuk meg. 

Nem szabad mintát gy jteni: 
– növényvédelmi permetezést követ en a munkaügyi várakozási id  leteltéig; 
– lombtrágyázás után legalább 2 hétig; 
– sáros, szennyezett növényekr l. 

A mintába csak kifejlett, a fajtára jellemz , ép, egészséges, csapadéktól mentes növényt, levelet, illetve 
levéllemezt lehet szedni. 

A szegélyhatás elkerülésére a tábla széls  soraiból, illetve a sorok széls  növényeib l nem lehet mintát 
venni. 

A mintát kódszámozott zacskóba kell gy jteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelyen a terület 
adatai mellett a növényfaj (fajta), valamint a növényi szerv neve és fejlettségi állapota is szerepeljen. 
A mintavételi egységr l, egységekr l táblánként mintavételi jegyz könyvet kell készíteni. 

A gy jtött mintát zacskóba kell tenni, valamint a laboratóriumba történ  juttatásig h t táskában tartani. 
A mintákat lehet leg a mintavétel napján szükséges a laboratóriumba juttatni. 

Mintavételi eszközök:
– papír vagy etamin zacskók  
– rozsdamentes olló, kés, metsz olló, 
– mintaazonosító jegy, amelynek tartalmaznia kell a következ ket: 

–  földhasználó neve, regisztrációs száma 
–  célprogram megnevezése 
–  gazdaság helye 
–  tábla jele 
–  minta kódja 
–  mintavétel id pontja, növény fenofázisa  
–  növény megnevezése, fajta. 
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A növénymintavétel módja, id pontja, helye ültetvények esetében

Kultúra 
Minta-
vétel 

Fenofázis Mintavétel helye 

Sz l  I. Teljes virágzásban 
(term hajtásról) 

a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemz  levél 

 II.  Éréskor 
(lombszínez dés
kezdete el tt)  

a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemz  levél 

Alma, körte, birs, 
naspolya 

I.  Hajtásnövekedés 
befejezése után 

a földr l még kézzel elérhet  csúcshajtás közepér l
származó teljes levél 

szibarack, 
homoktövis 

I. Éréskor a földr l még kézzel elérhet  csúcshajtás közepér l
származó teljes levél 

Szilva, kajszi, 
meggy, cseresznye 

I. A hajtásnövekedés 
befejezése után 

a földr l még kézzel elérhet  csúcshajtás közepér l
származó teljes levél 

Dió I. A csonthéj 
kialakulása után 

az összetett levél csúcsi levéllemeze 

Mandula, 
mogyoró, 
szelídgesztenye 

I. A csonthéj 
kialakulása után 

a földr l még kézzel elérhet  csúcshajtás közepér l
származó teljes levél 

Piros és egyéb 
ribiszke, 
piszke/egres, josta 

I. Éréskor a hajtás középs  kifejlett levele 

Termesztett bodza I. Éréskor a hajtás középs  részér l kifejlett összetett 
levéllemez 

Málna, szeder I. Éréskor a hajtás középs  részér l kifejlett összetett 
levéllemez 
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A tápanyag-gazdálkodási terv kötelez en beküldend  tartalmi elemei 

1

2

3

B)
talajvizsgálat

A)
egyszer sített

mérlegszámítás  

C) 
levélanalízis 

Kötelezettség-
vállalással 

érintett 
egybefügg

terület 
sorszáma

A tápanyaggazdálkodási terv alapja
Tábla 

sorszáma 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Tábla területe
 (ha)

Trágyázott 
kultúra 

megnevezése N P2O5 K2O

Maximálisan kijuttatandó 
hatóanyag (kg/ha)

Hasznosítási 
kód 

Gazdálkodási év: Célprogram kód:
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Gazdálkodási napló kötelez  formai és tartalmi követelményei 

1

2 3

4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

Név:       

Közterület neve, száma:           

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedésében résztvev k és 
a Natura 2000, valamint a Kedvez tlen Adottságú Területekre vonatkozó kiegészít  támogatást igényl k számára.

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ

__ __ __ __ / __ __ __ __    gazdálkodási évt l

Gazdálkodó adatai

Engedély száma:

Közterület neve, száma:

Cégforma:                               

Kamarai regisztrációs száma:

Ügyfél regisztrációs szám (MVH): 

Helység, irányítószám:                      

E - levélcím:

Szaktanácsadó neve és címe:

E - levélcím:Telefonszám:         

Helység, irányítószám:

Telefonszám:

Növényvédelmi szakirányítójának neve és címe:

Név:   

Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól)

Szaktanácsadó és szakirányító adatai (amennyiben alkalmaz a gazdálkodó szakembert)
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1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

6 17

7 18

8 19

9 20

10 21

11 22

cé
lp

ro
gr

am
on

 k
ív

li

ha
sz

no
sí

tá
s

kaszáló

konyhakert

fásított terület

sz l

erd

Egyéb

egyéb baromfi

tojótyúk

Baromfi

vegyes (6 hónap felett)Kecske

Baromfi

halastó

Juh vegyes (6 hónap felett) zsombékos, láp

Ló

egyéb sertés

tenyészkoca 50 kg felettlegel

 nádas

Sertés

Sertés

24 hónap felett

6 hónapnál id sebb

 gyümölcs Szarvasmarha

6 hónapnál fiatalabb

Szarvasmarha 6-24 hónapig

szántó Szarvasmarha

Állatfaj
 megnevezése

Korcsoport

Éves átlaglétszám 

gazdaság teljes 
területe 

hasznosítási 
irányonként  (ha)

darabszám  
(db)

állategység 
(ÁE)

AKG támogatásba 
vont terület 

nagysága (ha)

Állatállomány összesít

Összesít  adatlap   __ __ __ __  / __ __ __ __ gazdálkodási évben

B C D E F G H

sz
án

tó
ül

te
tv

én
y

gy
ep

vi
ze

s 
él

óh
el

y
C

él
pr

og
ra

m

cs
op

or
t

A

GN-01

Földhasznosítási összesít

Terület 
hasznosítás 

megnevezése

Szeptember 1-én
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I. II. III.

 -  - 

 -  - 

 -  - 

1

2

3

4

5

6

IE

M trágya -  
kijuttatott 

hatóanyagok kg/ha

T
áp

an
ya

g 
ga

zd
ál

ko
dá

si
 

te
rv

 t
el

je
sü

lt Termés-
hozam (t/ha)

M
e
llé

kt
e
rm

é
k/

zö
ld

tr
á
gy

a
 

ta
la

jb
a 

fo
rg

a
tá

sa

Vis 
maior

l m

MePAR blokkazonosítók

2. Változás

2009/2010. év

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti naplók - GN-07 és GN-11 valamint a GN-12 alapján 

o p qn

Tábla-
sorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Terület 
(ha)

F -
növény/ 
másod-
vetés

Hasz-
nosítási 

kód

K2O

Fajta

HF G

Nitrát- 
érzékeny

Jogosultságok

K2O terv tényN P2O5

Faj
Gazdálko-

dási év

g h

Szaporító-
anyag 
típusa

Szervestrágya - 
kijuttatott 

hatóanyagok kg/ha

N P2O5

1. Változás

A D

Település Helyrajzi számok

B C

Terület (ha)

Meg-
jegyzés 

t

12%-os 
lejt

kitettség
AKG kód

KAT 
terület

sra kb c d f jie

Mérési jegyz könyvének sorszáma:

Kötelezettségek 

Natura 
2000

Földhasználat joga:

GN-02 AKG - SZÁNTÓ - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület azonosítási alapadatai

Lap sorszáma:

Sorszáma: 
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I. II. III.

 -  - 

 -  - 

 -  - 

1

2

3

4

5

6

KAT 
terület

HE FD

Helyrajzi számok MePAR blokkazonosítók

  Sorszáma: Földhasználat joga:

els
kaszálás 
kezdete 

(hónap-nap)

második 
kaszálás 
kezdete 

(hónap-nap)

j l

kaszálás 
id pontja 

(hónap-nap)

h

utolsó 
kaszálás 
kezdete 

(hónap-nap)

a

Hasz-
nosítási 

kód

Gazdálko-
dási év

Terület 
(ha)

Tábla-
sorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

c

módja

d e

hozama 
(tonna/ 
ha/év)

Kaszálásos hasznosítás esetén

i k

kaszá-
lások 

száma

f

Nitrát- 
érzékeny

Natura 
2000

2009/2010. év

1. Változás

12%-os 
lejt

kitettség

Terület (ha)

m n

2. Változás

g

GA B C

b

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti naplók - GN-07 és a GN-08- alapján 

GN-08 
lap-

sorszám

Vis 
maior

Legeltetéses hasznosítás esetén

hozama 
(tonna/ 
ha/év)

AKG kód

Meg-
jegyzés 

o

I

Jogosultságok

Lap sorszáma:

Település

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület azonosítási alapadatai

GN-03 AKG - GYEP - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK

Mérési jegyz könyv sorszáma:

Kötelezettségek 
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I. II. III.

 -  - 

 -  - 

 -  - 

1

2

3

4

5

Növényfaj

A

Település

J

Lap sorszáma:

Földhasználatának joga: Mérési jegyz könyv sorszáma:

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület azonosítási alapadatai

Sorszáma: 

d

C

ig h k

B E

MePAR blokkazonosítók

2009/2010. év

2. Változás

M R

12%-os 
lejt

kitettség

D

Terület (ha)

1. Változás

Fajta

O

Helyrajzi számok

Hasznosítási 
kód

Terület 
nagysága 

(ha)

K

telepítéskor
M velési mód

P

Nitrát- 
érzékeny

jelenlegi

KAT 
terület

Állománys r ség (t /ha)
Telepítés éve

Kötelezettségek Jogosultságok

IHF G

Q

AKG kód
Natura 
2000

Gazdál-
kodási év

Tábla 
sorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Terület (ha)

ba j

N

Hasznosí-
tási kód

c

Sor- és t táv

NL

e f

P2O5

Madár-
odú 

(db/ha)

Rovar- 
csapdák 
száma

K2O N K2O

Terméshozam 
(t/ha)

M trágya -  
kijuttatott 

hatóanyagok kg/ha

T
á

p
a

n
ya

g
 g

a
zd

á
lk

o
d

á
si

 
te

rv
 t

e
lje

sü
lt

P2O5

Szervestrágya - 
kijuttatott  

hatóanyagok kg/ha

qo

Vis 
maior 

pnl m 

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti naplók - GN-07 és a GN-11 valamint a GN-12 alapján 

Meg-
jegyzés 

GN-04 AKG - ÜLTETVÉNY - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK

tényterv
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I. II. III.

 -  - 

 -  - 

 -  - 

1

2

3

4

5

6

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület azonosítási alapadatai

MePAR blokkazonosítók
12%-os 

lejt
kitettség

H

Nitrát- 
érzékeny

KAT 
terület

FEC D

Település Helyrajzi számok

A B

d

Sorszáma: 

Gazdálko-
dási év

b

Tábla 
sorszáma 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

2009/2010. év

Aratott terület 
nagysága (ha)

Kezelési 
terv száma

1. Változás

2. Változás

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti napló - GN-07 alapján 

f g

Terület (ha)

e

Natura 
2000

ia c

kezdete  
(hónap-nap)

vége       
(hónap- nap)

módja

Hozam 
(termel i

nádkéve/ha)

Nádaratás
Tarló 

mérete 
(cm)

j

Vis maior

k

Meg-
jegyzés 

h

GN-05 AKG - NÁDAS - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK

JogosultságokKötelezettségek

Mérési jegyz könyv sorszáma:

IG

Lap sorszáma:

Földhasználat joga:

AKG kód
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1 _ _

2 _ _

3 _ _

4 _ _

5 _ _

6 _ _

7 _ _

8 _ _

9 _ _

10 _ _

11 _ _

12 _ _

13 _ _

14 _ _

Lap sorszáma:

LA G HB C E

Tábla sorszáma 
kifizetési kérelem 

szerint
Terület 

nagysága 
(ha)

MePAR blokkazonosító
el z
évben

Kötelezettségek - 
lehetséges jogosultságok

Hasznosítás kódja
Haszno-

sítási irány

O

Meg-
jegyzésnitrát-

érzé-
keny

12% 
lejt

KAT 
terület

NMJ K

Igényelt komp. 
támogatás

IF

KAT Natura

GN-06 Táblaösszesít  nem AKG-s területekr l -    _ _ _ _ / _ _ _ _   gazdálkodási évben

Helyrajzi 
szám

D

tárgy- 
évben

másod-
vetés

Natura 
2000

f növény
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I. II.Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület sorszáma: Tábla sorszáma (adott évi kifizetési kérelem szerint):

F G IC HA B D E

Sorszám A m velet megnevezése 
anyag / termék
megnevezése

M velethez kapcsolódó adatok, kijuttatott anyag, 
betakarított termék(ek), melléktermék(ek)

Az elvégzett m velet
 id pontja (év-hónap-nap)

kezdete vége
fajlagos 

mennyiség 
(1 ha)

mérték-
egység

Meg-
jegyzés

Tájékoztatás köteles 
események

A m velet
által érintett 

terület 
nagysága   

( ha )
megnevezése

bejelentés 
id pontja

Lap sorszáma:

KJ

Folyamatos m veleti napló-táblánként  GN-07
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Legeltetés 
kezdete

(év-hónap-nap)

C

Célprogram 
megnevezése

H I

darab-
szám

ÁE szám

E F G

állatfaj  
(GN-01 E oszlop szerint)

korcsoport 
(GN-01 F oszlop szerint)

A B J

Legeltetett 
napok 
száma

Tábla 
sorszáma 
kifizetési 
kérelem 
szerint

Legeltetett 
terület 

nagysága 
(ha)

Legeltetett állatok adatai
Legeltetés

módja

D

GN-08 Legeltetési napló Lap sorszáma:
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GN-09 Növényvédelmi megfigyelések

D E

hasznosí-
tási kód

A B

Sor-
szám

Megfigyelés 
id pontja 

(év-
hónap
-nap)

Tábla-
sorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

C F

fejl dési 
állapota

fert zés 
mértéke

Megfigyelés 
módja/ eszköze

Termesztett növény 

megnevezése
fejlettségi 
állapota

H

Károsító(k)

G

Lap sorszáma:

Meg-
jegyzés

L

megnevezése

I J K

Agro- 
technikai

intézkedés 
sorszáma
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M

Lap sorszám:

L

A felel s
aláírása

N

Élelmezés-
egészség-

ügyi várako-
zási id
(nap)

A B

A kezelt  
terület 

nagysága
(ha)

kereskedelmi 
megnevezés

Sor-
szám

A kezelést 
megalapozó 
megfigyelés 
bejegyzés 
(GN - 09) 

száma

Kezelt 
kultúra 

C

mérték-
egysége 

(l/ha, 
l/m2)

A kezelés 
id pontja 

(év-
hónap
-nap)

A kezelt 
tábla 

sorszáma 
(adott évi 
kifizetesi 
kérelem 
szerint)

JED F G I

A permetlé

mennyi-
sége

A használt növényvéd  szer

mérték-
egység 

(kg, l/ha, 
g/m2, 
g/fm)

mennyi-
sége

A
betakarítás 
id pontja

(év-
hónap
-nap)

GN-10 Nyilvántartás a növényvéd  szeres kezelésekr l

KH
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I. II. III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vízkivétel

N P2O5 K2O

Meg-
jegyzés 

Hatóanyag - 
tartalom kg/haÖntözött 

terület 
nagysága   

(ha)

Tábla-
sorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Kijuttatott anyag (készítmény)

GN-11 Öntözési nyilvántartás lap sorszáma:

MI JH

Vízkivétel helye: Vízkivételi engedély száma:

A C E

Öntözés     
kezdete - vége
(év-hónap-nap)

Öntözött 
kultúra 

B GD

kereskedelmi 
megnevezés

mennyi-
sége

mérték -
egysége

Öntözés módja:

hatóanyag 
megnevezése

F L K

mennyiség 
(m3)

üzemóra
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I. II.

III. IV. V.

Lap sorszáma:

Hasznosítási kód:

mérték-
egység

GN-12

Tábla területe (ha):

 Trágyázási napló  _ _ _ _ / _ _ _ _  gazdálkodási évben

Trágyázott kultúra megnevezése:

Kijuttatott egyéb engedélyköteles 
anyagok

N
mennyi-sége megnevezése

B

hígtrágya 
mennyisége 

(m3/ha)
kódja

Kijuttatott m trágya 

mennyi-
sége 

(tonna/ha)

megnevezése

Trágyá-
zást 

követ
vetés 

id pontja 
(hónap-

nap)

Bedolgo-
zás 

id pontja 
(hónap-

nap)P2O5 K2O

kijuttatott  hatóanyag 
mennyiség (kg/ha)

 Trágyázás 
id pontja 
(hónap

nap)

Trágyá-
zott 

terület 
nagysá-

ga 
(ha)

Kijuttatott szervestrágya

istálló-trágya 
mennyi-sége 

(tonna/ha)

Összesen:

N OM

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület sorszáma: Tábla sorszáma (adott évi kifizetési kérelem szerint):

A LG KC D E F JH I
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I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GN-13 Szervestrágya mérleg  _ _ _ _ / _ _ _ _  gazdálkodási évben Lap sorszáma:

Telep megnevezése:

A B C D E F G H I J K L

Trágyatároló 
jele

Tároló 
kapacitása 

Tárolás módja 
(59/2008. FVM 
rend. alapján)

Szerves-trágya 
típus kódja 

(59/2008. FVM 
rend. alapján)

Trágya 
megneve-zése 
(istálló,  vagy 

hígtrágya)

Mérték-
egység

(tonna vagy m3 
)

Trágya

el z  évi 
marad-vány

kelet-kezett vásárolt kijuttatott átadott záró
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I. II. III.

IV.

V.

Korcsoport 
megnevezése:

júl

hígtrágyás:mélyalmos:

egyéb:karám/kifutós:

állományváltozás havi bontásban

jan febrdec májmárc ápr jún aug

GD E F H

 szept okt nov

C J KI LA B

Éves átlagos állatlétszám:

Faj megnevezése:

Tenyészet kódja                  
(TIR-ben):

VI. Tartásmód:  

legeltetéses

Fajta megnevezése:

almos:

átmin sítés

növekedés összesen

elhullás / kényszervágás

értékesítés (saját fogyasztás is)

4

5

6

nö
ve

ke
dé

s
cs

ök
ke

né
s

7

Állományváltozás okai:

Induló-, ill. hó-eleji állatlétszám

szaporulat

vétel

1

2

3

Hó-végi záró állatlétszám

8

9

10

átmin sítés /selejtezés

csökkenés összesen

Lap sorszáma:GN-14 Állatállomány-változási nyilvántartás  _ _ _ _ / _ _ _ _ gazdasági évben
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1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

6 17

7 18

8 19

9 20

10 21

11 22 Egyéb

Kecske (anyakecske 50 kg + szaporulat)

Kecske (anyakecske 80 kg + szaporulat)

Anyanyúl + szaporulat

Baromfi

Baromfi

Kacsa

Üsz  (12 - 24 hónap) 

Hízómarha (12-24 hónap)

Lovak (600 kg)

 Koca (10 malaccal, 9 kg-ig)

 Utónevelt malac (8-35 kg-ig)

Hízó sertések, fiatal koca

Tejel  tehén (650kg)

Hízómarha, anyatehén (24 hó felett)

Üsz  (6 - 12 hónap)Szarvasmarha

Szarvasmarha

Szarvasmarha

Szarvasmarha

Szarvasmarha

A

Szarvasmarha

Nyúl

(anyajuh 70 kg + szaporulat)Juh

 Brojlercsirke

Liba

(anyajuh 50 kg + szaporulat)Juh

Állatfaj Kategóriák
Éves 

átlaglétszám 
(darab)

  PulykaBaromfi

Baromfi   Tojótyúk

Baromfi

Sertés

Éves 
átlaglétszám 

(darab)
KategóriákÁllatfaj

Sertés

Hízómarha (6-12 hónap)

Sertés

Borjú (0 -6 hónap)

Ló

Szarvasmarha

Állatállomány összesít  _ _ _ _ / _ _ _ _ gazdálkodási évben - (nitrátérzékeny terület esetén)GN-15

B CAB C
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J

Utolsó mintavétel ideje 

I

mintavétel 
id pontja 

(év-hónap-nap)

Lap sorszáma:

vizsgálati 
jegyz könyv 

száma

F

mintavétel 
id pontja 

(év-hónap-nap)

Els  mintavétel ideje 

G

sor-
száma

nagysága  
(ha)

nagysága 
(ha)

AKG cél-
program 

kód

bogyós ültetvény

jelzése 0-25 20-40

E

Mintavételi terület    
(max. 5 ha)

D

Mintavétel mélysége (cm)

szántó
sz l  - gyümölcs

B

Kötelezettség 
vállalással érintett 
egybefügg  terület

A C

30-600-30

2013. szept. 1 - 2014 aug. 312008.szept 1. -  2010 aug. 31
állókultúrák

0-20

GN -16 Talajvizsgálati adatok nyílvántartása

H

vizsgálati 
jegyz könyv 

száma
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Változás típusa 
(másodvetés/ 
táblaváltozás)

Változás el tt Változás után

Változás típusa 
(másodvetés/ 
táblaváltozás)

Változás el tt

haszno-
sítási kód

tábla 
sorszáma

tábla 
sorszáma

gazdálkodási év
haszno-

sítási kód

E F CGA B C D D EA B

gazdálkodási év
haszno-

sítási kód
tábla 

sorszáma

Lap sorszám:

G

haszno-
sítási kód

tábla 
sorszáma

F

Változás után

gazdálkodási évgazdálkodási év

GN-17 Táblaváltozás, illetve a másodvetés követésének adatlapja 
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Sor- 
szám

Id pont      
 (év-hónap-nap)

Lap sorszáma:

GN adatlap 
száma

GN adatlap 
lapszáma

Oszlop jelzése 
vagy sor száma

Megjegyzések

Megjegyzés

GN-18
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  Lap sorszáma:

1 15

2 16

3 17

4 18

5 19

6 20

7 21

8 22

9 23

10 24

11 25

12 26

13 27

14 28

GN-19

Tábla-
sorszám 

(adott 
évi 

kifizetési 
kérelem 
szerint)

Tábla 
területe (ha)

Vis maior 
által érintett 

terület 
nagysága

S
o

rs
zá

m

D E

Bejelentés 
id pontja 

(hónap-nap)

Vis maior ok 
megnevezése

F

Meg-
jegyzés

A B C

S
o

rs
zá

m

A B
Tábla-

sorszám 
(adott 

évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Tábla 
területe (ha)

C D E F

Vis maior 
által érintett 

terület 
nagysága

Bejelentés 
id pontja 

(hónap-nap)

Vis maior ok 
megnevezése

Meg-
jegyzés

Összesít  adatlap "vis maior" esetek nyilvántartására
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I. II.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület sorszáma: Terület nagysága:

Meg-
jegyzés

N P2O5 K2O N P2O5 K2O terv

Termés-
hozam (t/ha)

M
el

lé
kt

er
m

ék
/z

öl
dt

rá
gy

a 
ta

la
jb

a 
fo

rg
at

ás
a

tény

Vis 
maior 

Szaporító- 
anyag
típusa

Szervestrágya - 
kijuttatott 

hatóanyagok kg/ha

M trágya -  
kijuttatott 

hatóanyagok kg/ha

T
áp

an
ya

g 
ga

zd
ál

ko
dá

si
 

te
rv

 t
el

je
sü

lt

r s t

Gazdálko-
dási év

Tábla-
sorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Terület 
(ha)

F növény/ 
másod-
vetés

Hasz-
nosítási 

kód
Faj Fajta

n o p qj k l m

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti naplók - GN-07 és GN-11 valamint a GN-12  alapján 

a b c d e f g h i

Lap sorszáma:GN-02-K AKG - SZÁNTÓ - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK
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I. II.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lap sorszáma:

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti naplók - GN - 07 és a GN - 08 alapján 

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület sorszáma: terület nagysága:

GN-03-K AKG - GYEP - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK

Gazdálko-
dási év

Tábla-
sorszám 

(adott 
évi 

kifizetési 
kérelem 
szerint)

Terület 
(ha)

Hasz-
nosítási 

kód

els
kaszálás 
Kezdete 

(hónap-nap)

második 
kaszálás 
kezdete 

(hónap-nap)

utolsó 
kaszálás 
Kezdete 

(hónap-nap)

kaszá-
lások 

száma

a b c d e f o

Meg-
jegyzés

i j k l m

GN-08 
lapszám

g h n

Kaszálásos hasznosítás esetén Legeltetéses hasznosítás esetén

Vis 
maior

hozama 
(tonna/ 
ha/év)

kaszálás 
id pontja 
(hónap - 

nap)

hozama 
(tonna/ 
ha/év)

módja
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I. II.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GN-04-K AKG - ÜLTETVÉNY - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK

Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület sorszáma: terület nagysága:

P2O5 K2O terv tényN P2O5 K2O N

q

Gazdál-
kodási év

Tábla-
sorszám 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Terület (ha)
Hasznosí-
tási kód

Szervestrágya - 
kijuttatott  

hatóanyagok kg/ha

M trágya -  
kijuttatott 

hatóanyagok kg/ha

T
á
p
a
n
ya

g
 g

a
zd

á
lk

o
d
á
si

 
te

rv
 t
e
lje

sü
lt Terméshozam 

(t/ha) Meg-
jegyzés 

m n o pi j k l

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti naplók - GN-07 és a GN-11 valamint a GN-12 alapján 

a b c d e f g h

Lap sorszáma:

Madár-
odú

(db/ha)

Rovar- 
csapdák 
száma

Vis 
maior 
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I. II.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

Meg-
jegyzés 

Kitöltése a célprogramban el írt folyamatos m veleti napló - GN-07 alapján 

vége       
(hónap- nap)

módja

j

Gazdálko-
dási év

Tábla 
sorszáma 
(adott évi 
kifizetési 
kérelem 
szerint)

Kezelési 
terv száma

Aratott terület 
nagysága (ha)

Nádaratás Tarló 
mérete 
(cm)

Hozam 
(termel i

nádkéve/ha)
Vis maior

f g h ia b c d e

kezdete  
(hónap-nap)

AKG - NÁDAS - kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület - ALAPADATOK Lap sorszáma:

terület nagysága:Kötelezettségvállalással érintett egybefügg  terület sorszáma:

GN-05-K
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ideje gyakorisága ideje módja

gazdálkodási napló 
vezetése

naprakészen folyamatos 09. 01. – 11. 30. elektronikus úton az
MgSZH-ba

agrár-
környezetgazdálkodási 
képzésen való részvétel

képzési id szak a támogatási 
id szak alatt 2 
alkalommal

vis maior esemény vis maior esemény 
bekövetkezését l
számított 30 napon belül

MVH részére a
44/2007. (VI. 8.)
FVM rendelet 1.
mellékletének 
benyújtásával

2008. 09 1. - 
2010. 08. 31.

2013. 09 1. -  
2014. 08. 31.

tápanyag-gazdálkodási 
terv készítése

09. 30-ig, vagy a 
f növény 
lekerülését 
követ en

évente minden év 
09. 01. - 11 30.

elektronikus úton az
MgSZH-ba

zöldtrágyázás 
megvalósítása

a támogatás ideje 
alatt legalább 
egyszer

a vetés beforgatását 
megel z  10 
munkanapon belül

az MVH által
közleményben 
közzétett módon

másodvetés alkalmazása a munkálatok elvégzését 
követ  10 munkanapon 
belül

az MVH által
közleményben 
közzétett módon

középmély lazítás
elvégzése

a támogatás ideje 
alatt egy 
alkalommal

a munkálat végzését 
követ  10 munkanapon 
belül

az MVH által
közleményben 
közzétett módon

földhasználati terv 
elkészítése

09. 30-ig, vagy a 
f növény 
lekerülését 
követ en

évente

Ültetvénygazdálkodás célprogramcsoport esetén levélmintavétel a 
levélanalízis 
elvégeztetéséhez

évente

Természetvédelmi célú gyepgazdálkodás és vizes 
él helyeken történ  gazdálkodás 
célprogramcsoportok esetén

kaszálás esetén évente legalább 
két alkalommal

megkezdése el tt
legalább 5 nappal az 
illetékes állami 
természetvédelmi 
szervnek

írásban, elektronikus
úton vagy telefaxon, 
illetve e-mail címen

Elkészítés/elvégzés Benyújtás/bejelentés

Minden célprogramcsoport esetén kötelez

Szántóföldi növénytermesztés célprogramcsoport 
esetén

Szántóföldi növénytermesztés és 
ültetvénygazdálkodás célprogramcsoportok esetén

talajmintavétel a b vített
talajvizsgálat 
elvégeztetéséhez

a támogatási 
id szak alatt 2 
alkalommal

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere 



2418
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
7.szám

Az egyes szankciótípusok értelmezése 

Szankció 
Szankció 

szintje
Szankció 

id belisége
Szankció mértéke 

S0 nem releváns 
adott évre 
vonatkozó 

figyelmeztet  levél 

S1 -3% 

S2 -15%

S3 -30%

S4 -60%

S5

adott évre 
vonatkozó 

-100%

S6

kötelezettség-
vállalással

érintett
egybefügg

terület teljes
támogatási 
id szakra 
vonatkozó 

kizárás, jogosulatlan 
igénybevétel 

S7 -3% 

S8 -15%

S9 -30%

S10 -60%

S11

adott évre 
vonatkozó 

-100%

S12

célprogram 

teljes
támogatási 
id szakra 
vonatkozó 

kizárás, jogosulatlan 
igénybevétel 

S13
adott évre 
vonatkozó 

kizárás 

S14
intézkedés teljes

támogatási 
id szakra 
vonatkozó 

kizárás, jogosulatlan 
igénybevétel 

23. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

Az egyes célprogramok elõírásaihoz tartozó meg nem felelések, azok ellenõrzési szempontjai,

illetve szankciói és azok értelmezése
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I. Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

1. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 

1.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban; 

Helyszíni ellen rzés 
(továbbiakban: HE) (a 
talajlabor által kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

1.) Nem rendelkezik a szükséges 
talajvizsgálati eredményekkel 1. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S3 S4 

2. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2

2.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

2.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 2. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3

3. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
3. ba) a terület 

20% alatti 
részén 

S8 S9 
3.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE [tápanyag-
gazdálkodási terv és 
Gazdálkodási Napló 
(továbbiakban: GN) 

alapján] 

évente célprogram 
3. b) Készült tápanyag-

gazdálkodási terv, de az abban 
foglaltaknál több tápanyag került 

kijuttatásra 
3. bb) a terület 

20% feletti 
részén 

S9 S10 

4.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 4.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

5. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S15.) a célprogram 5 éve alatt 

egyszer középmély  
(35-60 cm) lazítás 
alkalmazása 

HE (GN alapján) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

5.) Nem került alkalmazásra 
középmély lazítás 5. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2

6.) a vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (GN alapján) évente tábla 

6. a) cukorrépa, cékla 
takarmányrépa, burgonya, lóbab, 

szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

6. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
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6. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

6. ba) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

6. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 6. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

6. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

6. c) szárazborsó egynél többször 
került termesztésre 6. cb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

6. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

6. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése 

között 6. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

6. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 

6. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
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6. eb) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

6. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

6. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 6. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

7. aa) A 
részarány 

mértéke 80% 
alatti

S9
7. a) Az szi búza, szemes 

kukorica és napraforgó együttes 
részaránya meghaladja a 60%-ot 7. ab) A 

részarány 
mértéke 80% 

feletti

S10

7. ba) A 
részarány 

mértéke 5% 
feletti

S7

7.) a célprogram 5 éve alatt 
a vetésszerkezeten belül  
– f vetés  növények 
tekintetében – az szi búza, 
szemes kukorica és 
napraforgó együttes 
részaránya legfeljebb 60% 
lehet, a pillangós növények 
részaránya legalább 10% 
kell hogy legyen 

HE (GN, 
földhasználati terv és 

kifizetési kérelem 
adatai alapján) 

5. évben célprogram 

7. b) A pillangós növények 
részaránya nem éri el a 10%-ot 7. bb) A 

részarány 
mértéke 5% 

alatti

S8

8. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S1

8.) a célprogram 5 éve alatt 
legalább egyszer zöldtrágya 
növény termesztése és 
zöldtrágyázás 
megvalósítása mely 
másodvetésben is történhet 

HE (GN és 
földhasználati terv 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

8.) Nem került megvalósításra a 
zöldtrágyázás 8. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2

9.) kizárólag 
környezetkímél  besorolású 
növényvéd  hatóanyagok 
alkalmazhatók 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

9.) Nem környezetkímél  növényvéd  hatóanyag is 
alkalmazásra került 

S5 S6 
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10.) a növényvédelmi 
beavatkozásokat
dokumentált el rejelzés 
(növényvédelmi 
megfigyelés) alapján kell 
végezni.

HE (GN és egyéb 
igazolások alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

10.) Nem dokumentált el rejelzés alapján történt a 
beavatkozás

S0 S1 

II. Tanyás gazdálkodás célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

11. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 

11.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

11.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 11. b) a terület 
20% feletti

részén 
S3 S4 

12.a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2

12.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

12.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 12. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3

13. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
13. ba) a

terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
13.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

13. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 

foglaltaknál több tápanyag került 
kijuttatásra 

13. bb) a
terület 20% 

feletti részén
S9 S10 

14.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 14.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 
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15. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S115.) a célprogram 5 éve 

alatt egyszer középmély 
(35-60 cm) lazítás 
alkalmazása; 

HE (GN alapján) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

15.) Nem került alkalmazásra 
középmély lazítás 15. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2

16. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
16. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, lóbab, 
szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

16. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

16. ba) a
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

16. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 16. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

16. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

16. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 16. cb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

16.) a vetésváltás 
szabályainak betartása; 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente tábla 

16. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése 

között 

16. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
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16. db) a
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

16. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

16. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 16. eb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

16. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

16. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 16. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

17. aa) Az 
eltérés 

mértéke 60% 
alatti

S9
17. a) Az szi búza, szemes 

kukorica és napraforgó együttes 
részaránya meghaladja a 50%-ot 17. ab) Az 

eltérés 
mértéke 60% 

feletti

S10

17. ba) A 
részarány 

mértéke 5% 
feletti

S7

17.) a célprogram 5 éve 
alatt a vetésszerkezeten 
belül – f vetés  növények 
tekintetében – az szi búza, 
szemes kukorica és 
napraforgó együttes 
részaránya legfeljebb 50% 
lehet, a pillangós növények 
részaránya legalább 10% 
kell hogy legyen; 

HE (GN és 
földhasználati terv 

alapján) 
évente célprogram 

17. b) A pillangós növények 
részaránya nem éri el a 10%-ot 17. bb) A

részarány 
mértéke 5% 

alatti

S8
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18. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S1

18.) a célprogram 5 éve 
alatt legalább egyszer 
zöldtrágya növény 
termesztése és 
zöldtrágyázás 
megvalósítása mely 
másodvetésben is történhet 

HE (GN és 
földhasználati terv 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

18.) Nem került megvalósításra a 
zöldtrágyázás 18. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2

19.) kizárólag 
környezetkímél  besorolású 
növényvéd  hatóanyagok 
alkalmazhatók 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

19.) Nem környezetkímél  növényvéd  hatóanyag 
is alkalmazásra került 

S5 S6 

20.) a növényvédelmi 
beavatkozásokat
dokumentált el rejelzés 
(növényvédelmi 
megfigyelés) alapján kell 
végezni

HE (GN és egyéb 
igazolások alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

20.) Nem dokumentált el rejelzés alapján történt a 
beavatkozás

S0 S1 

III. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

21. a) Csávázott vet mag felhasználása S3 S4 

21. b) Vetésváltás szabályainak megsértése S2 S3 

21.) a 834/2007/EK 
rendelet ökológiai 
termelésre vonatkozó 
szabályainak és a 
889/2008/EK rendelet 
el írásainak betartása 

HE és az ellen rz
szerv 

adatszolgáltatása 
alapján 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 21. c) Trágyázás szabályainak megsértése 

S3 S4 

22. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 

22.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

22.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 22. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3 S4 
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23. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2

23.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

23.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 23. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3

24. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
24. ba) a 

terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
24.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

24. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 

foglaltaknál több tápanyag került 
kijuttatásra 

24. bb) a 
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 

25.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 25.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

26. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S126.) a célprogram 5 éve 

alatt egyszer középmély 
(35-60 cm) lazítás 
alkalmazása 

HE (GN alapján) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

26.) Nem került alkalmazásra 
középmély lazítás 26. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2

27. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
27. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, lóbab, 
szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

27. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

27. ba) a
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

27.) a vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente tábla 

27. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 27. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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27. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

27. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 27. cb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

27. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

27. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése 

között 27. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

27. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

27. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 27. eb) a

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

27. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

    

27. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 27. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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28. aa) A 
részarány 

mértéke 50% 
feletti, de  70% 

alatti

S9
28. a) Az szi búza, szemes 

kukorica és napraforgó együttes 
részaránya meghaladja az 50%-ot 28. ab) A 

részarány 
mértéke 70% 

feletti

S10

28. ba) A 
részarány 

mértéke 5% 
feletti, de 10% 

alatti

S7

28.) a célprogram 5 éve 
alatt a vetésszerkezeten 
belül – f vetés  növények 
tekintetében – az szi
búza, szemes kukorica és 
napraforgó együttes 
részaránya legfeljebb 50% 
lehet, a pillangós növények 
részaránya legalább 10% 
kell, hogy legyen; 

HE (GN, 
földhasználati terv és 

kifizetési kérelem 
adatai alapján) 

5. évben célprogram 

28. b) A pillangós növények 
részaránya nem éri el a 10%-ot 

28. bb) A 
részarány 

mértéke 5% 
alatti

S8

29. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S1

29.) a célprogram 5 éve 
alatt legalább egyszer 
zöldtrágya növény 
termesztése és 
zöldtrágyázás 
megvalósítása mely 
másodvetésben is történhet 

HE (GN és 
földhasználati terv 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

29. Nem került megvalósításra a 
zöldtrágyázás 29. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2

30.) a növényvédelmi 
beavatkozásokat
dokumentált el rejelzés 
(növényvédelmi 
megfigyelés) alapján kell 
végezni

HE (GN és egyéb 
igazolások alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

30.) Nem dokumentált el rejelzés alapján történt a 
beavatkozás

S0 S1 
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IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

Általános el írások

31. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 

31.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált 
laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

31.) Nem rendelkezik a szükséges 
talajvizsgálati eredményekkel 31. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S3 S4 

32. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2

32.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált 
laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

32.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 32. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3

33. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
33. ba) a 

terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
33.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján 
évente tápanyag-
gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

33. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 

foglaltaknál több tápanyag került 
kijuttatásra 

33. bb) a 
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 

34.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtása 

HE (földhasználati terv 
alapján) 

évente célprogram 34.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

35. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S4 S5 

35.) hígtrágya, szennyvíz, 
szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot 
tartalmazó komposzt 
felhasználása tilos 

HE (GN+talajvédelmi 
hatóság engedélye) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

35.) Felhasználásra került 
hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt 

35. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S5 S6 
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36. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S3 S4 

36.) melioráció és öntözés 
nem végezhet

HE (GN, engedély) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

36.) történt melioráció, öntözés 
36. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S4 S5 

37.) rágcsálóirtó szerek 
és/vagy talajfert tlenít
szerek alkalmazása tilos 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

37.) Rágcsálóirtó és talajfert tlenít  szer is 
alkalmazásra került 

S3 S4 

38. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 38.) rovaröl  szerek nem 

alkalmazhatók, kivéve 
repce, a mustár, illetve az 
olajretek rovarirtását; 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

38.) Rovaröl  szer is alkalmazásra 
került 38. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S3 S4 

39. a) Márc.1–jún. 30. között történt éjszakai 
munkavégzés 

S2 S3 
39.) március 1. és  
július 31. között a 
munkavégzés csak 
napkeltét l napnyugtáig 
megengedett 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 39. b) Júl.1–júl. 31. között történt éjszakai 

munkavégzés 
S3 S4 

40.) fokozottan védett, 
földön fészkel  madárfaj 
fészkének, fiókáinak 
megtalálása esetén a 
betakarítást, illetve 
kaszálást azonnal abba 
kell hagyni, és haladék-
talanul értesíteni kell az 
illetékes állami természet-
védelmi szervet. A gazdál-
kodó értesítését l számí-
tott 3 munkanapon belül a 
természetvédelmi szerv 
köteles a gazdálkodót a 
kaszálásra, illetve betaka-
rításra vonatkozó felté-
telekr l tájékoztatni. 
Amennyiben a megadott 
határid n belül nem 
érkezik válasz, akkor a 
megkezdett munkavégzés 
a 41.) pont figyelembe-
vételével folytatható 

HE (GN, igazolás NPI) évente célprogram 
40.) A természetvédelmi szerv nem került 

értesítésre 
S0 S7 
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41. a) Van véd terület, de 0,5 ha-nál kisebb S1 S2 41.) a talált fészek körül 
0,5–1 hektáros 
véd területet kell 
kialakítani a 
természetvédelmi szerv 
javaslata alapján; 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 41. b) Nincs véd terület S3 S4 

További el írások ével  szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén 

42. aa)
90 kg/ha alatt 

S2 S3 
42. a) Nem telepítés vagy 

felülvetés esetén került 
m trágyával kijuttatásra nitrogén-

hatóanyag 
42. ab)

90 kg/ha felett 
S4 S5 

42. b) telepítéskor és felülvetéskor 90 és 110 kg/ha 
közötti nitrogén-hatóanyag mennyiség került 

kijuttatásra m trágyával
S2 S3 

42.) tápanyag-utánpótlás 
tilos, kizárólag telepítéskor 
és felülvetéskor 
megengedett, amelynek 
során a m trágyával
kijuttatott nitrogén-
hatóanyag mennyisége 
nem haladhatja meg a  
90 kg/ha mértéket 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

42. c) telepítéskor és felülvetéskor 110 kg/ha feletti 
nitrogén-hatóanyag mennyiség került kijuttatásra 

m trágyával
S4 S5 

43.) kizárólag 
környezetkímél
besorolású növényvéd
hatóanyagok alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

43.) Nem környezetkímél  növényvéd  hatóanyag 
is alkalmazásra került 

S4 S5 

44. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S244.) a lucerna felülvetése 

5 év alatt egy alkalommal 
végezhet  augusztus-
szeptember hónapban 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

44.) Több alkalommal történt 
felülvetés 44. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S3

Ével  szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén: 

45. a) A kaszálatlan terület kevesebb, mint 5% S2 S3 

45. b) A kaszálatlan terület 10 és 15% közötti S1 S2 

45.) minden kaszáláskor 
táblánként legalább 5, de 
legfeljebb 10% kaszálatlan 
területet kell hagyni, a 
tábla szélével érintkez en

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 45. c) A kaszálatlan terület több, mint 15% S2 S3 

46.) madárbarát kaszálási 
módszert kell alkalmazni 

HE (NPI) tettenérés évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

46.) Nem madárbarát módon kaszáltak S2 S3 

47.) kaszálásnál 
vadriasztó lánc használata 
kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

47.) Nem használtak vadriasztó láncot kaszálásnál S0 S2 
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48. aa) Az 
érintett

területfél 20% 
alatti részén 

történt a 
kaszálás 

S8 S9 
48. a) A terület kijelölt legalább 
50%-án június 15. el tt történt 
kaszálás (a Dunavölgyi-sík, a 

Homokhátság, valamint a 
Hortobágy MTÉT esetében  

június 30. el tt történt) 

48. ab) Az 
érintett

területfél 20% 
feletti részén 

történt a 
kaszálás 

S9 S10 

48. ba) Az 
érintett

területfél 20% 
alatti részén 

történt a 
kaszálás 

S8 S9 

48.) ével  szálas pillangós 
takarmánynövények teljes 
területének kijelölt 
legalább 50%-án az els
növedék június 15. után 
vágható le; a teljes terület 
másik legfeljebb 50%-án 
az els  növedék április 25-
ig vágható le és a második 
növedék június 30. után 
vágható le, azzal, hogy az 
els  esetben a 
Dunavölgyi-sík a 
Homokhátság, valamint a 
Hortobágy MTÉT 
esetében a betakarítás 
legkorábbi id pontja
június 30. 

HE (GN, NPI) évente célprogram 

48. b) A fennmaradó területen 
április 25. és június 30. között 

történt a kaszálás 
48. bb) Az 

érintett
területfél 20% 
feletti részén 

történt a 
kaszálás 

S9 S10 

49. a) a terület 
20% alatti 

részét érint en
S1 S2 

49.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve
e-mail címen be kell 
jelenteni az illetékes állami 
természetvédelmi 
szervnek a kaszálás 
pontos helyét és tervezett 
kezdési id pontját 

NPI igazolás, levél, 
fax, e-mail 

évente célprogram 49.) Nincs igazolás 

49. b) a terület 
20% feletti 

részét érint en
S2 S3 
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További el írások vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén: 

50. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
50. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, lóbab, 
szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

50. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

50. ba) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

50. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 50. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

50. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

50. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 50. cb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

50. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

50.) a vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (földhasználati terv 
alapján) 

évente tábla 

50. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése 

között 50. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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50. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

50. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 50. eb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

50. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

    

50. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 50. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

51.) kizárólag 
környezetkímél
besorolású növényvéd
hatóanyagok alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

51.) Nem környezetkímél  növényvéd  hatóanyag 
is alkalmazásra került 

S5 S6 

52. a) 90 és 110 kg/ha közötti nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra 

S2 S3 
52.) tápanyag-utánpótlás 
során a m trágyával
kijuttatott nitrogén 
hatóanyag mennyisége 
nem haladhatja meg a  
90 kg/ha mértéket 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 52. b) 110 kg/ha feletti nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra 
S4 S5 

53. aa) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S8

53. a) A kalászos gabona aránya 
nem éri el a 20%-ot 53. ab) A 

részarány 
mértéke 10% 

feletti

S7

53.) a célprogram 5 éve 
alatt a célprogramba bevitt 
teljes területen a 
következ  vetésszerkezet 
betartása kötelez
f vetés  növények 
tekintetében: legalább 
20% kalászos gabona, 
legalább 20% szálas 
pillangós 
takarmánynövény (szálas 
pillangósok, vagy azok 

HE (GN), 
adminisztratív 

ellen rzés 
5. év végén célprogram 

53. b) Az ével  szálas pillangós 
takarmánynövény (ével  szálas 
pillangósok, vagy azok keveréke 

illetve füves keveréke) aránya

53. ba) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S9
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nem éri el a 20%-ot 53. bb) A 
részarány 

mértéke 10% 
feletti

S8

53. ca) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S8

53. c) A zöldugar aránya nem éri 
el a 20%-ot 53. cb) A 

részarány 
mértéke 10% 

feletti

S7

53. da) A 
részarány 

mértéke 5% 
alatti

S9

53. d) Az szi repce aránya nem 
éri el a 10%-ot 53. db) A 

részarány 
mértéke 5% 

feletti

S8

53. ea) A 
részarány 

mértéke 20% 
és 25% közötti 

S7

keveréke, illetve füves 
keveréke), legalább 20% 
zöldugar, legalább 10% 

szi repce, legfeljebb 20% 
egyéb kultúra 

   

53. e) Az egyéb kultúra aránya 
meghaladja a 20%-ot 53. eb) A 

részarány 
mértéke 25% 

feletti

S8

54. aa) a 
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
54. a) Nincs növényvéd szer-

mentes táblaszegély 54. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S4 S5 

54. ba) a 
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 

54.) a tábla szélen 
legalább 6 méter széles 
növényvéd szer-mentes 
táblaszegélyt kell hagyni, 
ahol szükség esetén 
mechanikai gyomirtást kell 
végezni

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

54. b) Van növényvéd szer-
mentes táblaszegély, de 

kevesebb, mint 6 m 54. bb) a 
terület 20% 

feletti részén 
S2 S3 
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55.) repce esetén a teljes 
repceterület legalább 5, de 
legfeljebb 10%-án, melyet 
az illetékes 
természetvédelmi szerv 
jelöl ki, a madarak téli 
táplálékának biztosítása 
céljából a hóeltakarítás 
kötelez

HE (GN, NPI) 
Évente,
amikor 

releváns 
tábla

55.) A kötelezettség-vállassal érintett egybefügg
terület kevesebb, mint 5%-án történt hóeltakarítás S1

S2

56. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S1 S2 56.) kalászos gabonák 

betakarítása esetén 
minimum 25 cm-es tarlót 
kell hagyni 

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

56.) 25 cm-nél alacsonyabb tarlót 
hagytak meg 56. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2 S3 

57.) A vetésforgóban 
szerepl  szálas pillangós 
takarmánynövény 
betakarítása esetén is 
alkalmazni kell ugyanezen 
célprogramnak az ével s
szálas pillangós 
takarmánynövények 
betakarítására vonatkozó 
el írásait 

Lásd az egyes el írásoknál, azzal, hogy a 48.) és 49.) pontok esetében az ellen rzés és a szankcionálás kötelezettség-vállassal 
érintett egybefügg  terület szinten történik. 

V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi el írásokkal célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

Általános el írások

58. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 

58.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

58.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 58. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3 S4 
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59. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2

59.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

59.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 59. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3

60. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
60. b) a terület 

20% alatti 
részén 

S8 S9 
60.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

60. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 
foglaltaknál több tápanyag került 

kijuttatásra 
60. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S9 S10 

61.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtása; 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 61.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

62. a) 90 és 110 kg/ha közötti nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra 

S2 S3 
62.) tápanyag-utánpótlás 
során a m trágyával
kijuttatott nitrogén-
hatóanyag mennyisége 
nem haladhatja meg a  
90 kg/ha mértéket 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 62. b) 110 kg/ha feletti nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra 
S4 S5 

63. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S4 S5 

63.) hígtrágya, szennyvíz, 
szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot 
tartalmazó komposzt 
felhasználása tilos 

HE (GN+talajvédelmi 
hatóság engedélye) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

63.) Felhasználásra került 
hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt 

63. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S5 S6 

64. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S3 S4 

64.) melioráció és öntözés 
nem végezhet

HE (GN, engedély) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

64.) történt melioráció, öntözés 
64. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S4 S5 

65.) kizárólag 
környezetkímél  besorolású 
növényvéd  szerek 
alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

65.) Nem környezetkímél  növényvéd  szer is 
alkalmazásra került 

S4 S5 
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66.) rágcsálóirtó szerek 
és/vagy talajfert tlenít
szerek alkalmazása tilos 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

66.) Rágcsálóirtó és talajfert tlenít  szer is 
alkalmazásra került 

S3 S4 

67. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 67.) rovaröl  szerek nem 

alkalmazhatók, kivéve 
repce, a mustár, illetve az 
olajretek rovarirtását 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

67.) Rovaröl  szer is 
alkalmazásra került 67. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S3 S4 

68. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
68. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, lóbab, 
szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

68. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

68. ba) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

68. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 68. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

68. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

68.) a vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente tábla 

68. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 68. cb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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68. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

68. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése 

között 68. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

68. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

68. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 68. eb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

68. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

    

68. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 68. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

69. aa) A
részarány 

mértéke 20% 
alatti

S8

69. a) A kalászos gabona aránya 
nem éri el a 30%-ot 69. ab) A 

részarány 
mértéke 20% 

feletti

S7

69.) a célprogram 5 éve 
alatt a célprogramba bevitt 
teljes területen a következ
vetésszerkezet betartása 
kötelez  f vetés  növények 
tekintetében: legalább 30% 
kalászos gabona, legalább 
20% szemeskukorica, 
legalább 20% szálas 
pillangós takarmánynövény 
(szálas pillangósok, vagy 
azok keveréke illetve füves 

HE (GN) + 
adminisztratív 

ellen rzés 
5. év végén Célprogram 

69. b) A szemes kukorica aránya 
nem éri el a 20%-ot 

69. ba) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S8
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69. bb) A 
részarány 

mértéke 10% 
feletti

S7

69. ca) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S969. c) A szálas pillangós 
takarmánynövény (szálas 

pillangósok, vagy azok keveréke 
illetve füves keveréke) aránya 

nem éri el a 20%-ot 

69. cb) A
részarány 

mértéke 10% 
feletti

S8

69. da) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S9

keveréke), legalább 20% 
zöldugar, legfeljebb 10% 
egyéb kultúra 

   

69. d) A zöldugar aránya nem éri 
el a 20%-ot 69. db) A 

részarány 
mértéke 10% 

feletti

S8

70. a) A tábla kevesebb, mint 10%-án történt 
szárzúzás, de február 28-ig m veletlenül hagyta 

S1 S2 

70. b) A tábla kevesebb, mint 10%-án történt 
szárzúzás, de február 28. el tt m veli

S2 S3 

70.) a szemeskukorica egy 
táblában vagy több 
részletben elhelyezked
teljes területének legalább 
10%-án betakarítás el tt az 
érett állapotban lév , lábon 
álló kukoricát szárzúzóval le 
kell zúzni, és a területet 
m veletlenül kell hagyni 
legalább február 28-ig 

HE (GN) 
évente,
amikor 

releváns 
tábla

70. c) A tábla legalább 10%-án történt szárzúzás, 
de február 28. el tt m veli 

S1 S2 

Szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén: 

71. a) A kaszálatlan terület kevesebb, mint 5% S2 S3 

71. b) A kaszálatlan terület 10 és 15% közötti S1 S2 

71.) minden kaszáláskor 
táblánként legalább 5, de 
legfeljebb 10% kaszálatlan 
területet kell hagyni, a tábla 
közepén; 

HE (GN) évente tábla 

71. c) A kaszálatlan terület több mint 15% S2 S3 

72.) madárbarát kaszálási 
módszert kell alkalmazni; 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

72. Nem madárbarát módon kaszáltak S2 S3 
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73.) kaszálásnál vadriasztó 
lánc használata kötelez ;

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

73. Nem használtak vadriasztó láncot kaszálásnál S0 S2 

74.) fokozottan védett, 
földön fészkel  madárfaj 
fészkének, fiókáinak 
megtalálása esetén a 
betakarítást, illetve 
kaszálást azonnal abba kell 
hagyni, és haladéktalanul 
értesíteni kell az illetékes 
állami természetvédelmi 
szervet. A gazdálkodó 
értesítését l számított  
3 munkanapon belül a 
természetvédelmi szerv 
köteles a gazdálkodót a 
kaszálásra, illetve 
betakarításra vonatkozó 
feltételekr l tájékoztatni. 
Amennyiben a megadott 
határid n belül nem érkezik 
válasz, akkor a megkezdett 
munkavégzés folytatható 

HE (GN, igazolás NPI) évente célprogram 
74.) A természetvédelmi szerv nem került 

értesítésre 
S0 S7 

75. a) a terület 
20% alatti 

részét érint en
S1 S2 

75.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve
e-mail címen be kell 
jelenteni az illetékes állami 
természetvédelmi szervnek 
a kaszálás pontos helyét és 
tervezett kezdési id pontját 

NPI igazolás, levél, 
fax, e-mail 

évente célprogram 75. Nincs igazolás 

75. b) a terület 
20% feletti 

részét érint en
S2 S3 
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VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad él helyfejlesztési el írásokkal célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

Általános el írások

76. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 

76.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

76.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 76. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3 S4 

77. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2

77.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

77.) Az utolsó évben  nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 77. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3

78. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
78. ba) a

terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
78.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

78. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 

foglaltaknál több tápanyag került 
kijuttatásra 

78. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 

79.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 79.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

80. a) 90 és 110 kg/ha közötti nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra 

S2 S3 80.) tápanyag-utánpótlás 
során a m trágyával
kijuttatott nitrogén-
hatóanyag mennyisége 
nem haladhatja meg a  
90 kg/ha mértéket 

HE (GN) évente tábla 
80. b) 110 kg/ha feletti nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra 
S4 S5 

81. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S4 S5 

81.) hígtrágya, szennyvíz, 
szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot 
tartalmazó komposzt 
felhasználása tilos 

HE (GN+talajvédelmi 
hatóság engedélye) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

81.) Felhasználásra került 
hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt 

81.b) a terület 
20% feletti 

részén 
S5 S6 
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82. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S3 S4 

82.) melioráció és öntözés 
nem végezhet

HE (GN, engedély) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

82.) történt melioráció, öntözés 
82. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S4 S5 

83.) kizárólag 
környezetkímél  besorolású 
növényvéd  hatóanyagok 
alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

83.) Nem környezetkímél  növényvéd  hatóanyag 
is alkalmazásra került 

S4 S5 

84.) rágcsálóirtó szerek 
és/vagy talajfert tlenít
szerek alkalmazása tilos 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

84.) Rágcsálóirtó és talajfert tlenít  szer is 
alkalmazásra került 

S3 S4 

85. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S1 S2 85.) rovaröl  szerek nem 

alkalmazhatók, kivéve 
repce, a mustár, illetve az 
olajretek rovarirtását 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

85.) Rovaröl  szer is 
alkalmazásra került 85. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S3 S5 

86. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
86. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, lóbab, 
szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

86. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

86. ba) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

86.) vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente tábla 

86. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 86. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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86. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

86. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 86. cb) a

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

86. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

86. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése 

között 86. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

86. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

86. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 86. eb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

86. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

    

86. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 86. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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87. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S1 S2 87.) a táblán egy 

gazdálkodási évben csak 
egyszer szabad gyomirtó 
szert használni 

HE (GN, permetezési 
napló) 

Évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

87.) Egy alkalomnál többször 
került gyomirtó szer alkalmazásra 87. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S2 S3 

88. aa) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
88. a) Nincs növényvéd szer-

mentes táblaszegély 88. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S4 S5 

88. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 

88.) a tábla szélen legalább 
3 méter széles 
növényvéd szer-mentes 
táblaszegélyt kell hagyni, 
ahol szükség esetén 
mechanikai gyomirtást kell 
végezni

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

88. b) Van növényvéd szer-
mentes táblaszegély, de 

kevesebb, mint 6 m 88. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S2 S3 

89. aa) A
részarány 

mértéke 20% 
alatti

S8

89. a) A kalászos gabona aránya 
nem éri el a 30%-ot 89. ab) A

részarány 
mértéke 20% 

feletti

S7

89. ba) A
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S9
89. b) Az  szálas pillangós 

takarmánynövény aránya nem éri 
el a 20%-ot 89. bb) A

részarány 
mértéke 10% 

feletti

S8

89. ca) A
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S9

89.) a célprogram 5 éve 
alatt a célprogramba bevitt 
teljes területen a következ
vetésszerkezet betartása 
kötelez  f vetés  növények 
tekintetében: legalább 30% 
kalászos gabona, legalább 
20% szálas pillangós 
takarmánynövény (szálas 
pillangósok, vagy azok 
keveréke illetve füves 
keveréke), legalább 10% 
zöldugar, legfeljebb 25% 
egyéb kultúra 

   

89. c) A zöldugar aránya nem éri 
el a 20%-ot 89. cb) A

részarány 
mértéke 10% 

feletti

S8
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90.) a célprogram 5 éve 
alatt legfeljebb egyszer 
végezhet  középmély- vagy 
mélylazítás

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

90.) Egynél több alkalommal végeztek – vagy 
mélylazítást

S3

Szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén: 

91. a) A kaszálatlan terület kevesebb, mint 5% S2 S3 

91. b) A kaszálatlan terület 10 és 15% közötti S1 S2 

91.) minden kaszáláskor 
táblánként legalább 5, de 
legfeljebb 10% kaszálatlan 
területet kell hagyni, a tábla 
szélével érintkez en 

HE (GN) évente tábla 

91 c.) A kaszálatlan terület több mint 15% S2 S3 

92.) madárbarát kaszálási 
módszert kell alkalmazni 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

92.) Nem madárbarát módon kaszáltak S2 S3 

93.) kaszálásnál vadriasztó 
lánc használata kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

93.) Nem használtak vadriasztó láncot kaszálásnál S0 S2 

94.) fokozottan védett, 
földön fészkel  madárfaj 
fészkének, fiókáinak 
megtalálása esetén a 
betakarítást, illetve 
kaszálást azonnal abba kell 
hagyni, és haladéktalanul 
értesíteni kell az illetékes 
állami természetvédelmi 
szervet. A gazdálkodó 
értesítését l számított  
3 munkanapon belül a 
természetvédelmi szerv 
köteles a gazdálkodót a 
kaszálásra, illetve 
betakarításra vonatkozó 
feltételekr l tájékoztatni. 
Amennyiben a megadott 
határid n belül nem érkezik 
válasz, akkor a megkezdett 
munkavégzés folytatható 

HE (GN, igazolás NPI) évente célprogram 
94.) A természetvédelmi szerv nem került 

értesítésre 
S0 S7 
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95. a) a terület 
20% alatti 

részét érint en
S1 S2 

95.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve
e-mail címen be kell 
jelenteni az illetékes állami 
természetvédelmi szervnek 
a kaszálás pontos helyét és 
tervezett kezdési id pontját 

NPI igazolás, levél, 
fax, e-mail 

évente célprogram 95. Nincs igazolás 

95. b) a terület 
20% feletti 

részét érint en
S2 S3 

VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

Általános el írások

96. a) a
terület 20% 
alatti részén

S2 S3 

96.) a célprogram 
megkezdését 
megel z en vagy els
évében vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat
végeztetése akkreditált 
laboratóriumban 

HE (a talajlabor 
által kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény 

alapján) 

évente
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 

96.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 
96. b) a

terület 20% 
feletti

részén 

S3 S4 

97. a) a
terület 20% 
alatti részén

S2
97.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat
végeztetése akkreditált 
laboratóriumban 

HE (a talajlabor 
által kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény 

alapján) 

5. évben 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 

97.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 
97. b) a

terület 20% 
feletti

részén 

S3

98. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási 
terv

S9 S10 

98. ba) a
terület 20% 
alatti részén

S8 S9 

98.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján 
évente tápanyag-
gazdálkodási terv 
készítése és 
végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv 

és GN alapján) 
évente célprogram 

98. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az 
abban foglaltaknál több 

tápanyag került kijuttatásra 

98. bb) a
terület 20% 

feletti
részén 

S9 S10 
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99.) évente
földhasználati terv 
készítése és 
végrehajtása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 99.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

100 a) a
terület 20% 
alatti részén

S4 S5 
100.) hígtrágya, 
szennyvíz, 
szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot 
tartalmazó komposzt 
felhasználása tilos 

HE
(GN+talajvédelmi

hatóság engedélye)
évente

kötelezettség-vállassal 
érintett egybefügg  terület 

100.) Felhasználásra került 
hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt 

100. b) a
terület 20% 

feletti
részén 

S5 S6 

101. a) a
terület 20% 
alatti részén

S3 S4 

101.) melioráció és 
öntözés nem végezhet

HE (GN, engedély) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 
101.) történt melioráció, 

öntözés 101. b) a
terület 20% 

feletti
részén 

S4 S5 

102.) rágcsálóirtó szerek 
és/vagy talajfert tlenít
szerek alkalmazása tilos

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-vállassal 
érintett egybefügg  terület 

102.) Rágcsálóirtó és talajfert tlenít  szer is 
alkalmazásra került 

S3 S4 

103. a) a 
terület 20% 
alatti részén

S2 S3 103.) rovaröl  szerek 
nem alkalmazhatók, 
kivéve repce, a mustár, 
illetve az olajretek 
rovarirtását 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-vállassal 
érintett egybefügg  terület 

103.) Rovaröl  szer is 
alkalmazásra került 103. b) a 

terület 20% 
feletti

részén 

S3 S4 

104. a) Márc.1–jún. 30. között történt 
éjszakai munkavégzés 

S2 S3 
104.) március 1. és  
július 31. között a 
munkavégzés csak 
napkeltét l napnyugtáig 
megengedett 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 104. b) Júl.1–júl. 31. között történt éjszakai 
munkavégzés 

S3 S4 

105.) fokozottan védett, 
földön fészkel  madárfaj 
fészkének, fiókáinak 
megtalálása esetén a 
betakarítást, illetve 
kaszálást azonnal abba 
kell hagyni, és 

HE (GN, igazolás 
NPI)

évente célprogram 
105.) A természetvédelmi szerv nem került 

értesítésre 
S0 S7 
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haladéktalanul értesíteni 
kell az illetékes állami 
természetvédelmi 
szervet. A gazdálkodó 
értesítését l számított  
3 munkanapon belül a 
természetvédelmi szerv 
köteles a gazdálkodót a 
kaszálásra, illetve 
betakarításra vonatkozó 
feltételekr l tájékoztatni. 
Amennyiben a megadott 
határid n belül nem 
érkezik válasz, akkor a 
megkezdett
munkavégzés a terület 
bármely részén 
folytatható

További el írások ével  szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén 

104. aa)
90 6kg/ha 

alatt
S2 S3 106. a) Nem telepítés vagy 

felülvetés esetén került 
m trágyával kijuttatásra 

nitrogén-hatóanyag 
106. ab)
90 kg/ha 

felett
S3 S5 

106. b) telepítéskor és felülvetéskor 90 és 
110 kg/ha közötti nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra m trágyával  
S2 S3 

106.) tápanyag-
utánpótlás tilos, 
kizárólag telepítéskor és 
felülvetéskor
megengedett, amelynek 
során a m trágyával
kijuttatott nitrogén-
hatóanyag mennyisége 
nem haladhatja meg a 
90 kg/ha mértéket 

HE (GN) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 

106. c) telepítéskor és felülvetéskor  
110 kg/ha feletti nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra m trágyával 
S3 S5 

107.) kizárólag 
környezetkímél
besorolású növényvéd
szerek alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-vállassal 
érintett egybefügg  terület 

107.) Nem környezetkímél  hatóanyag is 
alkalmazásra került 

S4 S5 
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108. a) a
terület 20% 
alatti részén

S2108.) a lucerna 
felülvetése 5 év alatt egy 
alkalommal végezhet
augusztus-szeptember 
hónapban 

HE (GN) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 
108.) Több alkalommal történt 

felülvetés 108. b) a
terület 20% 

feletti
részén 

S3

Ével  szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén: 

109. a) A kaszálatlan terület kevesebb, mint 
5%

S2 S3 

109. b) A kaszálatlan terület 10 és 15% 
közötti 

S1 S2 

109.) minden 
kaszáláskor táblánként 
legalább 5, de legfeljebb 
10% kaszálatlan 
területet kell hagyni, a 
tábla szélével 
érintkez en

HE (GN) évente tábla 

109. c) A kaszálatlan terület több mint 15% S2 S3 

110.) madárbarát 
kaszálási módszert kell 
alkalmazni 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 
110.) Nem madárbarát módon kaszáltak S2 S3 

111.) kaszálásnál 
vadriasztó lánc 
használata kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 
111.) Nem használtak vadriasztó láncot 

kaszálásnál 
S0 S2 

112. a) A táblák több 
mint fele egy napon 

került kaszálásra 
S8 S9

112.) a célprogramba 
bevitt táblákon a 
kaszálást táblánként 
eltér  napon kell 
elvégezni 

HE (GN) 

évente a 
kultúrától

függ en, amikor 
releváns 

célprogram 

112.) Amennyiben 
több mint négy 
táblája van és 

nemeltér  napokon 
történt a kaszálás 

112. b) A táblák  
25-50%-a került egy 
napon kaszálásra 

S7 S8 

113. a) Az els  kaszálás május 20. után 
történt

S1 S2 
113.) ével  szálas 
pillangós 
takarmánynövények 
teljes területének 
lekaszálását az els
kaszálás esetében 
május 20-ig, a második 
kaszálás esetében 
június 30-ig be kell 
fejezni

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettségvállalással

érintett egybefügg  terület 113. b) A második kaszálás június 30. után 
történt

S1 S2 
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114. a) A két táblarész kaszálása közötti id
kevesebb, mint 10 nap, de ez a 

kötelezettségvállalással érintett terület
20%-ánál kisebb területet érint 

S1 S2 

114.) 3 hektárnál 
nagyobb tábla esetében 
minden kaszálásnál a 
táblát két egyenl  részre 
kell osztani, az els  50% 
kaszálásának 
befejezését követ en a 
másik 50% kaszálását 
csak 10 nappal kés bb 
lehet elkezdeni 

HE (GN, NPI) 
Adott évben, 

amikor releváns 
kötelezettségvállalással

érintett egybefügg  terület 114. b) A két táblarész kaszálása közötti id
kevesebb, mint 10 nap, de ez a 

kötelezettségvállalással érintett terület
20%-ánál nagyobb területet érint 

S2 S3 

115. a) a terület 20% 
alatti részét érint en

S1 S2 

115.) kaszálás 
megkezdése el tt
legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus 
úton vagy telefaxon, 
illetve e-mail címen be 
kell jelenteni az illetékes 
állami természetvédelmi 
szervnek a kaszálás 
pontos helyét és 
tervezett kezdési 
id pontját 

NPI igazolás, levél, 
fax, e-mail 

évente célprogram 115. Nincs igazolás 

115. b) a terület 20% 
feletti részét érint en

S2 S3 

További el írások vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén: 

116. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
116. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, 
lóbab, szója és csillagfürt 
négy éven belül egynél 

többször került termesztésre 

116. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

116.) a vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente tábla 

116. b) napraforgó egynél 
többször került termesztésre 

116. ba) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
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116. bb) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

116. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

116. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 116. cb) a

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

116. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

116. d) 2 évnél kevesebb telt 
el két hüvelyes növény 

termesztése között 116. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

116. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

116. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 116. eb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

116. f)
szója/olajrepce/napraforgó 

követi egymást 

116. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
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116. fb) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

117.) kizárólag 
környezetkímél
besorolású növényvéd
hatóanyagok 
alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-vállassal 
érintett egybefügg  terület 

117.) Nem környezetkímél  növényvéd
hatóanyag is alkalmazásra került 

S5 S6 

118. a) 90 és 110 kg/ha közötti nitrogén-
hatóanyag mennyiség került kijuttatásra 

S2 S3 
118.) tápanyag-
utánpótlás során a 
m trágyával kijuttatott 
nitrogén hatóanyag 
mennyisége nem 
haladhatja meg a  
90 kg/ha mértéket 

HE (GN) évente tábla 
118. b) 110 kg/ha feletti nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra 
S4 S5 

119. aa) A
részarány 
mértéke

20% alatti 

S8

119. a) A kalászos gabona 
aránya meghaladja a 30%-ot 119. ab) A

részarány 
mértéke

20% feletti 

S7

119. ba) A
részarány 
mértéke

10% alatti 

S9
119. b) A szálas pillangós 
takarmánynövény (szálas 

pillangósok, vagy azok 
keveréke illetve füves 

keveréke) aránya nem éri el a 
20%-ot

119. bb) A
részarány 
mértéke

10% feletti 

S8

119. ca) A
részarány 
mértéke

10% alatti 

S9

119.) a célprogram  
5 éve alatt a 
célprogramba bevitt 
teljes területen a 
következ
vetésszerkezet 
betartása kötelez
f vetés  növények 
tekintetében: legfeljebb 
30% kalászos gabona, 
legalább 20% szálas 
pillangós 
takarmánynövény 
(szálas pillangósok, 
vagy azok keveréke 
illetve füves keveréke), 
legalább 20% zöldugar, 
legfeljebb 20% egyéb 
kultúra

HE (GN), 
adminisztratív 

ellen rzés 
5. év végén célprogram 

119. c) A zöldugar aránya 
nem éri el a 20%-ot 119. cb) A

részarány 
mértéke

10% feletti 

S8
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120. aa) a
terület 20% 
alatti részén

S2 S3 
120. a) Nincs 

növényvéd szer-mentes 
táblaszegély 

120. ab) a
terület 20% 

feletti
részén 

S4 S5 

120. ba) a
terület 20% 
alatti részén

S1 S2 

120.) a tábla szélen 
legalább 6 méter széles 
növényvéd szer-mentes 
táblaszegélyt kell 
hagyni, ahol szükség 
esetén mechanikai 
gyomirtást kell végezni 

HE (GN) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 

120. b) Van növényvéd szer-
mentes táblaszegély, de 

kevesebb, mint 6 m 
120. bb) a
terület 20% 

feletti
részén 

S2 S3 

121.) A vetésforgóban 
szerepl  szálas 
pillangós 
takarmánynövény 
betakarítása esetén is 
alkalmazni kell 
ugyanezen 
célprogramnak az 
ével s szálas pillangós 
takarmánynövények 
betakarítására
vonatkozó el írásait

Lásd az egyes el írásoknál, azzal, hogy a 112.) és 115.) pont esetében az ellen rzés és a szankcionálás kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület szinten történik. 

Zöldugar szárzúzása, kaszálása esetén: 

122.) a A táblák több 
mint fele egy napon 

került kaszálásra 
S8 S9

122.) a célprogramba 
bevitt területeken a 
szárzúzást, kaszálást 
táblánként eltér
napokon kell elvégezni 

HE (GN) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 

122.) Amennyiben 
több mint négy 

táblája van és nem 
eltér  napokon 

történt a kaszálás 
122. b) A táblák  

25-50%-a került egy 
napon kaszálásra 

S7 S8 
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123. a) A két táblarész kaszálása, 
szárzúzása közötti id  kevesebb, mint  

10 nap, de ez a kötelezettségvállalással 
érintett terület 20%-ánál kisebb területet 

érint

S1 S2 

123.) 3 hektárnál 
nagyobb tábla esetében 
minden szárzúzásnál, 
kaszálásnál a táblát két 
egyenl  részre kell 
osztani, az els  50% 
szárzúzásának, 
kaszálásának 
befejezését követ en a 
másik 50% szárzúzását, 
kaszálását csak  
10 nappal kés bb lehet 
elkezdeni 

HE (GN, NPI) 
Adott évben, 

amikor releváns 
tábla

123. b) A két táblarész kaszálása, 
szárzúzása közötti id  kevesebb, mint  

10 nap, de ez a kötelezettségvállalással 
érintett terület 20%-ánál nagyobb területet 

érint

S2 S3 

124.) madárbarát 
kaszálási, szárzúzási 
módszert kell alkalmazni 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 
124.) Nem madárbarát módon kaszáltak S2 S3 

125.) szárzúzásnál, 
kaszálásnál vadriasztó 
lánc használata kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-vállassal 

érintett egybefügg  terület 
125.) Nem használtak vadriasztó láncot S0 S2 

126. a) a terület 20% 
alatti részét érint en

S1 S2 

126.) kaszálás 
megkezdése el tt
legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus 
úton vagy telefaxon, 
illetve e-mail címen be 
kell jelenteni az illetékes 
állami természetvédelmi 
szervnek a kaszálás 
pontos helyét és 
tervezett kezdési 
id pontját 

NPI igazolás, levél, 
fax, e-mail 

évente célprogram 126.) Nincs igazolás 

126. b) a terület 20% 
feletti részét érint en

S2 S3 
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VIII. Vízerózió elleni célprogramok 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

127. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
127.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

127.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 127. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3 S4 

128. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2
128.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

128.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 128. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3

129. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
129. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
129.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

129. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 

foglaltaknál több tápanyag került 
kijuttatásra 

129. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 

130.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtásai 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 130.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

131. a) a
területének 
20% alatti 

részén 

S1
131.) a célprogram 5 éve 
alatt egyszer középmély 
(35-60 cm) lazítás 
alkalmazása 

HE (GN alapján) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

131.) Nem került alkalmazásra 
középmély lazítás 131. b) a

területének 
20% feletti 

részén 

S2
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132. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 
132. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, lóbab, 
szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

132. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

132. ba) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

132. b) napraforgó egynél 
többször került termesztésre 132. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

132. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

132. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 132. cb) a

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

132. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

132.) a vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente tábla 

132. d) 2 évnél kevesebb telt el 
két hüvelyes növény termesztése 

között 132. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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132. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

132. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 132. eb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

132. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

    

132. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 132. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

133. a) 20 és 
30% közötti 

S9

133.) a célprogram 5 éve 
alatt a vetésszerkezeten 
belül a szemes kukorica, 
vet magkukorica, 
csemegekukorica, 
burgonya, csicsóka, 
dohány, cukorrépa, 
takarmányrépa és a 
napraforgó együttes 
részaránya legfeljebb 20% 
lehet

HE (GN) + 
adminisztratív 

ellen rzés 
5. év Célprogram 

133.) a szemes kukorica, 
vet magkukorica, 

csemegekukorica, burgonya, 
csicsóka, dohány, cukorrépa, 

takarmányrépa és a napraforgó 
együttes részaránya 133. b) 

meghaladja a 
30%-ot

S10

134. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1
134.) a célprogram 5 éve 
alatt legalább egyszer 
zöldtrágya növény 
termesztése és 
zöldtrágyázás 
megvalósítása mely 
másodvetésben is történhet 

HE (GN és 
földhasználati terv 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

134.) Nem került megvalósításra 
a zöldtrágyázás 134. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S2
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135. a) a
releváns terület 
20% alatti vagy 

2 ha alatti 
részén 

S1 S2 

135.) tavaszi vetés
növények esetén téli/tavaszi 
talajtakarás biztosítása 
takarónövényekkel, 
melyeket tavasszal a talaj 
m velhet vé válását 
követ en kell aláforgatni, 
legfeljebb a vetést 
megel z en két héttel 

HE (GN) 
Adott évben, 

amikor 
releváns 

tábla
135.) Nem biztosított 

takarónövényt 135. b) a
releváns terület 

20% feletti 
vagy 2 ha 

feletti részén 

S2 S3 

136.) lejt  irányára 
mer leges m velés 
alkalmazása 

HE (GN), távérzékelés évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

136.) lejt  irányával párhuzamos m velés 
alkalmazása 

S2 S3 

IX. Szélerózió elleni célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

137. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
137.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

137.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 137. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3 S4 

138.) a terület 
20% alatti 

részén 
S2

138.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

138.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 138.) a terület 
20% feletti 

részén 
S3

139. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
139. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
139.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

139. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 
foglaltaknál több tápanyag került 

kijuttatásra 
139. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 
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140.) évente földhasználati 
terv készítése és 
végrehajtásai 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente célprogram 140.) Nem készült földhasználati terv S7 S8 

141. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1141.) a célprogram 5 éve 
alatt egyszer középmély 
(35-60 cm) lazítás 
alkalmazása 

HE (GN alapján) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

141.) Nem került alkalmazásra 
középmély lazítás 141. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S2

142. aa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén

S5 S6 
142. a) cukorrépa, cékla 

takarmányrépa, burgonya, lóbab, 
szója és csillagfürt négy éven 
belül egynél többször került 

termesztésre 

142. ab) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

142. ba) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

142. b) napraforgó egynél 
többször került termesztésre 142. bb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

142. ca) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

142.) a vetésváltás 
szabályainak betartása 

HE (földhasználati 
terv alapján) 

évente tábla 

142. c) szárazborsó egynél 
többször került termesztésre 142. cb) a

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6
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142. da) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

142. d) 2 évnél kevesebb telt el 
két hüvelyes növény termesztése 

között 142. db) a 
célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

142. ea) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

142. e) lucerna után hüvelyes 
növény került termesztésre 142. eb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

142. fa) a 
célprogram 
területének 
20% alatti 

részén 

S5 S6 

    

142. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 142. fb) a 

célprogram 
területének 
20% feletti 

részén 

S6

143. aa) A
részarány 

mértéke 50% 
alatti

S9
143. a) Az szi vetés  vagy ével

növények aránya nem éri el a 
60%-ot 143. ab) A

részarány 
mértéke 50% 

feletti

S10

143.) a célprogram 5 éve 
alatt a vetésszerkezeten 
belül szi vetés  vagy ével
növények aránya legalább 
60% és tavaszi vetés
növények aránya legfeljebb 
40% lehet, az alábbi 
növények összesített 
részaránya el kell hogy érje 
a 20%-ot: köles, pohánka, 
cirkok, szudáni f , mohar, 
rostkender, baltacim, 

HE (GN), 
adminisztratív 

ellen rzés 
5. év vége célprogram 

143. b) A köles, pohánka, cirkok, 
szudáni f , mohar, rostkender, 
baltacim, bükkönyök, somkóró, 
homoki bab, lucerna, facélia, 

143. ba) A
részarány 

mértéke 10% 
alatti

S9



2462
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
7.szám

bükkönyök, somkóró, 
homoki bab, lucerna, 
facélia, tarka koronafürt 

   somkóró, tarka koronafürt 
együttes részaránya nem éri el a 

20%-ot
143. bb) A
részarány 

mértéke 10% 
feletti

S8

144. a) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület   20% 

alatti vagy 2 ha 
alatti részén 

S1 S2 144.) szi vetés  növények 
betakarítását követ en 
zöldtrágya növény 
termesztése, melyeket 
tavasszal a talaj 
m velhet vé válását 
követ en kell a talajba 
keverni, legfeljebb a vetést 
megel z en két héttel 

HE (GN) 
Adott évben, 

amikor 
releváns 

tábla
144.) Nem alkalmazott 

zöldtrágyázást 144. b) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület   20% 
feletti vagy
2 ha feletti 

részén 

S2 S3 

145. a) Több alkalommal történt forgatásos 
talajm velés, de a kötelezettség-vállassal érintett 

egybefügg  terület kevesebb, mint 20%-án 
S4145.) csak egyszer lehet a 

program 5 éve alatt 
forgatásos talajm velést 
alkalmazni 

HE (GN) 5. év 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 145. b) Több alkalommal történt forgatásos 

talajm velés, de a kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület több mint 20%-án 

S5
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X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

Legeltetés esetén: 

146.) a legeltetett területen 
minimum 0,2 ÁE/ha 
legeltetési s r ség
alkalmazása 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

146.) A legeltetett állatállomány nem éri el a  
0,2 ÁE/ha legeltetési s r séget

S3 S4 

147. a) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

147.) a gyepek 
túllegeltetése tilos 

HE (GN) évente tábla 
147.) Túllegeltetés történt, ami 

taposási kárral jár 147. b) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 

feletti részén 

S4 S5 

148. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
148.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 
öntözés tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

148.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, öntözés 

történt 148. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3 S4 

149.) a célprogram 3. év 
végére el kell érni a  
0,3 ÁE/ha legeltethet
állatállományt

ENAR 4. évt l célprogram 
149.) Nincs meg az el írt állats r ség a legeltetett 

területre vonatkozóan 
S8* S9** 

150.) pásztoroló/szakaszoló 
legeltetés alkalmazása 

HE (GN) évente célprogram 
150.) Nem pásztoroló vagy szakaszos legeltetést 

alkalmaztak 
S7 S8 
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151.) kaszálás évente egy 
alkalommal engedélyezett 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

151.) Egy alkalomnál többször kaszált S2 S3 

152. a) A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület kevesebb, mint 20%-án nem 

végzett tisztító kaszálást 
S1 S2 

152. b) A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület több mint 20%-án nem végzett 

tisztító kaszálást 
S2 S3 

152.) szi tisztító kaszálás 
elvégzése kötelez , mely 
után a lekaszált anyagot 
legkés bb október 31-ig a 
területr l le kell hordani 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

152. c) Végzett tisztító kaszálást, de nem hordta le 
a lekaszált anyagot október 31-ig 

S0 S1 

Kaszálás esetén (a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik): 

153. aa) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
153. a) Csak egy alkalommal 

kaszált 153. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S2 S3 

153. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S4 S5 

153.) a gyepet legalább 
kétszeri kaszálással kell 
hasznosítani, amelybe az 

szi tisztító kaszálás is 
beleszámítható 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

153. b) Nem kaszált 
153. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

154. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 154.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 
szerves trágyázás és 
öntözés tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

154.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, szerves 

trágyázás, öntözés történt 154. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 
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155.) a kaszálást követ en 

a lekaszált anyagot
legkés bb október 31-ig a 
területr l le kell hordani 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

155.) Nem került lehordásra a lekaszált anyag 
október 31-ig 

S0 S1 

156. a) a terület 
20% alatti 

részén 
S2 S3 

156.) a gazdálkodási év 
során kizárólag kaszálás 
történik

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

156.) Legeltetés is történt 
156. b) a terület 

20% feletti 
részén 

S4 S5 

* 4. év 
** 5. év

XI. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

157.) a 834/2007/EK 
rendelet ökológiai 
termelésre vonatkozó 
szabályainak és a 
889/2008/EK rendelet 
el írásainak betartása 

HE és az ellen rz
szerv 

adatszolgáltatása 
alapján 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

157.) Trágyázás szabályainak megsértése S3 S4 

Legeltetés esetén: 

158.) a legeltetett területen 
minimum 0,2 ÁE/ha 
legeltetési s r ség
alkalmazása 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

158.) A legeltetett állatállomány nem éri el a  
0,2 ÁE/ha legeltetési s r séget

S3 S4 
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159. a) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

159.) a gyepek 
túllegeltetése tilos 

HE (GN) évente tábla 
159.) Túllegeltetés történt, ami 

taposási kárral jár 159. b) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 

feletti részén 

S4 S5 

160. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
160.) felülvetés, öntözés 
tilos

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

160.) felülvetés, öntözés történt 
160. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S5 S6 

161.) pásztoroló/szakaszoló 
legeltetés alkalmazása 

HE (GN) évente célprogram 
161.) Nem pásztoroló vagy szakaszos legeltetést 

alkalmaztak 
S7 S8 

162.) kaszálás évente egy 
alkalommal engedélyezett 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

162.) Egy alkalomnál többször kaszált S2 S3 

163. a) A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület kevesebb, mint 20%-án nem 

végzett tisztító kaszálást 
S1 S2 

163.) b A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület több mint 20%-án nem végzett 

tisztító kaszálást 
S2 S3 

163.) szi tisztító kaszálás 
elvégzése kötelez , mely 
után a lekaszált anyagot 
legkés bb október 31-ig a 
területr l le kell hordani 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

163.) c Végzett tisztító kaszálást, de nem hordta le 
a lekaszált anyagot október 31-ig 

S0 S1 
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Kaszálás esetén (a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik): 

164. aa) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
164. a) Csak egy alkalommal 

kaszált 164. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S2 S3 

164. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S4 S5 

164.) a gyepet legalább 
kétszeri kaszálással kell 
hasznosítani, amelybe az 

szi tisztító kaszálás is 
beleszámítható 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

164. b) Nem kaszált 
164. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

165. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
165.) felülvetés, szerves 
trágyázás és öntözés tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

165.) felülvetés, szerves 
trágyázás, öntözés történt 165. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S5 S6 

166.) a kaszálást követ en 
szénát legkés bb
október 31-ig a területr l le 
kell hordani 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

166.) Nem került lehordásra a lekaszált anyag 
október 31-ig 

S0 S1 

167. a) a terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 167.) a gazdálkodási év 
során kizárólag kaszálás 
történik

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

167.) Legeltetés is 
történt 167. b) a terület 20% 

feletti részén 
S4 S5 

XII. Gyepgazdálkodás túzok él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

Legeltetés esetén: 

168.) a legeltetett területen 
minimum 0,2 ÁE/ha 
legeltetési s r ség
alkalmazása 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

168.) A legeltetett állatállomány nem éri el a  
0,2 ÁE/ha legeltetési s r séget

S3 S4 
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169. a) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

169.) a gyepek 
túllegeltetése tilos 

HE (GN) évente tábla 
169.) Túllegeltetés történt, ami 

taposási kárral jár 169. b) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 

feletti részén 

S4 S5 

170.) legeltetni csak 
pásztoroló vagy szakaszoló 
legeltetéssel szabad 

HE (GN) évente célprogram 
170.) Nem pásztoroló vagy szakaszos legeltetést 

alkalmaztak 
S7 S8 

171. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
171.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 
öntözés, valamint a legel
állatok által elhullajtott 
trágyától eltekintve egyéb 
szervestrágyázás tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

171.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, öntözés 

történt 171. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

172. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
172.) fogasolás, 
gyepszell ztetés tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

172.) fogasolás, gyepszell ztetés 
történt 172. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S4 S5 

173.) kaszálás évente egy 
alkalommal engedélyezett, 
úgy, hogy ugyanezen 
célprogram kaszálásra 
vonatkozó el írásait
maradéktalanul betartják 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

173.) Egy alkalomnál többször kaszált S2 S3 
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174. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
174.) a területen 
mindennem  vízelvezetés 
tilos

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

174.) történt vízelvezetés 
174. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S2 S3 

175.) villanypásztor csak az 
illetékes állami 
természetvédelmi szerv 
el zetesen kiadott, a 
program 5 évére vonatkozó 
írásos véleménye alapján 
alkalmazható 

HE, engedély évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

175.) Nincs engedélye S3 S4 

176. a) A kijelölt területen május 31. el tt
legeltetett, de ez a terület 20%-át nem haladja meg

S1 S2 
176.) a célprogramba bevitt 
teljes gyepterület legfeljebb 
50%-án túzok költ helyet
kell kijelölni az illetékes 
természetvédelmi szervnek, 
ahol csak május 31. után 
folytatható legeltetés 

HE (GN, NPI,), 
távérzékelés 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 176. b) A kijelölt területen május 31. el tt

legeltetett, de ez a terület 20%-át meg haladja 
S3 S4 

177.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve e-mail 
címen be kell jelenteni az 
illetékes állami 
természetvédelmi szervnek 
a kaszálás pontos helyét és 
tervezett kezdési id pontját 

NPI igazolás célprogram 177.) Nincs meg a szükséges igazolás S7 S8 

178. a) A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület kevesebb, mint 20%-án nem 

végzett tisztító kaszálást 
S1 S2 

178. b) A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület több mint 20%-án nem végzett 

tisztító kaszálást 
S2 S3 

178.) szi tisztító kaszálás 
elvégzése kötelez

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

178. c) Végzett tisztító kaszálást, de nem hordta le 
a lekaszált anyagot október 31-ig 

S0 S1 
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Kaszálás esetén (a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik): 

179. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
179.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 
szervestrágyázás és 
öntözés tilos 

HE (GN) évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

179.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 

szervestrágyázás, öntözés történt 179. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

180. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
180.) fogasolás, 
gyepszell ztetés tilos; 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

180.) fogasolás, gyepszell ztetés 
történt 180. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S4 S5 

181.) szénabetakarításnál a 
levágott növényi részeket  
1 hónapon belül le kell 
hordani a gyepterületr l

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

181.) Nem került lehordásra a lekaszált anyag egy 
hónapon belül 

S0 S1 

182. a) A tábla 5%-nál kevesebb kaszálatlan 
területet hagytak 

S2 S3 

182. b) A tábla 10%-nál kevesebb kaszálatlan 
területet hagytak 

S1 S2 

182.) minden kaszáláskor 
táblánként legalább 10, de 
legfeljebb 15% kaszálatlan 
területet kell hagyni, 
kaszálásonként eltér
területen

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

182. c) A tábla 15%-nál több kaszálatlan területet 
hagytak

S2 S3 

183.) madárbarát kaszálási 
módszert kell alkalmazni 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

183.) Nem madárbarát módon kaszáltak S2 S3 

184.) kaszálásnál vadriasztó 
lánc használata kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

184.) Nem használtak vadriasztó láncot 
kaszálásnál 

S0 S2 

185. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
185.) a területen 
mindennem  vízelvezetés 
tilos

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

185.) történt vízelvezetés 
185. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S2 S3 

186.) szénabetakarításkor a 
munkavégzés csak 
napkeltét l napnyugtáig 
megengedett 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

186.) történt éjszakai munkavégzés S3 S4 
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187. a) Június 15. illetve a Dunavölgyi-sík, a 
Homokhátság, valamint a Hortobágy MTÉT 

esetében június 30. el tt történt kaszálás, de az 
érintett terület nem haladja meg a kötelezettség-

vállassal érintett egybefügg  terület 20%-át 

S2 S3 
187.) az els  kaszálás 
június 15. után kezdhet
meg azzal, hogy a 
Dunavölgyi-sík a 
Homokhátság, valamint a 
Hortobágy MTÉT esetében 
a kaszálás legkorábbi 
id pontja június 30. 

HE (GN) NPI évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 187. b) Június 15. illetve a Dunavölgyi-sík, a 

Homokhátság, valamint a Hortobágy MTÉT 
esetében június 30. el tt történt kaszálás és az 

érintett terület meghaladja a kötelezettség-
vállassal érintett egybefügg  terület 20%-át 

S3 S4 

188. a) Nem jelentette be, nincsenek meg a 
szükséges igazolások 

S7 S8 

188.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve e-mail 
címen be kell jelenteni az 
illetékes állami 
természetvédelmi szervnek 
a kaszálás pontos helyét és 
tervezett kezdési id pontját 

NPI igazolás évente célprogram 

188. b) Kevesebb, mint 5 nappal a kaszálás el tt
jelentette be 

S0 S7 

189.) fokozottan védett, 
földön fészkel  madárfaj 
fészkének megtalálása 
esetén a 
betakarítást/kaszálást 
azonnal be kell fejezni és 
haladéktalanul értesíteni kell 
az illetékes állami 
természetvédelmi szerv 
kijelölt munkatársát. 
Amennyiben a megadott 
határid n belül nem érkezik 
válasz, akkor a megkezdett 
munkavégzés a 190.) pont 
figyelembevételével 
folytatható

HE (GN, igazolás 
NPI)

évente,
amelyik
évben

releváns 

Célprogram 189.) Nem fejezte be a betakarítást/kaszálást S7 S8 
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190. a) Van véd terület, de 0,5 ha-nál kisebb S1 S2 190.) a talált fészek körül 
0,5-1 ha-os véd területet
kell kialakítani 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 190. b) Nincs véd terület S3 S4 

191. a) a terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 191.) a gazdálkodási év 
során kizárólag kaszálás 
történik

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

191.) Legeltetés is 
történt 191. b) a terület 20% 

feletti részén 
S4 S5 

XIII. Gyepgazdálkodás él hely-fejlesztési el írásokkal célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

Legeltetés esetén: 

192.) a legeltetett területen 
minimum 0,2 ÁE/ha 
legeltetési s r ség
alkalmazása 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

192.) A legeltetett állatállomány nem éri el a  
0,2 ÁE/ha legeltetési s r séget

S3 S4 

193. a) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

193.) a gyepek 
túllegeltetése tilos 

HE (GN) évente tábla 
193.) Túllegeltetés történt, ami 

taposási kárral jár 193. b) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 

feletti részén 

S4 S5 

194.) legeltetni csak 
pásztoroló vagy szakaszoló 
legeltetéssel szabad 

HE (GN) évente célprogram 
194.) Nem pásztoroló vagy szakaszos legeltetést 

alkalmaztak 
S7 S8 
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195. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
195.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 
öntözés, valamint a legel
állatok által elhullajtott 
trágyától eltekintve egyéb 
szervestrágyázás tilos; 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

195.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, öntözés 

történt 195. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

196. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
196.) fogasolás, 
gyepszell ztetés tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

196.) fogasolás, gyepszell ztetés 
történt 196. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S4 S5 

197.) kaszálás évente egy 
alkalommal engedélyezett, 
úgy, hogy ugyanezen 
célprogram kaszálásra 
vonatkozó el írásait
maradéktalanul betartják 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

197.) Egy alkalomnál többször kaszált S2 S3 

198. a) a 
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
198.) a területen 
mindennem  vízelvezetés 
tilos

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

198.) történt vízelvezetés 
198. b) a 

terület 20% 
feletti részén 

S2 S3 

199.) villanypásztor csak az 
illetékes állami 
természetvédelmi szerv 
el zetesen kiadott, a 
program 5 évére vonatkozó 
írásos véleménye alapján 
alkalmazható 

HE, engedély évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

199.) Nincs engedélye S3 S4 

200.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve e-mail 
címen be kell jelenteni az 
illetékes állami 
természetvédelmi szervnek 
a kaszálás pontos helyét és 
tervezett kezdési id pontját 

NPI igazolás célprogram 200.) Nincs meg a szükséges igazolás S7 S8 



2474
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
7.szám

201. a) A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület kevesebb, mint 20%-án nem 

végzett tisztító kaszálást 
S1 S2 

201. b) A kötelezettség-vállassal érintett 
egybefügg  terület több mint 20%-án nem végzett 

tisztító kaszálást 
S2 S3 

201.) szi tisztító kaszálás 
elvégzése kötelez

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

201. c) Végzett tisztító kaszálást, de nem hordta le 
a lekaszált anyagot október 31-ig 

S0 S1 

Kaszálás esetén (a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik): 

202. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 202.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 
szervestrágyázás és 
öntözés tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

202.) felülvetés, vegyszeres 
gyomirtás, m trágyázás, 

szervestrágyázás, öntözés történt 202. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

203. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
203.) fogasolás, 
gyepszell ztetés tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

203.) fogasolás, gyepszell ztetés 
történt 203. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S4 S5 

204.) szénabetakarításnál a 
levágott növényi részeket  
1 hónapon belül le kell 
hordani a gyepterületr l

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

204.) Nem került lehordásra a lekaszált anyagot 
egy hónapon belül 

S0 S1 

205. a) A tábla 5%-nál kevesebb kaszálatlan 
területet hagytak 

S2 S3 

205. b) A tábla 10%-nál kevesebb kaszálatlan 
területet hagytak 

S1 S2 

205.) minden kaszáláskor 
táblánként legalább 10, de 
legfeljebb 15% kaszálatlan 
területet kell hagyni, 
kaszálásonként eltér
területen

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

205. c) A tábla 15%-nál több kaszálatlan területet 
hagytak

S2 S3 

206.) madárbarát kaszálási 
módszert kell alkalmazni 

HE (NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

206.) Nem madárbarát módon kaszáltak S2 S3 

207.) kaszálásnál vadriasztó 
lánc használata kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

207.) Nem használtak vadriasztó láncot 
kaszálásnál 

S0 S2 
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208. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
208.) a területen 
mindennem  vízelvezetés 
tilos

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

208.) történt vízelvezetés 
208. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S2 S3 

209. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 

209.) az els  kaszálás a 
célprogramba bevitt teljes 
gyepterület kijelölt legfeljebb 
50%-án július 31. után 
kezdhet  el – kivéve az 

rség-Vendvidék, illetve a 
Hanság MTÉT-t, ahol a 
kaszálás a célprogramba 
bevitt teljes gyepterület 
50%-án június 1. el tt, a 
másik 50%-án július 15. 
után – az illetékes állami 
természetvédelmi szerv 
írásos véleménye alapján 

HE (GN) NPI évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

209.) A kijelölt területen július 31., 
illetve az rség-Vendvidék és a 
Hanság MTÉT esetében  el tt

megkezdi a kaszálást 

209. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3 S4 

210. a) Nem jelentette be, nincsenek meg a 
szükséges igazolások 

S7 S8 

210.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve e-mail 
címen be kell jelenteni az 
illetékes állami 
természetvédelmi szervnek 
a kaszálás pontos helyét és 
tervezett kezdési id pontját 

NPI igazolás évente célprogram 

210. b) Kevesebb, mint 5 nappal a kaszálás el tt
jelentette be 

S0 S7 
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211.) fokozottan védett, 
földön fészkel  madárfaj 
fészkének megtalálása 
esetén a 
betakarítást/kaszálást 
azonnal be kell fejezni és 
haladéktalanul értesíteni kell 
az illetékes állami 
természetvédelmi szerv 
kijelölt munkatársát. 
Amennyiben a megadott 
határid n belül nem érkezik 
válasz, akkor a megkezdett 
munkavégzés a 190.) pont 
figyelembevételével 
folytatható

HE (GN, igazolás 
NPI)

évente,
amelyik
évben

releváns 

Célprogram 211.) Nem fejezte be a betakarítást/kaszálást S7 S8 

212. a) a terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 212.) a gazdálkodási év 
során kizárólag kaszálás 
történik

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

212.) Legeltetés is 
történt 211. b) a terület 20% 

feletti részén 
S4 S5 

XIV. Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

A célprogram els  évében: 

213.) a létrehozott 
gyepterületen vegyszeres 
gyomirtás évente egy 
alkalommal engedélyezett 

HE (GN) 1. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

213.) Egy alkalomnál többször történt vegyszeres 
gyomirtás 

S2

214. a) Legeltetés történt a területen S2 

214. b) Több, mint 1 alkalommal kaszált S2 
214.) kizárólag kaszálás 
megengedett egy 
alkalommal 

HE (GN) 1. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 214. c) Nem kaszált S3 
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A célprogram 2. évét l:

215. aa) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
215. a) Csak egy alkalommal 

kaszált 215. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S2 S3 

215. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S4 S5 

215.) a gyep ápolása 
évente legalább kétszeri 
kaszálással, és/vagy 
legeltetéssel 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

215. b) Nem kaszált 
215. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

216. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
216.) a kaszálás minden év 
május 1. után engedélyezett 

HE (GN) NPI évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

216.) május 1. el tt történt 
kaszálás 216. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S2 S3 

217.) legeltetni csak 
pásztoroló vagy szakaszoló 
legeltetéssel szabad 

HE (GN) évente célprogram 
217.) Nem pásztoroló vagy szakaszos legeltetést 

alkalmaztak 
S7 S8 

218. aa) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

218. a) trágyázás történt 
218. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S4 S5 

218. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

218.) m trágya, 
szervestrágya és 
növényvéd  szerek 
alkalmazása tilos 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

218. b) növényvéd -szer 
használat történt 218. bb) a

terület 20% 
feletti részén 

S4 S5 

219.) a legeltetett területen 
minimum 0,2 ÁE/ha 
legeltetési s r ség
alkalmazása 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

219.) A legeltetett állatállomány nem éri el a  
0,2 ÁE/ha legeltetési s r séget

S3 S4 
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220. a) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

220.) a gyepek 
túllegeltetése tilos 

HE (GN) évente tábla 
220.) Túllegeltetés történt, ami 

taposási kárral jár 220. b) a
kötelezettség-

vállassal 
érintett

egybefügg
terület 20% 

feletti részén 

S4 S5 

221.) a célprogram 3. év 
végére legalább 0,2 ÁE/ha 
legeltethet  állatállományt 
kell elérni 

ENAR 4. évt l
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

221.) Nincs meg az el írt állats r ség S8* S9** 

222. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2
222.) a gyep felülvetése a 
célprogram tíz éve alatt egy 
alkalommal megengedett 

HE (GN) 10. év 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

222.) Több alkalommal történt 
felülvetés 222. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S4

* 4. év 
** 5. év 

XV. Természetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

A célprogram els  évében: 

223.) a létrehozott 
gyepterületen vegyszeres 
gyomirtás évente egy 
alkalommal engedélyezett 

HE (GN) 1. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

223.) Egy alkalomnál többször történt vegyszeres 
gyomirtás 

S2
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224. a) Legeltetés történt a területen S2 

224. b) Több, mint 1 alkalommal kaszált S2 

224) csak kaszálás 
megengedett egy 
alkalommal, a legeltetetés 
nem

HE (GN) 1. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

224. c) Nem kaszált S3 
225. a) a

terület 20% 
alatti részén 

S2
225.) kaszálás csak  
június 15-e után lehetséges 

HE (GN) NPI évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

225.) Június 15. el tt történt 
kaszálás 225. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S4

226. a) Nem jelentette be, nincsenek meg a 
szükséges igazolások 

S7 S8 
226.) kaszálás megkezdése 
el tt legalább 5 nappal 
írásban, elektronikus úton 
vagy telefaxon, illetve e-mail 
címen be kell jelenteni az 
illetékes állami 
természetvédelmi szervnek 
a kaszálás pontos helyét és 
tervezett kezdési id pontját 

NPI igazolás évente célprogram 
226. b) Kevesebb, mint 5 nappal a kaszálás el tt

jelentette be 
S0 S7 

A célprogram 2. évét l:

227.) A terület jellegét l
függ en a B. 3.1. vagy 
B.3.2. célprogramok 
el írásainak betartása 

Lásd B.3.1, illetve B.3.2. 

XVI. Integrált gyümölcs és sz l termesztés célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

228. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
228.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

228.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 228. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3 S4 
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229. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2
229.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

229.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 229. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3

230. a) a
terület 20% 

alatti részére 
vonatkozóan 

S1 S2 

230.) levélanalízis
elvégzése évente 

HE (a labor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

Évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

230.) Nem készült levélanalízis, 
nem rendelkezik a szükséges 

eredményekkel 230. b) a
terület 20% 

feletti részére 
vonatkozóan 

S2 S3 

231. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 

231. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 

231.) a talaj és 
levélvizsgálati eredmények 
alapján évente tápanyag-
gazdálkodási terv készítése 
és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

231. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 
foglaltaknál több tápanyag került 

kijuttatásra 
231. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 

232. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S3 S4 232.) szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt az ültetvényben 
nem juttatható ki 

HE (GN), talajvédelmi 
hatóság

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

232.) szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása történt 232. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

233.) kizárólag 
környezetkímél  besorolású 
növényvéd  hatóanyagok 
alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

233.) Nem környezetkímél  növényvéd
hatóanyag is alkalmazásra került 

S4 S5 

234.) a Nincs szexferomon csapda S3 S4 

234.) szexferomon csapdák 
alkalmazása 2 db/4 ha 
s r ségben a rovarkártev k
egyedszámának, és a 
várható kártétel 
megállapítása érdekében, 
azzal hogy a 2 ha-nál 
kisebb terület esetén a 
kihelyezend  csapdák 
száma 1 db 

HE darabszám évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

234. b) 2 db/4 ha-nál kevesebb szexferomon 
csapda van 

S1 S2 
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235.) a növényvédelmi 
beavatkozásokat
dokumentált el rejelzés 
(növényvédelmi 
megfigyelés) alapján kell 
végezni

HE (GN és egyéb 
igazolások alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

235.) Nem dokumentált el rejelzés alapján történt 
a beavatkozás 

S0 S1 

236. a) 3 darabnál kevesebb odú van S3 S4 236.) az ültetvényben 
legalább két különböz
méretben hektáronként 6 db 
madárodút kell elhelyezni 

HE darabszám évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 236. b) 6 darabnál kevesebb odú van S1 S2 

237.) A fa-, illetve t kehiány 
a 10%-ot ne haladja meg 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

237.) A fa-, illetve  t kehiány 10% feletti S4 S5 

XVII. Ökológiai gyümölcs- és sz l termesztés célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

238.) a 834/2007/EK 
rendelet ökológiai 
termelésre vonatkozó 
szabályainak és a 
889/2008/EK rendelet 
el írásainak betartása 

HE és az ellen rz
szerv 

adatszolgáltatása 
alapján 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

238.) Trágyázás szabályainak megsértése S3 S4 

239. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
239.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

239.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 239. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3 S4 

240. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2
240.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

240.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 240. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3
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241. a) a 
terület 20% 

alatti részére 
vonatkozóan 

S1 S2 

241.) levélanalízis 
elvégzése évente 

HE (a labor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

241.) Nem készült levélanalízis, 
nem rendelkezik a szükséges 

eredményekkel 241. b) a 
terület 20% 

feletti részére 
vonatkozóan 

S2 S3 

242.) a Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 
242. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
242.) a talaj és 
levélvizsgálati eredmények 
alapján évente tápanyag-
gazdálkodási terv készítése 
és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

242. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 
foglaltaknál több tápanyag került 

kijuttatásra 
242. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 

243. a) Nincs szexferomon csapda S3 S4 

243.) szexferomon csapdák 
alkalmazása 2 db/4 ha 
s r ségben a rovarkártev k
egyedszámának, és a 
várható kártétel 
megállapítása érdekében, 
azzal hogy a 2 ha-nál 
kisebb terület esetén a 
kihelyezend  csapdák 
száma 1 db 

HE darabszám évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

243. b) 2 db/4 ha-nál kevesebb szexferomon 
csapda van 

S1 S2 

244.) a növényvédelmi 
beavatkozásokat
dokumentált el rejelzés 
(növényvédelmi 
megfigyelés) alapján kell 
végezni

HE (GN és egyéb 
igazolások alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

244.) Nem dokumentált el rejelzés alapján történt 
a beavatkozás 

S0 S1 

245. a) 3 darabnál kevesebb odú van S3 S4 245.) az ültetvényben 
legalább két különböz
méretben hektáronként 6 db 
madárodút kell elhelyezni 

HE darabszám évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 245. b) 3-6 db odú van S1 S2 
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246. a) a
terület 20% 

alatti részére 
vetítve

S1 S2 

246.) az ültetvényben 
hektáronként legalább 1 m2

területen a ragadozó 
ízeltlábúak számára 
megfelel  búvóhelyet, 
szaporodó helyet kell 
létesíteni, azt évente 
gondozni és 5 éven át 
fenntartani

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

246.) nincs meg az 1 m2/ha
felület  búvóhely 246. b) a

terület 20% 
feletti részére 

vetítve

S2 S3 

247.) A fa-, illetve t kehiány 
15%-ot ne haladja meg 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

247.) A fa-, illetve t kehiány 15% feletti S4 S5 

XVIII. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

248. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
248.) a célprogram 
megkezdését megel z en 
vagy els  évében vett 
talajminták alapján b vített 
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

248.) Nem rendelkezik a 
szükséges talajvizsgálati 

eredményekkel 248. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3 S4 

249. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2
249.) a célprogram ötödik 
évben vett talajminták 
alapján b vített
talajvizsgálat végeztetése 
akkreditált laboratóriumban 

HE (a talajlabor által 
kiállított 

igazolás/átvételi 
elismervény alapján) 

5. évben 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

249.) Az utolsó évben nem 
rendelkezik a szükséges 

talajvizsgálati eredményekkel 249. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S3

250. a) Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv S9 S10 

250. ba) a
terület 20% 
alatti részén 

S8 S9 
250.) a talajvizsgálati 
eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése és végrehajtása 

HE (tápanyag-
gazdálkodási terv és 

GN alapján) 
évente célprogram 

250. b) Készült tápanyag-
gazdálkodási terv, de az abban 
foglaltaknál több tápanyag került 

kijuttatásra 
250. bb) a
terület 20% 

feletti részén 
S9 S10 
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251. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 251.) a fák tápanyagpótlás 
során csupán szerves 
trágya és komposzt 
használható 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

251.) Nem csak szerves trágya 
és komposzt felhasználása 

történt 251. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S4 S5 

252. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S3 S4 252.) szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt az ültetvényben 
nem juttatható ki 

HE (GN), talajvédelmi 
hatóság

évente
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

252.) szennyvíziszap és 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása történt 252. b) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

253. a) A kaszálás vagy legeltetés június 15. el tt
történt

S1 S2 

253.) amennyiben az 
ültetvény talaját gyep 
borítja, úgy kizárólag  
június 15. után, évente 
legalább egyszer 
gyepkaszálással, illetve 
legeltetéssel is 
hasznosítható, azzal, hogy 
a levágott növedéket el kell 
távolítani

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

253. b) A növedéket nem távolította el S0 S1 

254. a) kevesebb, mint 3 db/ha s r ségben 
vannak madárodúk 

S1 S2 
254.) az ültetvényben 
legalább két különböz
méretben hektáronként  
3 db/ha s r ségben 
madárodút kell elhelyezni 

HE (darabszám) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 254. b) Nincs madárodú S3 S4 

255.) kizárólag 
környezetkímél  besorolású 
növényvéd  hatóanyagok 
alkalmazása 

HE (GN és 
permetezési napló 

alapján) 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

255.) Nem környezetkímél  növényvéd
hatóanyag is alkalmazásra került 

S4 S5 

256.) a gyümölcsfák 
esetében a koronaalakító 
metszést követ en
csak ritkító metszés 
végezhet  – az szibarack 
kivételével –, amelynek 
célja a fajtára jellemz
természetes koronaforma 
megtartása 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

256.) A koronametszés és a ritkító metszés 
kivételével is történt metszés 

S1 S2 

257.) gondoskodni kell a 
kiöregedett, kipusztult fák 
pótlásáról

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

257.) Nem pótolták a kiöregedett, kipusztult fákat S4 S5 
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258.) a célprogramba 
bevont területen a 
gyümölcsfák s r sége
30-80 db/ha, amelybe a 
területen elhelyezked
sz l t kéket nem kell 
beszámítani

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

258.) a gyümölcsfák s r sége nem 30-80 db/ha 
között van 

S4 S5 

XIX. Nádgazdálkodási célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

259.) a területen 
nádgazdálkodást kell 
végezni

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

259.) Nem történik nádgazdálkodás 
S4 S5 

260. a) a
rizóma sérülés 

nélkül
S1 S2 

260.) a nád aratása, és 
egyéb tevékenység 
végzése (szállítás, kihúzás 
stb.) kizárólag december 1. 
és február 15. között 
engedélyezett, a nád 
rizómájának megsértése 
nélkül

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

260.) A nádaratás az 
engedélyezett id szakon kívül 

történik 260. b) a
rizóma 

megsértésével 
S3 S4 

261. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S2 
261.) az aratás során 
legalább 10 cm magas tarlót 
kell hagyni 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

261.) Nem hagytak 10 cm-es 
tarlót 261. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S2 S3 

262. a) A nádas 60%-ánál kevesebbet arattak S5 S6 

262.) a nádas legalább 
60%-át, legfeljebb 80%-át 
kell évente learatni, 
valamint 20%-ot 2 évente 
változó helyen kell 
aratatlanul hagyni 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

262. b) A nádas 80%-ánál többet arattak S5 S6 
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XX. A természetes vizes él helyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

263. a) a 
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
263.) a területen a 
lecsapolás és a 
vízelvezetés nem 
megengedett a VTT 
területek árvízvédelmi 
elárasztását követ
vízelvezetés kivételével 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

263.) Történt lecsapolás 
263. b) a 

terület 20% 
feletti részén 

S4 S5 

264.) trágyázás, 
növényvéd  szerek 
használata nem 
lehetséges 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

264.) Használtak növényvéd  szert, illetve történt 
trágyázás

S5 S6 

265. aa) a
terület 20% 
alatti részén 

S3 S4 
265. a) Nem történt se legeltetés, 

se kaszálás 265. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

265. b) A legeltetet állatállomány nem éri el a  
0,1 ÁE/ha legeltetési s r séget

S3 S4 

265. ca) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 

265.) a célprogramba 
bevitt területet kaszálással 
vagy legeltetéssel kell 
hasznosítani, legalább  
0,1 ÁE/ha legeltetési 
s r ség mellett, úgy hogy 
a gyep túllegeltetése tilos 

HE (GN), 
adminisztratív 

ellen rzés 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

265. c) Túllegeltetés történt, ami 
taposási kárral jár 265. cb) a

terület 20% 
feletti részén 

S4 S5 

266.) a célprogram 3. év 
végére legalább 0,2 ÁE/ha 
legeltethet  állatállományt 
kell elérni 

HE (GN), 
adminisztratív 

ellen rzés 
4. évt l célprogram 266.) Nem rendelkezik az el írt állategységgel S8* S9** 

267. a) Nem száraz talajviszonyok mellett kaszált S2 S3 

267.) kaszálni csak 
megfelel en száraz 
talajviszonyok mellett, 
madárbarát kaszálási 
módszerekkel lehet 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

267. b) Nem madárbarát módon kaszált S1 S2 
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268.) kaszáláskor 
legalább 10 cm-es tarlót 
kell hagyni 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

268.) Nincs 10 cm-es tarló S2 S3 

269.) vadriasztó lánc 
használata kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

269.) Nem használtak vadriasztó láncot kaszálásnál S0 S2 

270. a) Nem jelentette be, nincsenek meg a 
szükséges igazolások 

S7 S8 
270.) kaszálás 
megkezdése el tt
legalább 5 nappal írásban, 
elektronikus úton vagy 
telefaxon, illetve e-mail 
címen be kell jelenteni az 
illetékes állami 
természetvédelmi 
szervnek a kaszálás 
pontos helyét és tervezett 
kezdési id pontját 

NPI igazolás évente célprogram 

270. b) Kevesebb, mint 5 nappal a kaszálás el tt
jelentette be 

S0 S7 

271 a.) a zsombékos 
terület 20% alatti részén 

S2 S3 
271.) zsombékosok 
kaszálása tilos 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

271.) zsombékos 
kaszálás történt 271. b) a zsombékos 

terület 20% feletti részén 
S4 S5 

* 4. év 
** 5. év

XXI. Vizes él helyek létrehozása és kezelése célprogram 

Ellen rzés Szankció 

A célprogram el írásai
lehetséges módja gyakorisága szintje 

Meg nem felelés 
típusa

a)
els

alkalom

b)
többszöri 
alkalom

272.) a területen 
biztosítani kell a 
megjelen  víz minél 
hosszabb ideig történ
megmaradását 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

272.) Nem biztosítja a víz megmaradását S2 S3 
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273. a) a
terület 20% 
alatti részén 

S2 S3 
273.) a területen a 
lecsapolás és a 
vízelvezetés nem 
megengedett a VTT 
területek árvízvédelmi 
elárasztását követ
vízelvezetés kivételével 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

273.) Történt lecsapolás 
273. b) a

terület 20% 
feletti részén 

S3 S5 

274.) trágyázás, 
növényvéd  szerek 
használata nem 
lehetséges 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

274.) Használtak növényvéd  szert, illetve történt 
trágyázás

S5 S6 

275. aa) a
terület 20% 
alatti részén 

S3 S5 
275. a) Nem történt se legeltetés, 

se kaszálás 275. ab) a
terület 20% 

feletti részén 
S5 S6 

275. b) A legeltetett állatállomány nem éri el a  
0,1 ÁE/ha legeltetési s r séget

S2 S5 

275. ca) a
terület 20% 
alatti részén 

S1 S3 

275.) a célprogramba 
bevitt területet kaszálással 
vagy legeltetéssel kell 
hasznosítani, legalább  
0,1 ÁE/ha legeltetési 
s r ség mellett, úgy hogy 
a gyep túllegeltetése tilos 

HE (GN), 
adminisztratív 

ellen rzés 
évente

kötelezettség-
vállassal érintett 

egybefügg  terület 

275. c) Túllegeltetés történt, ami 
taposási kárral jár 275. cb) a

terület 20% 
feletti részén 

S2 S5 

276.) a célprogram 3. év 
végére legalább 0,2 ÁE/ha 
legeltethet  állatállományt 
kell elérni 

HE (GN), 
adminisztratív 

ellen rzés 
4. évt l célprogram 276.) Nem rendelkezik az el írt állategységgel S8* S9** 

277. a) Nem száraz talajviszonyok mellett kaszált S2 S3 

277.) kaszálni csak 
megfelel en száraz 
talajviszonyok mellett, 
madárbarát kaszálási 
módszerekkel lehet 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

277. b) Nem madárbarát módon kaszált S1 S2 

278.) kaszáláskor 
legalább 10 cm-es tarlót 
kell hagyni 

HE (GN) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

278.) Nincs 10 cm-es tarló S2 S3 
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279.) vadriasztó lánc 
használata kötelez

HE (GN, NPI) évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

279.) Nem használtak vadriasztó láncot kaszálásnál S0 S2 

280. a) Nem jelentette be, nincsenek meg a 
szükséges igazolások 

S7 S8 
280.) kaszálás 
megkezdése el tt
legalább 5 nappal írásban, 
elektronikus úton vagy 
telefaxon, illetve e-mail 
címen be kell jelenteni az 
illetékes állami 
természetvédelmi 
szervnek a kaszálás 
pontos helyét és tervezett 
kezdési id pontját 

NPI igazolás évente célprogram 

280. b) Kevesebb, mint 5 nappal a kaszálás el tt
jelentette be 

S0 S7 

281. a) a zsombékos 
terület 20% alatti részén 

S2 S3 
281.) zsombékosok 
kaszálása tilos 

HE évente 
kötelezettség-

vállassal érintett 
egybefügg  terület 

281.) zsombékos 
kaszálás történt 281. b) a zsombékos 

terület 20% feletti részén 
S4 S5 

* 4. év 
** 5. év



Közlemények

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
határozata

tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl

Ikt. szám: 22 355/11/2009.

Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megye területén lévõ erdõkre, valamint az erdõterületek határától számított kétszáz
méteren belüli területre – átmeneti idõre – jelen határozatom közzétételének idõpontjától azonnali hatállyal általános
tûzgyújtási tilalmat rendelek el.

A fenti idõponttól kezdõdõen tilos a tûzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tûzrakó helyeken is, valamint a közút- és
vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést is.

Felhívom a közúton és vasúton utazókat, az erdõben kirándulókat, a mezõgazdasági területeken dolgozókat, hogy égõ
cigarettacsikket és dohánynemût ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedem.

Indokolás

Az utóbbi idõben a rendkívüli meleg és csapadékmentes idõjárás miatt Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megye terüle-
tén lévõ erdõkben fokozott tûzveszély alakult ki.

A közúton és vasúton utazók, az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók által eldobott
égõ cigarettacsikk és dohánynemû fokozott tûzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mellett
keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

A fentiek által indokolt tûzgyújtási tilalom elrendelése az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 67. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2009. július 23.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

Közlemény
az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez

kapcsolódó egységes dokumentum megjelentetésérõl

I.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0005-0500-28.09.2005 számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. július 14.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).
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Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 160/08)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

EZZEL A KÖZZÉTÉTELLEL AZ 510/2006/EK

„IRPINIA – COLLINE DELL’UFITA”

EK-szám: IT-PDO-0005-0500-28.09.2005

OFJ ( ) OEM ( X )

Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztató jelleggel.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Cím: Via XX Settembre n. 20
00187 ROMA
ITALIA
Tel. +39 0646655104
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.it

2. Csoportosulás:
Név: Consorzio di Produzione e Valorizzazione Olio Extra Vergine d’Irpinia «Irpinia – Colline dell’Ufita»
Cím: Vico Lapronia, 8
83031 Ariano Irpino (AV)
ITALIA
Tel. +39 0825824955
Fax +39 0825824955
E-mail: info@coprovoli.com
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.5 osztály – Olajok és zsírok – extra szûz olívaolaj

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Név:
„Irpinia – Colline dell’Ufita”

4.2. Leírás:
Az „Irpinia – Colline dell’Ufita” OEM extra szûz olívaolajnak kereskedelmi forgalomba hozatalakor az alábbi fizikai,

kémiai és érzékszervi jellemzõkkel kell rendelkeznie:
Szín: a szalmasárgától a többé-kevésbé intenzív zöld színig;
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Érzékszervi jellemzõk:

Leírás Középérték (*)

Hibák 0
Az olajbogyóra jellemzõ gyümölcsös íz 3–6
Kesernyés 2–6
Erõs 2–6
Paradicsomos 2–5
(*) Variációs együttható: legfeljebb 20%

Kémiai-fizikai jellemzõk:
Savasság: legfeljebb 0,5%;
Peroxid-mutató mEq O 2 /kg: legfeljebb 10;
Spektrometria UV K 232 : legfeljebb 2,2;
Spektrometria UV K 270 : legfeljebb 0,2;
Spektrometria Delta K: legfeljebb 0,01;
Polifenolok összesen: legalább 100 ppm.

4.3. Földrajzi terület:
Az „Irpinia – Colline dell’Ufita” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termesztési területe a Campania régióban, Avelli-

no megye területén található alábbi települések közigazgatási területére terjed ki: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbo-
re, Castel Baronia, Castelfranci, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Lapio, Luogosano,
Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefusco, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi,
San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo all’Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Torella
dei Lombardi, Torre le Nocelle, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.

4.4. A származás igazolása:
A termelési folyamat minden szakaszát úgy kell nyomon követni, hogy dokumentálni kell a bemenõ és a kimenõ ter-

mékeket. Ily módon, továbbá a termelés helyszíneként szolgáló termõföldeknek, a termelõknek, a préselõknek és a pa-
lackozóknak az ellenõrzõ szerv által e célra létesített és vezetett jegyzékeibe való felvételével, valamint a termelt
mennyiségeknek az ellenõrzõ szerv részére történõ bejelentésével biztosítható a termék nyomon követése. Az ellenõrzõ
szerv a jegyzékekbe felvett valamennyi természetes és jogi személyt, a termékleírásban és az ellenõrzési tervben
leírtaknak megfelelõen ellenõrizheti.

4.5. Az elõállítás módja:
Az „Irpinia – Colline dell’Ufita” OEM extra szûz olívaolajat az alábbi fajta-összetételû olívaültetvényekbõl származó

olívabogyóból nyerik: legalább 60%-ban „Ravece” és egyenként vagy együttesen legfeljebb 40%-ban „Ogliarola”,
„Marinese”, „Olivella”, „Ruveia”, „Vigna della Corte”; esetleg legfeljebb 10%-ban „Leccino” és „Frantoio”. Trágyázás-
ra szerves trágyát és/vagy mûtrágyát szabad használni. Talajmûvelésként felszíni mechanikai megmunkálás történik,
amellyel a gyomnövények terjedését is korlátok között lehet tartani. Megengedett gyakorlat a gyepesítés. Az olívaültet-
vényeket általában szárazon mûvelik, de különösen aszályos években megengedett a kisegítõ öntözés. A kártevõk elleni
védekezést a Campania tartomány által kiadott integrált védekezési szabályzatnak megfelelõen kell végezni. A betakarí-
tást kézzel és géppel is lehet végezni, de azzal a megkötéssel, hogy a mûvelet során a bogyók ne maradjanak a földön.
Mindenképpen használni kell hálót vagy más felfogó rendszert, a talajra vagy az állandóra kifeszített hálókra természete-
sen lehullott olívabogyók begyûjtése azonban tilos. Tilos olyan vegyszereket használni, amelyek a gyümölcs leválását
(leesését) elõidézikvagy elõsegítik. A szállítás lyukacsos rekeszekben vagy másféle kemény, lyukacsos tartályokban tör-
ténik. Az olívabogyó szállítására és tárolására szigorúan tilos bármilyen anyagból készült zsákot használni. Az olívater-
més nem haladhatja meg fánként a 60 kg-ot. Az olívabogyóból származó olaj maximális hozama nem haladhatja meg a
bogyók súlyának 20%-át. Az olívabogyót a sajtolóban jól szellõzõ helyiségekben, kemény és lyukacsos tartályokban
kell tárolni az õrlés szakaszáig, amelynek a betakarítást követõ 48 órán belül meg kell történnie. Az olaj kivonására csak
olyan mechanikai és fizikai eljárások alkalmazhatók, amelyek a gyümölcs eredeti sajátos jellemzõit a lehetõ legnagyobb
mértékben megõrzik. Tilos az „újbóli préselés” néven ismeretes feldolgozási módszer, ezenfelül tilos a kivonás során ve-
gyi vagy biokémiai hatású termékeket (enzimeket) igénybe venni. E szakaszban hasonlóképpen tilos a „talkum” haszná-
lata is. A kivonást követõen az olajat tisztán tartott helyiségben, tökéletesen tiszta, rozsdamentes acéltartályban vagy
élelmiszerhez alkalmas mázas agyagtartályban kell tárolni. Kereskedelmi forgalomba hozatal céljára az „Irpinia Colline
dell’Ufita” extra szûz olajat az alábbi edényekbe szabad csomagolni: sötét üveg-, kerámia-, mázas agyagpalack vagy
fémzárolt és címkézett bádoglemez konzervdoboz, amelynek ûrtartalma az 5 litert nem haladja meg. Megengedett a tör-
vény által elõírtaknak megfelelõ szintetikus anyagból és laminált alumíniumlemezbõl készült egyadagos zacskó, amely-
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nek ûrtartalma 10 ml, és a hatályos jogszabályok által megkövetelt tájékoztató feliratokon kívül szerepel rajta az ellenõr-
zõ szerv által adott sorszám is. Az „Irpinia Colline dell’Ufita” OEM extra szûz olaj bio-módszerrel is elõállítható. Az olí-
vabogyó termesztésének, valamint az „Irpinia Colline dell’Ufita” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra
szûz olívaolaj elõállításának és palackozásának – a termék eredetének ellenõrzése céljából, valamint annak megakadá-
lyozására, hogy az ömlesztett állapotban történõ szállítás oxidációt vagy károsodást, és a sajátos vegyi és érzékszervi tu-
lajdonságok elvesztését okozhatja – a 4.3. pontban meghatározott termõterületen kell történnie. Különösen vonatkozik
ez az „Irpinia Colline dell’Ufita” olaj jellegzetes, füves és paradicsomos mellékízére, amely a fenol antioxidánsnak és az
aromás anyagoknak köszönhetõen alakul ki. A többszörösen telítetlen zsírsavak magas szintjét mutató összetétele
folytán az olaj hajlamos arra, hogy érzékszervi minõségét és jellegzetességét a levegõben található oxigén hatására az
átöntés, a szivattyúzás, a szállítás és a kirakodás szakaszában elveszítse. Ezek azok a mûveletek, amelyek nagyobb
gyakorisággal ismétlõdnek akkor, ha a palackozásra a termõterületen kívül kerül sor.

4.6. Kapcsolat:
Az „Irpinia Colline dell’Ufita” OEM extra szûz olaj aroma- és ízjellemzõi elsõsorban a „Ravece” fajtából erednek,

ami a 4.3. pontban meghatározott termõterületen történõ termesztés során a terméknek a kesernyés és az erõs harmonikus
együttesével jellemezhetõ intenzív gyümölcsös ízt kölcsönzi, sajátossága a világosan felismerhetõ füves aroma, kima-
gasló zöldparadicsom és articsóka jegyekkel. A szóban forgó terület jellegzetességei, úgymint a mikroklíma, a talaj, va-
lamint az Irpinia vidékén élõ olívatermelõk évszázadok során egymásnak átadott, sajátos termesztési és elõállítási
technikái együttesen hozzák létre az igen jól felismerhetõ extra szûz olívaolajat.

Az enyhe, de néha kivételes lehûléssel jellemezhetõ éghajlat közvetlen hatása, valamint az olívaültetvények magas
fekvésû területeken való elhelyezkedése voltak azok az alapvetõ tényezõk, amelyek a téli és tavaszi fagyoknak, havazá-
soknak ellenálló „Ravece” fajta meghonosodását eredményezték. Olyan területrõl van szó, amelyen az olívát már a ró-
mai idõktõl kezdve mintegy 20%-os emelkedésû dombokon, többé-kevésbé agyagos, közepesen termékeny, vízben sze-
gény talajon termesztik. Ez a talaj a magasabb pontokon meszes, márgás vagy agyagos eredetû alrétegekbõl, a sík része-
ken oldott, alluviális alrétegekbõl épül fel. A nem különösebben rideg telek és a nem túlzottan meleg nyarak az olajfa
megtelepedéséhez az évszázadok során igen kedvezõ éghajlatot biztosítottak. A csapadék évente körülbelül 700 mm, a
hõmérséklet ritkán süllyed nulla fok alá, néha nagyon rövid idõre –4 °C-ra. Az átlaghõmérséklet 18 °C. E tényezõk
összessége játszik szerepet abban, hogy az olaj kémiai és érzékszervi tulajdonságai tekintetében minden más extra szûz
olívaolajtól megkülönböztethetõ, ezáltal egyedivé, értékmentésre és védelemre méltóvá válik. Az arianói katedrális káp-
talanjának javai között a szõlõültetvény mellett már 1517-tõl szerepel olívaültetvény, és az olívatermesztésre való ösz-
tönzés az Amando környékén lévõ „fontana dell’oliveto” („olívaültetvény kútja”) földrajzi elnevezésbõl is kitûnik. Más
dokumentumokban is szerepel a „szõlõültetvény és néhány olajfa Cerritóban” vagy „kert tizennégy gyönyörû olajfával”,
„kert olajfákkal Ariano lankáin”, „olajfaliget a síkságon”. Az érintett területen az olívatermesztés a XIX. században je-
lentõs fejlõdésen ment keresztül, 1893-ban „29 mûködõ olajprés vagy olajsajtoló van, egyesek belül, mások a lakott terü-
leten kívül” (Nicola Flammia: Storia della Citta di Ariano [Ariano város története], 1893). Flammiától tudjuk azt is, hogy
a „legjobb fával borított földek S. Liberatore, Ottaggio, Cerreto, Viaggiano területén vannak”, azaz a tengerszint felett
400 m és 600 m magasság között. Az évenkénti termelés „Olaj, amforák, az amfora 50 000 tomolo – egykori dél-olasz ûr-
mérték –, 2 265 gramm” és az ára 1,30 líra volt literenként, míg az amfora 3 lírába került. A „Ravece” jelzõ már
megjelenik Diomede Carafa püspök által 1517-ben kiadott Platea „Urbis et foranea” címû mûvében, ahonnan
megtudhatjuk, hogy a San Matteo plébániatemplomban felépült San Nicola kápolna kertjében „ravece-ligetek” vannak.
A jelzõ megismétlõdik Donatode Laurentiis püspök 1580-as „Pásztori látogatás” címû mûvében, amelyben szintén
megemlítik, hogy a kápolna „ravece-ligettel rendelkezik”.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: IS.ME.CERT.
Cím: Via G. Porzio – Centro direzionale
Isola G/1, Scala C, 13 o piano, int. 98
80143 – Napoli
ITALIA
Tel. +39 0817879789
Fax +39 0816040176
E-mail: info@ismecert.it

4.8. Címkézés:
Az „Irpinia Colline dell’Ufita” Denominazione di Origine Protetta (Oltalom alatt álló eredetmegjelölés) névnek meg kell

jelennie a címkén világos, eltávolíthatatlan karakterekkel, a címke színétõl elütõ színnel úgy, hogy kifejezetten megkülönböz-
tethetõ legyen a rajta lévõ többi felirat együttesétõl. A címkén ezenfelül szerepelnie kell az alábbiakban leírt logónak és az eu-
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rópai uniós OEM logónak. Az extra szûz olívaolaj logója egy arianói kézzel festett kerámia díszítésérõl származó, 13 szirmú,
sárga – narancssárga – barnásvörös – mélybarna színekbõl álló virágot ábrázol, ami körülöleli az „Irpinia Colline dell’Ufita”
feliratot. A felirathoz „Post Medieval” betûtípust használnak, „Medium” tipográfiával, mélybarna alapon fehérrel. A kompo-
zíció közepén vékony, narancsszínû kontúrral körülvett, fehér kör tartalmazza körkörösen az „OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA D.O.P.” (EXTRA SZÛZ OLÍVAOLAJ OEM) feliratot, fehér alapon fekete „Rotis Semisans” betûkkel, „Extra bold”
tipográfiával. Középen feketével a „RAVECE” felirat, egy régi karoling-beneventói írásformából származó kézírással. A fe-
hér kör alatt, a virág külsõ részébe benyúlva Olaszország körvonalai láthatók, az Ufita vidékét jelölõ barna ponttal. Megenge-
dett a bio-módszerrel való elõállításra történõ utalás is.

II.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PDO-0005-0590-30.01.2007. számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. július 15.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 162/09)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„ACEITE CAMPO DE MONTIEL”

EK-szám: ES-PDO-0005-0590-30.01.2007.

OFJ ( ) OEM ( X )

1. Elnevezés:
„Aceite Campo de Montiel”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Spanyolország
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3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (a II. melléklet besorolása szerint):
1.5. osztály: zsírok és olajok

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A cornicabra, picual, manzanilla, arbequina és local fajtájú olajbogyóból mechanikus eljárással vagy egyéb olyan fizi-

kai eszközökkel elõállított extra szûz olívaolaj, amely eszközök az olajban nem idéznek elõ változásokat, és megõrzik az
olaj eredete szerinti termés ízét, aromáját és jellemzõit.

Savasság: legfeljebb 0,5°
Peroxidszám: legfeljebb 15
Abszorpció ultraibolya fényben: K 270: legfeljebb 0,20

K 232: legfeljebb 2,50
Víz és szennyezõdéstartalom . 0,1%
Organoleptikus értékelés:
– hibamedián Md = 0
– „gyümölcsösségi” medián Mf . 2,5
Az Aceite Campo de Montiel sajátosságait a nagyobb arányú cornicabra és picual fajták természetes keveréke ered-

ményezi; e fajták fõként az olajok vonatkozásában pozitív jellegzetességnek tekintett keserû és csípõs ízekért felelõsek,
amelyek jelenléte az organoleptikus értékelés szerint jelentõs: keserû íz érték 3–6, csípõs íz érték 3,4–6,3; a többi fajtára
jellemzõ alma és mandula íz kisebb mértékben észlelhetõ.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében):
–
3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetében):
–
3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
–

3.6. A szeletelésre, reszelésre, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A raktározott olajok palackozása a meghatározott földrajzi területen belül történik.
Ilyen módon megõrizhetõk a termék jellemzõ tulajdonságai, lehetõvé válik, hogy a szervezeti egységek mindenre ki-

terjedõen felügyeljék az elõállítást, garantálható, hogy a termék végsõ kezelését a terület termelõi és mezõgazdasági
szervezõdései biztosítsák, mivel õk azok, akik legjobban tudják, hogyan reagálnak az olajok a különbözõ palackozási
mûveletekre, az ülepítési idõtartamra és módszerekre, a szûrési eljárásokra, a kovaföldre, a cellulózra, a palackozási hõ-
mérsékletre, valamint a hidegre és a tárolásra, így megõrizhetõ a minõség és ugyanakkor biztosítható az olajok nyomon
követhetõsége.

A palackozónak az eredetmegjelölés oltalma alatt álló olajokat más olajoktól elkülönített rendszerben kell
palackoznia.

Hasonlóképpen rendelkeznie kell a típus-jóváhagyási szabályok szerint engedélyezett olajmérõ rendszerekkel.
A palackozás ötliteres vagy ennél kisebb ûrtartalmú göngyölegekbe történik, amelyek anyaga üveg, mûanyag, PET,

fém, porcelán vagy cserép.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
Az olaj csomagolásán a kereskedelmi névvel együtt kötelezõ feltüntetni az eredetmegjelölés logóját és az Aceite Cam-

po de Montiel eredetmegjelölést; opcionálisan szerepelhet rajta az ellenõrzõ szerv hitelesítési szervezete által kiadott
tanúsítvány jelzése.

Annak érdekében, hogy a fogyasztásra szánt olaj csomagolását ne lehessen újból felhasználni, azon biztonsági zár-
jegy, továbbá a társulás által kiadott és az ellenõrzõ szerv által biztosított és ellenõrzött számozott címkék szerepelnek.

A címkézésnek meg kell felelnie a címkézésre vonatkozó általános szabályoknak.

4. A földrajzi terület rövid leírása:
Ciudad Real tartományban a következõ települések tartoznak ahhoz a területhez, ahol az eredetmegjelölés oltalma

alatt álló elõállítás, feldolgozás és csomagolás/palackozás folyik: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mude-
la, La Solana, Valdepe�as, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra,
Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cá�amos,
Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente és Villanueva de los
Infantes.
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5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A Campo de Montiel egységes jellegû fizikai körzetet alkotó, több mint hétezer km2-en elterülõ, átlagosan 850 m ma-

gas mészköves felföld, amelyet sajátos, egyedi jellemzõk különböztetnek meg a szintén fõként mezõgazdasági tevé-
kenységet folytató szomszédos vidékektõl.Talajtani sajátosságai között említhetõ többek között a barna-vörös és a bar-
na-mészköves talajok jellegzetes jelenléte, a magas kalcium-karbonát-tartalom és a talajok jó egészségi állapota.

Éghajlati szempontból a vidéken szélsõséges körülmények uralkodnak, melyeket az igen változékony hõmérséklet
jellemez, kemény, hosszú telekkel, meleg nyarakkal, igen sok napfényes órával, magas intenzitású fénnyel és kevés
csapadékkal (600–700 mm).

5.2. A termék sajátosságai:
A „Campo de Montiel” olaj a következõ sajátosságokkal rendelkezik:
– az olajbogyó magas, könnyen kinyerhetõ zsírsavtartalma.
– magas olajsav és antioxidáns polifenoltartalom, amely biztosítja az olaj nagy stabilitását az avasodással és az oxidá-

ció okozta romlással szemben.
– az olajoknál pozitív jellegzetességnek tekintett keserû és csípõs ízek, amelyek jelenléte az organoleptikus értékelés

szerint jelentõs: keserû íz érték 3–6, csípõs íz érték 3,4–6,3.

5.3. A földrajzi terület és a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:
A talaj- és éghajlati viszonyok jelentõsen befolyásolják a térség mezõgazdasági gyakorlatait és termékeit, és nagymér-

tékben meghatározzák az elõállított termékek minõségét és tulajdonságait. E termékek között fontos helyet foglal el az
olajbogyó és a belõle elõállított olaj.

Az említett talaj- és éghajlati viszonyok adják meg a Campo de Montiel térségben elõállított extra szûz olívaolajnak a
dokumentum 5.2 pontjában említett meghatározott és megkülönböztetõ sajátosságait és jellemzõit.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
(Az 510/2006/EK tanácsi rendelet 5. cikkének (7) bekezdése alapján)
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2006/12/14
A regionális földmûvelésügyi minisztérium 2006. november 28-i határozata az Aceite de Campo de Montiel eredet-

megjelölés nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem kedvezõ elbírálásáról.

III.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0005-0466-20.05.2005. számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. június 20.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 140/04)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PROVOLONE DEL MONACO”

EK-szám: IT-PDO-0005-0466-20.05.2005.

OFJ ( ) OEM ( X )
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Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Cím: Via XX Settembre n. 20
00187 Roma
ITALIA
Tel. +39 0646655104
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Csoportosulás:
Név: Comitato per la registrazione della denominazione d’origine del provolone del Monaco
Cím: Via D. Caccioppoli, 25
80069 Vico Equense (NA)
ITALIA
Tel. +39 0818799290
Fax +39 0818015557
E-mail: vincenzo.peretti@unina.it
Összetétel: Termelõk /feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.3 osztály: sajtok a II. melléklet szerint – Provolone.

4. Termékleírás: (a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Provolone del Monaco”

4.2. Leírás:
A „Provolone del Monaco” elnevezésû sajt egy félkemény, gyúrt, érlelt, kizárólag a 4.3. pontban meghatározott terü-

leten tenyésztett tehenek nyers tejébõl elõállított sajt. Forgalomba hozatalkor a terméknek az alábbi jellemzõkkel kell
rendelkeznie: a) legalább száznyolcvan napig (hat hónapig) tartó érlelés, egy hektoliter tejbõl legfeljebb 9 kg sajt készül;
b) legalább 2,5 és legfeljebb 8 kg tömegû, kissé megnyúlt dinnye- vagy nyak nélküli körteforma; kissé sötét árnyalatú,
sárgás színû, vékony, szinte sima héj, amelyen az egymással párba felkötött provolone sajtok mindegyikét legalább hat
cikkelyre osztó rafiaszálak mentén enyhe hosszanti bemélyedések találhatók; c) a sajt tésztája sárgás árnyalatú, krémszí-
nû, rugalmas, tömör, egyenletes, hasadásoktól mentes és puha, amelyben a sajt belseje felé haladva egyre növekvõ szám-
ban, változó – akár 5 mm-es – átmérõjû, jellegzetes lyukak (úgynevezett „tyúkszemek”), és elvétve, ezeknél nagyobb, 12
mm-ig terjedõ lyukak találhatók; d) a szárazanyag zsírtartalma meghaladja a 40,5%-ot; e) édes és vajas íz, enyhe és kelle-
mesen pikáns zamat.

Továbbá az érlelõhelyek által biztosított körülmények révén alakul ki a sajtra jellemzõ, az érlelés hossza szerint erõsö-
dõ íz. 7–8 hónap után a provolone sárga színe sötétebbé válik, a héj megvastagodik, a sajt íze egyre pikánsabb, a sajt tész-
tája pedig egyre tömörebb, azonban még ekkor is kellõen puha és hasadásoktól mentes.

4.3. Földrajzi terület:
A „Provolone del Monaco” OEM elõállításának céljából történõ szarvasmarha-tenyésztés, illetve a sajt elõállítása és

érlelése a Nápoly megye területén található alábbi települések teljes területét öleli fel: Agerola, Casola di Napoli, Castel-
lammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento, San-
ta Maria La Carita, Vico Equense.

4.4. A származás igazolása:
A termelési folyamat minden részét nyomon kell követni, rögzíteni kell az inputot (a bemenõ termékeket) és az outpu-

tot (a kimenõ termékeket). Ily módon, valamint az állattenyésztõknek és a termelõknek az ellenõrzõ szerv által vezetett
jegyzékbe való felvétele, továbbá az elõállított termék minõségének az ellenõrzõ szerv felé való azonnali bejelentése ré-
vén biztosítható a termék nyomon követhetõsége. A 4.7. pontban megjelölt ellenõrzõ szerv – az ellenõrzési tervben leír-
taknak megfelelõen – a vonatkozó jegyzékekbe felvett valamennyi természetes és jogi személyt ellenõrizheti.

4.5. Az elõállítás módja:
A feldolgozási eljáráshoz olyan tehenek tejét használják, amelyek laktációs ideje még nem haladta meg a 230 napot. A

szarvasmarhák takarmányozásában a szárazanyag legalább 40%-ának takarmányból és/vagy lombtakarmányból kell áll-
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nia. Annak érdekében, hogy ne következzen be rendellenes erjedés, amely a sajt érzékszervi sajátosságait hátrányosan
befolyásolhatná, a teheneknek szánt lombtakarmány napi mennyisége nem haladhatja meg a 15 kg-ot. A lombtakar-
mányt a 4.3 pontban megjelölt területen lévõ gyümölcsösök (citrusfélék, olajfák stb.) és a lombhullató erdõk (gesztenyé-
sek stb.) metszésébõl, valamint a földteraszok tisztításából nyerik; ezt olyan takarmánnyal kell kiegészíteni, amely sze-
mesgabonából (zab, árpa, búza) és/vagy állandó természetes legelõkrõl, valamint gabona- vagy hüvelyes kultúrákból
származik. A takarmány csupán kiegészíti a 4.3 pontban megjelölt területrõl származó, a tehenek tejének jellegzetessé-
geit adó táplálékot. A feldolgozásra szánt tejnek az emlõmirigyek által kiválasztott tejnek kell lennie, és az nem tehetõ ki
40 °C-nál magasabb hõmérsékletnek. A koaguláció a kb. 40–60 percig tartó tejoltás révén történik, amelyhez csak kecs-
kegidától származó oltót, borjútól származó folyékony, természetes oltót, vagy ezek kombinációját használják úgy, hogy
a kecskegidától származó oltó részaránya legalább 50 %-ot tesz ki. Ezután az alvadékot 34–42 °C-ra melegítik fel. Amint
az alvadék elérte a kívánt állagot, következik a nagyon kicsi, kukoricaszem nagyságú darabokra történõ aprítás. Az alva-
dékot ezután legalább 20 percig pihentetik, majd ismételten felmelegítik oly módon, hogy a belsejében a hõmérséklet el-
érje a 48–52 °C-ot, majd legfeljebb 30 percig ismét pihentetik. Ezután a savót leszûrik, és az érleléshez a masszát kender-
vászonba vagy lyukacsos acélkosárba töltik. Miután a próbák jó rugalmassági és ellenállási eredményeket mutattak, a
masszát különbözõ méretû csíkokra vágják. Ezt követõen a masszát kinyújtják és 85–95 °C-os vízben kialakítják belõle a
termékleírásban meghatározott méretû formákat. Ezután következik a hideg vízbe való merítéssel végzett keményítés,
majd a telített sóoldatba való merítéssel végzett sózás. Ez utóbbihoz kilogrammonként 8–12 órát számítanak. Az így
nyert, párokba kötött, megfelelõ állványzatra felakasztott sajtot elõször 10–20 napig szobahõmérsékleten, majd legalább
hat hónapig 8 és 15 °C közötti hõmérsékletû helyen érlelik. A sajtoknak az érlelés végén legalább 2,5 kg és legfeljebb 8
kg tömegûeknek kell lenniük.A „Provolone del Monaco” sajt elõállítása egész évben engedélyezett, és ahhoz kizárólag a
fejést követõen begyûjtött, az istállóban ezt követõen nem hûtött, vagy – az istállóban történõ hûtés esetén – naponta be-
gyûjtött tejet lehet felhasználni. A 4.7 pontban megjelölt ellenõrzõ szerv az érlelési idõszak végén meggyõzõdik arról,
hogy a termék rendelkezik-e az elõírt jellegzetességekkel, ezt követõen kerül sor a provolone valamennyi cikkelyén a
márkajelzés elhelyezésére és a termék címkézésére.

4.6. Kapcsolat:
A „Provolone del Monaco” sajátossága a Sorrentói-félszigeten található Lattari-hegység területére jellemzõ tényezõk

összességébõl, azaz kizárólag az ezen a területen nevelt szarvasmarhák tejének érzékszervi jellemzõibõl, a nemzedékrõl
nemzedékre átadott kézmûves hagyományokat máig õrzõ feldolgozási eljárásból, valamint a feldolgozás és az érlelés he-
lyeit jellemzõ mikroklímából adódik. A „Provolone del Monaco” származási helyén termelt tej az országos átlagnál ma-
gasabb értékeket mutat a zsír és a fehérjetartalom tekintetében, amihez járul kalciumtartalma és sovány szárazanyag-tar-
talma (zsírtalanított szárazanyag). Az alábbi táblázatokban felsoroltak megerõsítik a termék tápértékbeli gazdagságát és
a tejnek a sajtgyártásban mutatkozó magas hozamát.

A Sorrentói-félszigeten található Lattari-hegység területén termelt tehéntej átlagos érzékszervi jellemzõi:

Zsír % Fehérje % Ca Hamu MSSZ (*) Fajsúly

3,3 3,1 157 0,730 8,72 1,0308

(*) Sovány szárazanyag-tartalom

Az agerolai fajta szarvasmarha tejének átlagos érzékszervi jellemzõi:

Zsír % Fehérje % Ca Hamu MSSZ (*) Fajsúly

3,9 3,5 159,7 0,752 8,87 1,0314

(*) Sovány szárazanyag-tartalom

E sajátosságok és egyedi paraméterek összessége eredményezi azt, hogy ez a tej különlegesen hajlamos a koaguláció-
ra és az azt követõ „gyúrásra”, valamint azt, hogy az így nyert sajt végsõ állaga igazán elõnyös jellemzõkkel bír, különö-
sen a keverék rugalmassága és szilárdsága tekintetében.

Mindezek az adatok kifejezetten megerõsítik e tej összetételének sajátosságát, ami a „Provolone del Monaco” ízére és
zamatára kedvezõ befolyást gyakorol.

Az OEM-mel ellátott termék jellegzetessége már a régi idõktõl fogva szorosan kötõdik az õshonos agerolai fajta szar-
vasmarhához, amely a „Provolone del Monaco” elõállítására szolgáló tejet adja. Ez a fajta az évek során alakult ki a ri-
deg, legelõk és menedékek nélküli környezetben, ahol vaskossá és ellenállóvá vált. A gyatra táplálkozás ellenére képes
volt elfogadható mennyiségû, kitûnõ érzékszervi tulajdonságokkal bíró tejet adni, amelynek nagyobb része a „Provolone
del Monaco” elõállítására szolgált.
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A Sorrentói-félszigeten található Lattari-hegység területén elõ szarvasmarha tenyésztése egészen i. e. 264-re nyúlik
vissza. A hegység elsõ lakosai, a picének átalakították a környezetet, erdõk kiirtásával mûvelhetõ területeket nyertek, és
elkezdték háziállatok, különösen a hegyvidéki, tejtermelõ szarvasmarha tenyésztését. Így jött létre az elkövetkezõ évszá-
zadok alatt – a számtalan betelepített fajtával végrehajtott keresztezés révén – az a szõrzet, a törzs, a végtagok és a csont-
váz tekintetében sajátos morfogenetikai és szomatikus jellemzõkkel bíró fajta, amelyet 1952 óta agerolainak neveznek,
és amelynek tejét a kimagasló zsírtartalom jellemzi. Az 1900-as évek elején Enrico Mollo állatorvosa következõképpen
írta le az ezen a területen élõ fajtát: „… tejtermelõ szarvasmarha … egy méter harmincöt centiméter és egy méter negy-
ven centiméter közötti magasságú, némely egyed ennél magasabb; élõsúlya három és fél mázsa és négy mázsa között
mozog; szõrzete sötét, világos csíkkal a hátán … jó tejtermelõ, naponta tizenhét-tizennyolc liter tejet ad … ta-
vasszal-nyáron, amikor a takarmány zöld és az éghajlat enyhülni kezd, a tej aromásabbá válik … a sajttermelés legérde-
kesebb részét a provolone manufakturális elõállítása jelenti”. Elegendõ, hogy csak a tej 20%-a származzék az agerolai
fajtától ahhoz, hogy a „Provolone del Monaco” sajt összetéveszthetetlen jellege kialakuljon. Az agerolai fajta szarvas-
marha teje a többi fajta által adott tej átlagához képest magasabb zsír- és fehérjeértékeket mutat, és ez – a kalciumtarta-
lom és a sovány szárazanyag-tartalom (zsírtalanított szárazanyag) értékekkel együtt – fokozza a termék tápértékbeli gaz-
dagságát, és a tejnek a sajtgyártásban megmutatkozó magas hozamát, valamint biztosítja a provolone azon sajátos íz- és
aromajellemzõit, amelyek a sajt jellegzetességét adják.

Az alábbi táblázat a sajt kémiai jellemzõit mutatja be.

A természetes anyagok vonatkozásában a sajt kémiai összetétele a következõ:

A természetes anyagra

Provolone del Monaco Minõség Víz % Zsír % Fehérje % Sók összesen % NaCl %

40,20 28,50 27,20 4,10 2,20

A szárazanyag vonatkozásában a sajt kémiai összetétele a következõ:

100 egység szárazanyagra

Provolone del Monaco Minõség Zsír % Fehérje % Sók összesen % NaCl %

47,65 45,48 6,85 3,67

A földrajzi területen számos völgy található, amelyek mélyen beszabdalják a tengerpartot, és több kilométer mélyen
benyúlnak a szárazföldbe. A völgyeket jelentõs szintkülönbségek, változatos növényzet és jelentõs sziklaképzõdmények
jellemzik. A területre jellemzõ szélsõséges hegy- és vízrajzi változatosság, valamint a vidéket alkotó különbözõ zónák
között megmutatkozó morfológiai sokféleség heterogén mikroklímák kialakulását eredményezi. A terület általában igen
egyenetlen jellegébõl kifolyólag a benapozottságot illetõen az egymással szomszédos zónák között is szélsõséges kü-
lönbségek vannak. Ennek, valamint a változó tengerszint feletti magasságnak az eredményeképpen – a tenger enyhítõ
hatása ellenére – a területen fellelhetõ növényzet igen változatos. Az évi középhõmérséklet a tengerparton 16 és 20 °C
között, az északi lejtõkön 12 és 16 °C között mozog, a legalacsonyabb – 8 és 12 °C közötti – értékek a magasabban fekvõ
részeken mérhetõk. Ezen körülmények következtében az izotermák elhelyezkedése követi az egyes területek tengerszint
feletti magasságát. A csapadékot helyileg jelentõsen befolyásolják a mészkõ-kiemelkedések; a csapadék átlagban körül-
belül 100 napra oszlik el, a magasabban fekvõ részeken intenzívebb esõkkel. A széljárás, számos szélcsendes nap mel-
lett, túlnyomórészt délnyugati irányú.

A „Provolone del Monaco” (a szerzetes provolonéja) elnevezés régmúlt idõkre nyúlik vissza, és szorosan kapcsolódik
ahhoz a módhoz, amellyel ezt a sajtot eladás céljából a nápolyi piacra szállították, pontosabban ahhoz az idõszakhoz,
amikor e vidék sajttermelõi úgy döntöttek, hogy zömmel érlelt sajtokat állítanak elõ, mert arra kényszerítette õket a szük-
ség, hogy a közeli Nápoly városba irányítsák át kereskedelmüket. Az utak járhatatlansága miatt Nápolyt legkönnyebben
tengeri úton lehetett megközelíteni: a hosszú és fáradságos utazás az éjszaka közepén kezdõdött. A provolonét evezõs
hajókra rakodták, és az alkalmi kereskedõvé vált parasztok a szerzetesek csuhájához hasonló hatalmas köpenybe burko-
lóztak azért, hogy védjék magukat a tengeri és az éjszakai nedvességtõl. Nápolyban a kikötõ melletti piacon dolgozó em-
berek a szállítókat szerzeteseknek, az általuk árult sajtot pedig a szerzetes provolonéjaként kezdték emlegetni. Ettõl
kezdve ezt a sajtot a „Provolone del Monaco” névvel illetik, ez pedig a hagyomány és a területtel való kapcsolat olyan
elemeit mutatja, amelyek lehetõvé teszik, hogy a termék megkapja az 510/2006/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése
szerinti elismerést.
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4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: ISMECERT
Cím: Centro Direzionale Isola G1
80143 Napoli
ITALIA
Tel. +39 0817879789
Fax +39 0816040176
E-mail: info@ismecert.it
Az ellenõrzõ szerv teljesíti az EN 45011 szabvány által elõírt feltételeket.

4.8. Címkézés:
Forgalomba hozatalkor a provolone formáinak minden cikkelyén – vonalból vagy pontokból álló megjelenítési mód-

dal – hõnyomással szerepelnie kell az ismertetõjelnek, amelyen fekete színnel a „Provolone del Monaco” felirat és az el-
lenõrzõ rendszerbe bejegyzett, minden egyes termelõhöz hozzárendelt azonosítási szám olvasható. A „Provolone del
Monaco” OEM formákra elhelyezendõ címkén világos, eltávolíthatatlan és minden más felirattól jól megkülönböztethe-
tõ betûkkel az alábbi megjelöléseknek kell szerepelniük: a) az alább szereplõ, az OEM-mel együtt használandó specifi-
kus és egyértelmû, mûvészi kialakítású grafikus logó; b) az uniós jelkép; c) a gyártó és/vagy csomagoló cég/személy
neve, vezetékneve, illetve cégneve és címe; d) az ellenõrzõ rendszerbe bejegyzett, minden egyes termelõhöz hozzáren-
delt azonosító szám; e) a hatályos jogszabályoknak megfelelõ terméksúly; f) az agerolai õshonos genetikai fajtájú szar-
vasmarha (TGA) tejébõl felhasznált minimális mennyiség; g) a felhasznált oltó típusa; h) az érlelés ideje, amennyiben
meghaladja a hat hónapot. Ezeknek a megjelöléseknek kisebb betûkkel kell szerepelniük, mint amilyeneket a „Provolo-
ne del Monaco” OEM jelölésére használtak. A „Provolone del Monaco” OEM logóján a Lattari-hegység és a Sorren-
tói-félsziget területére jellemzõ, rafiával átkötött „Provolone del Monaco” stilizált ábrája jelenik meg.

IV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PDO-0005-0464-03.05.2005. számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. június 20.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 140/05)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.
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ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PEMENTO DO COUTO”

EK-szám: ES-PDO-0005-0464-03.05.2005.

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura ecológica — Dirección General de Industrias y

Mercados Agroalimentarios — Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino de Espana

Cím: Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
ESPANA
Tel.: +34 913475394
Fax: +34 913475410
E-mail: sgcaae@mapa.es

2. Csoportosulás:
Név: COOPERATIVA DO CAMPO O VAL
Cím: Vilacornelle, s/n. O Val-Narón (A Coruna)
Tel.: +34 981453901
Fax: +34 981453901
E-mail: horta@cooperativaoval.com
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6 osztály: Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva.

4. Termékleírás: (követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1 Elnevezés:
„Pemento do Couto”

4.2 Leírás:
A „Pemento do Couto” földrajzi jelzés (OFJ) oltalma alatt álló paprika a Capsicum annuum L fajta ugyanezen néven

ismert helyi ökotípusának termése. A korán, éretlen állapotban szedett termés (kereskedelmi méret), amelyet nyersen ér-
tékesítenek, a következõ jellemzõkkel rendelkezik:

– A termés hosszmetszetben: trapéz formájú csonka kúp, keresztmetszetben kerekded alakú. A hosszmetszetben ese-
tenként enyhe barázdáltság, hegyes végében három vagy négy ér látható.

– Az egyes termések: súlya 4–6 gramm.
– A termés: hossza 4–8 cm.
– Szélessége kb.: 2 cm.
– A 2–3 cm hosszúságú,: a termés hosszánál mindig rövidebb kocsány merev, általában egyenes vagy kissé görbült.
– Héja sötétzöld: enyhén fényes.
– A termésfal: illetve a terméshús vékony, kb. 1–1,5 mm.
– Ízvilág: a finom és lédús textúrájú termék íze édes, enyhén fûre emlékeztetõ, a kapszaicin hiánya következtében

nem csípõs, aromája mérsékelten intenzív, magot alig tartalmaz.

4.3 Földrajzi terület:
A termõterületet magában foglalja a Coruna tartományhoz tartozó Ferrol térségben található összes települést: Ferrol,

Narón, Valdovi�o, Cedeira, Moeche, As Somozas, San Sadurni�o, Neda, Fene, Mugardos és Ares. Ebben a természetes
térségben a terület alacsony tengerszint feletti magasságának, a termesztésre alkalmas völgyeket övezõ hegységek által
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nyújtott védelemnek és a tengerpart közelségének köszönhetõen sajátosan enyhe mikroklíma alakult ki, jellemzõen kis
hõingadozással, amelyhez az a körülmény is társul, hogy a térségben található talajfajták rendkívül alkalmasak e növény
termesztésére.

Az „O Couto” földrajzi jelzés nevét annak a helynek földrajzi elnevezésérõl kapta, amelynek területén a köznyelvben
hasonló néven ismert kolostor található. E kolostor nevéhez fûzõdik a szóban forgó paprika szelekciójának és
termesztésének kezdete.

4.4 A származás igazolása:
A termesztés és értékesítés minden egyes szakaszában biztosított azonosíthatóság garantálja a termék nyomon

követhetõségét.
A termékleírás rendelkezéseinek betartását az ellenõrzõ szerv a termelõkrõl és az ültetvényekrõl folyamatosan napra-

kész nyilvántartást vezet. A „Pemento do Couto” földrajzi jelzés oltalma alatt kizárólag az a paprika állhat, amelynek ter-
mesztése a megfelelõ nyilvántartásba bejegyzett ültetvényekben, illetve termelõk által történik a termékleírásban és más
kiegészítõ szabályokban rögzített feltételek szerint.

A nyilvántartásba bejegyzett szereplõk kötelesek a földrajzi jelzés oltalma alatt álló paprikából ténylegesen termesz-
tett és értékesített mennyiséget az e célból vezetett nyilvántartásaikban rögzíteni. A csomagoló által értékesített mennyi-
ségeket az ellenõrzõ szerv összeveti a beszállító mezõgazdasági termelõk által elõállított termékmennyiségekkel, ez
utóbbiakat pedig a bejegyzett parcellák terméshozama alapján ellenõrzi.

Az ellenõrzõ szerv felügyeletnek és ellenõrzésnek veti alá a nyilvántartásba bejegyzett valamennyi természetes vagy
jogi személyt, ültetvényt, raktárt, üzemet és az elõállított termékeket annak megállapítása céljából, hogy az oltalom alatt
álló termékek megfelelnek-e a termékleírás és más kiegészítõ szabályok követelményeinek. Az ültetvények, raktárak és
üzemek felülvizsgálata, a dokumentáció áttekintése és a meghatározott fizikai paraméterek alapján végzett ellenõrzések
során megállapításra kerül, hogy a leszedett paprika sértetlen, egészséges, tiszta, károktól és sérülésektõl mentes-e. Mul-
tireziduális analíziseket is végezhet az ellenõrzõ szerv, amelyek révén megállapítható, hogy a növényvédõ szer
maradékanyag-határértékek (MRL) nem lépik-e túl a termékre vonatkozó jogszabályokban meghatározott megengedett
legmagasabb értékeket.

4.5 Az elõállítás módja:
A palánták csak a megfelelõ nyilvántartásba bejegyzett, engedélyezett termelõktõl származhatnak.
A termék elõállítása a következõk szerint történik:

S z a p o r í t á s é s k i ü l t e t é s :
Az érett termést szedés után szárítják, a kigyûjtött mag fertõtlenítés után már vethetõ. A magágy talajelõkészítése és a

vetés októberben kezdõdik és egész novemberben, decemberben és januárban tarthat. A vetés egyenlõ arányú tõzeg- és
homokkeverékbõl álló táptalajt tartalmazó ültetõládákba történik. A csírázást követõen, amikor a növény kb. 5 cm ma-
gas, a növényt kiültetik cellás nevelõtálcákra.

T e r m e s z t é s i k o r l á t o k :
A „Pemento do Couto” földrajzi jelzés oltalma alatt álló termék szabadföldi módszerrel, illetve fedett termesztõ beren-

dezésekben termeszthetõ. A megengedett legmagasabb hozam általában 4, illetve 6 kg/m2.
A fedett termesztésre egyszerû, fûtés és mesterséges megvilágítás nélküli mûanyag alagutas berendezések alkalma-

sak, amelyek kizárólag (a közvetlenül a talajon nevelt) termesztett növény védelmét szolgálják az esetleges fagyok ellen,
fõként a termõ idõszakának elõrehozatala és néhány hetes õszi meghosszabbítása érdekében. Ezt a rendszert egyre gyak-
rabban használják annak érdekében, hogy a paprika-ökotípus szelektált vonalait megvédjék a nem kívánt hibridizációtól.

Ü l t e t é s :
Szabadföldi termesztés esetében az ültetést áprilisban és májusban kell elvégezni, 1 m2 /3–5 tõ sûrûséggel, a szedést

június-júliusban lehet kezdeni. Amennyiben a cél magból történõ palántanevelés, a szelektált vonalak megõrzése érde-
kében olyan parcellákat kell használni, amelyek távol esnek ennek az ökotípusnak más szabadföldi ültetvényeitõl.

Fedett termesztésnél az ültetés februárban és márciusban végezhetõ, a termés betakarítása április közepén kezdõdik.
Az ültetés sûrûsége 1 m2 /2–4 tõ. A gazosodás megakadályozható a talaj polietilén fóliázásával. Karózásra nincs szükség,
mivel az alkalmazott ültetvényforma következtében a növények egymásra támaszkodnak.
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M û v e l é s i f e l a d a t o k :
A talajban és a növényben található tápanyagok egyensúlyának és szintjeinek fenntartása érdekében – a ritkítások, a

növény tápláltsági állapota, a talaj termékenységi szintje és az egyéb úton történõ bejuttatások (víz, szerves anyag stb.)
figyelembevételével – célszerû tápanyag-utánpótlást alkalmazni.

A kártevõk, illetve a betegségek elleni küzdelemnek olyan termesztési módszerek alkalmazásán kell alapulnia, mint a
mag fertõtlenítése, a magágyak kezelése és kevesebb öntözõvíz használata, illetve a terület tócsásodásának és a
növények túlzott feltöltésének kerülése.

Amennyiben vegyszeres beavatkozásra van szükség, mindig a kisebb környezeti ártalommal járó, hatékonyabb, ke-
vésbé toxikus és a hulladék szempontjából kisebb problémát jelentõ, a segédfaunára kevésbé ható, illetve kevésbé
rezisztens hatóanyagokat kell használni.

B e t a k a r í t á s :
A betakarítás a termés beérése elõtt kézi szedéssel történik, akkor, amikor a tapasztalat és a mezõgazdasági termelõk

megítélése szerint a termés értékesítési szempontból a leginkább megfelelõ, a 4.2 bekezdésben meghatározott fizikai jel-
lemzõkkel megegyezõ tulajdonságokkal rendelkezik. A szedést, amely szükség szerint többször megismételhetõ, a ter-
mék romlásának megakadályozásához szükséges anyagi (szerszámok, dobozok vagy konténerek stb.) és humán
eszközök igénybevételével kell elvégezni.

S z á l l í t á s é s t á r o l á s :
A paprika összenyomódásának megelõzése érdekében szállítása keményfalú csomagolóanyagokban történik. A kira-

kodást olyan módon kell elvégezni, amely által minimálisra csökkenthetõk a termék szabadesése által okozott károk. A
tárolóhelyeken megfelelõ szellõzést kell biztosítani.

É r t é k e s í t é s :
A csomagolás a termék származási helyének és méretének megfelelõen homogén tételekben történik, 200, illetve 400

grammos zsákokban. Kizárólag a hatályos élelmiszerjog által engedélyezett anyagokat szabad használni. Más prezentá-
ciós formák is alkalmazhatók, amennyiben megállapítást nyer, hogy nem károsak a termék minõségére. Az értékesítési
idõszak április 15-tõl október 31-ig tart, azonban, ha az idény idõjárási körülményei, illetve a termék jellemzõi ezt
indokolják, az ellenõrzõ szerv az idényt meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti.

4.6 Kapcsolat:
A „Pemento do Couto” helyi ökotípus, amelyet hagyományosan a Ferrol térségben élõ mezõgazdasági termelõk ter-

mesztenek. Termesztése az évek során alig bõvült, korlátozott maradt az említett földrajzi területen kívül nem terjedt el:
ez a paprika még ma is kizárólag ezen a környéken terem. Hírnevének köszönhetõen 1999-ben létrejött a „Festa do Pe-
mento do Couto”, a „Pemento do Couto” gasztronómiai ünnepe, amelyet minden évben július végén rendeznek szárma-
zási helyén, a Sta. María do Couto kolostor közelében. Hírességének bizonyítékaként említést érdemel, hogy Ferrol
térségében a „Pemento do Couto” számos vendéglátóhely étlapján szerepel.

E sajátos jellemzõkkel és minõséggel bíró termék megjelenéséhez és kiemelkedõ elismertségéhez sok tényezõ – köz-
tük a növényi anyag, a termesztési technikák és a termesztés színteréül szolgáló völgyek mikroklímája – közrejátszására
volt szükség.

N ö v é n y i a n y a g :
A helyi mezõgazdasági termelõknek a legjobb növények kiválasztásán és megõrzésén, és ezzel egy idõben a termesz-

tési technikáknak a terület feltételeihez történõ hozzáigazításán alapuló hagyományos gyakorlatának eredményeként jött
létre ez a különleges és nagyon népszerû termék. A (legalábbis a körzet környezeti körülményei között) teljesen csípõs-
ségmentes – ami meglehetõsen ritka tulajdonság a hasonló jellemzõkkel rendelkezõ paprikák között – paprika elõállítá-
sában döntõ szerepet játszott a szelekció és a nem kívánt hibridizáció elkerülésére tett erõfeszítés.

T e r m e s z t é s i t e c h n i k á k :
Az a tény, hogy a körzet mezõgazdasági termelõi több évtizede használják a fedett termesztési rendszereket, jó példája

a termelési technikák adaptációjának, amely ugyanakkor nem jár a környezet és a termék sajátos jellemzõi közötti köl-
csönhatás csökkenésével. Olyan egyszerû mûanyagból készült kisalagutak használatáról van szó, amelyek gyakorlatilag
nem befolyásolják a termesztés agroklimatikus feltételeit, így a termesztés továbbra is alapvetõen a környezet
természetes tényezõinek van kitéve.
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É g h a j l a t i j e l l e m z õ k :
A termõterületet számos alacsonyan fekvõ, hegyek által védett, mégis a tenger közelségében fekvõ völgy alkotja,

amelyekben sajátos mikroklíma alakult ki: az évente lehulló csapadék mennyisége magas, még nyáron is meglehetõsen
jelentõs esõzésekkel; más paprikatermesztõ területekkel szemben a hõmérséklet enyhe, a hõingadozás mérsékelt, a rela-
tív páratartalom magas, a napfénybesugárzás pedig mérsékelt – mindennek közvetlen eredménye az igen vékony
termésfal, a finom textúrájú terméshús, amely a szájban lágy és leveses.

4.7 Ellenõrzõ szerv:
Név: Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)
Cím: Rúa Fonte dos Concheiros, n o 11 bajo
15703 Santiago de Compostela
ESPANA
Tel +34 881997276
Fax +34 981546676
E-mail: ingacal@xunta.es
Az INGACAL a Xunta de Galicia regionális vidékfejlesztési minisztériuma alá tartozó állami szervezet.

4.8 Címkézés:
A „Pemento do Couto” földrajzi jelzéssel értékesített paprikát az egyes termelõk/csomagolók saját márkajelzését fel-

tüntetõ kereskedelmi címkével és az ellenõrzõ szerv által engedélyezett, sorszámozott alfanumerikus kódot és a földrajzi
jelzés logóját tartalmazó címkével kell ellátni. Mind a kereskedelmi címkén, mind a földrajzi jelzés címkéjén kötelezõ
feltüntetni a „Pemento do Couto” földrajzi jelzés feliratot.

V.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PDO-0005-0497-27.09.2005. számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. június 10.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 131/16)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„ARZÚA–ULLOA”

EK-szám: ES-PDO-0005-0497-27.09.2005.

OEM ( X ) OFJ ( )
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Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General de Industrias y

Mercados Agroalimentarios. Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino de Espana

Cím: Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
ESPANA
Tel.: +34 913475394
Fax: +34 913475410
E-mail: sgcaae@mapya.es

2. Csoportosulás:
Név: Xosé Luís Carrera Valín (Quesería „Arqueixal”) és mások
Cím: Alba s/n. Palas de Rei (Lugo)
Tel.: +34 981507653
Fax: +34 981507653
E-mail: queixo@arzua-ulloa.org
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.3. osztály: sajtok.

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Arzúa-Ulloa”

4.2. Leírás:
Nyers vagy pasztõrözött tehéntejbõl készült sajt, amely az alvadás, az alvadék aprítása és mosása, a formába helyezés,

a préselés és az érlelés szakaszából álló termelési folyamatot követõen a következõ tulajdonságokkal rendelkezik, az
elõállított sajt típusától függõen:

Arzúa-Ulloa: Érlelési ideje legalább hat nap. Alakja lencse formájú vagy hengeres, a széleken legömbölyített, átmérõ-
je 100–260 mm, magassága 50–120 mm. A sajt magassága nem haladhatja meg a sugár hosszát. Súlya 0,5–3,5 kg. Héja,
amelynek színe a sárga közepesen erõs árnyalatától a sötétsárgáig terjed vékony, rugalmas, fényes, tiszta és sima. Ren-
delkezhet egy átlátszó, színtelen, penészedést gátló emulziós bevonattal. A sajt belseje egységes színû a márványfehértõl
a halványsárgáig terjedõen, felülete fényes, repedéseket nem tartalmaz, de néhány kicsi, szögletes vagy kerek formájú
lyukkal rendelkezhet, amelyek szabálytalanul helyezkednek el.

Enyhe, a tejtermékekre jellemzõ illata a vaj és a joghurt illatára emlékeztet, kissé vaníliás, tejszínes és diós árnyalatok-
kal. Íze lényegében a tejé, enyhén sós és közepesen vagy enyhén savanyú. Textúrája finom, kissé vagy közepesen ned-
ves, kevéssé tömör, közepesen rugalmas. A szájban közepesen tömör, olvadékony és szétomló, közepesen gumis állagú.

A kész termék analitikai jellemzõi: zsírtartalom: legalább 45% a szárazanyag-tartalomban; fehérje: legalább 35% a
szárazanyag-tartalomban; pH-érték: 5,0–5,5; szárazanyag-tartalom: legalább 45%; a zsírmentes rész nedvességtartalma
68% és 73% között lehet.

Arzúa-Ulloa de granja (tanyasi): Elõállításához kizárólag a sajtot elõállító gazdaság teheneinek tejét használják. A sajt
fizikai és analitikai jellemzõi megegyeznek az elõzõ bekezdésben leírtakkal.

Arzúa-Ulloa curado (érlelt): Érlelési ideje legalább hat hónap. Alakja lencse formájú vagy hengeres, felülsõ része ho-
morú lehet; átmérõje 120–200 mm, magassága 30–100 mm. Súlya 0,5–2 kg. A héj, amely nem különül el a sajt belsejétõl,
intenzíven sárga színû, fényes, zsíros felületû, és rendelkezhet egy átlátszó, színtelen, penészedést gátló emulziós bevo-
nattal. A sajt belseje intenzíven sárga, középen világosabb tónusú, nagyon tömör, és kevés lyukat tartalmazhat.

A termék illata intenzív, tejre jellemzõ, amelyben enyhén avas vajszag dominál. Átható, csípõs szagot áraszt. Íze sós,
kissé savanyú, közepesen vagy enyhén keserû. Íze alapvetõen a vaj ízét idézi, enyhe vanília és aszalt gyümölcs árnyala-
tokkal. A termék közepe és héja között ízbeli eltérés lehet. Íze meglehetõsen csípõs. Kesernyés vaj és vanília utóízzel
rendelkezik.

Textúrája kemény, nehezen vágható, és fõleg a széleken, amelyek szárazabbak, repedéseket is tartalmazhat. Tapintás-
ra nagyon homogén és tömör. Zsírtartalma igen magas, nedvességtartalma nagyon alacsony.
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A késztermék analitikai jellemzõi: zsírtartalom: legalább 50% a szárazanyag-tartalomban; pH-érték: 5,1–5,4; száraz-
anyag-tartalom: legalább 65%.

4.3. Földrajzi terület:
A sajt készítéséhez használt tej származásának és az Arzúa-Ulloa eredetmegjelölés oltalma alatt álló sajtok elõállításá-

nak földrajzi területét a következõ települések alkotják:
– A Coruna tartomány: Arzúa, Boimorto, Pino (O), Touro, Curtis, Vilasantar, Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Fra-

des, Mesía, Ordes, Oroso, Boqueixón és Vedra.
– Lugo tartomány: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Carballedo, Chantada, Taboada, Friol, Guntín és Porto-

marín.
– Pontevedra tartomány: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces és Estrada (A). A kijelölt területen

a talaj és az éghajlat optimális körülményeket teremt a természetes rétek és a takarmánynövény-ültetvények fenn-
maradásához. Ez a terület hagyományosan nagy állatállományt tartott fenn, de manapság alapvetõen a tejtermelést
szolgálja.

4.4. A származás igazolása:
A termékleírás és a minõségi kézikönyv rendelkezései betartásának ellenõrzése céljából az ellenõrzõ szerv nyilvántar-

tásokat vezet a gazdaságokról, az elsõ vásárlókról (az állattenyésztõ gazdaságok és a sajtüzemek közötti közvetítõk), a
sajtüzemekrõl és a pácoló helyiségekrõl. Az „Arzúa-Ulloa” eredetmegjelöléssel rendelkezõ sajtok elõállítására kizáró-
lag a megfelelõ nyilvántartásba bejegyzett gazdaságokból származó tejet szabad felhasználni. Hasonlóképpen az „Ar-
zúa-Ulloa” eredetmegjelöléssel csak azok a sajtok rendelkezhetnek, amelyeket azokban a sajtüzemekben és pácoló
helyiségekben állítanak elõ és pácolnak, amelyek az ellenõrzõ szerv nyilvántartásába bejegyzésre kerültek.

Ennek az ellenõrzésnek az említett nyilvántartásokba bejegyzett javak üzemeltetési jogával rendelkezõ valamennyi
természetes vagy jogi személyt, a létesítményeket és az elõállított termékeket vetik alá abból a célból, hogy megbizonyo-
sodjanak arról, hogy az „Arzúa-Ulloa” eredetmegjelöléssel rendelkezõ termékek megfelelnek-e a termékleírás
követelményeinek.

Az ellenõrzéseket az állatállomány és a létesítmények felülvizsgálata, a dokumentáció áttekintése, és az alapanyag és
a sajtok vizsgálata alapján végzik.

Ha megállapítást nyer, hogy az alapanyag vagy az elõállított sajtok nem felelnek meg a termékleírás követelményei-
nek, vagy érzékelhetõ hibákkal vagy módosulásokkal rendelkeznek, nem értékesíthetõk az „Arzúa-Ulloa”
eredetmegjelölés oltalma alatt.

Az eredetmegjelölés oltalma alatt álló sajtokat hátcímkével kell ellátni, amelyet az ellenõrzõ szerv felügyel a minõségi
kézikönyvben rögzített követelményekkel összhangban.

4.5. Az elõállítás módja:
Ezeknek a sajtoknak az elõállításához az eredetmegjelölési nyilvántartásokba bejegyzett, egészséges gazdaságokban

tartott rubia gallega, pardo alpino és fríz fajtájú, illetve azok egymás közti keresztezésébõl származó tehenek természe-
tes, teljes tejét szabad használni nyersen vagy pasztörizálva. Alapvetõen a gazdaság által elõállított szálastakarmánnyal
szükséges takarmányozni, de az idõjárástól függõen legeltetéssel is. A koncentrátumot általában nem a gazdaság állítja
elõ, bár lehetõség szerint ennek is a kijelölt területrõl kell származnia és csak kiegészítõként, az állatállomány
energiaszükségletének biztosítására használható.

A tej nem tartalmazhat kolosztrumokat, tartósítószereket és általában meg kell felelnie a hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek.

Ezt a tejet, amely nem vethetõ alá semmiféle szabványosítási folyamatnak, a mikroorganizmusok szaporodásának
megakadályozása céljából legfeljebb 4 °C-on szabad tárolni.

A sajt elõállítási folyamata a következõ szakaszokra osztható:
Alvadás: állati eredetû tejoltó, vagy más, a minõségi kézikönyvben engedélyezett alvadást elõsegítõ enzimek alkal-

mazásával megy végbe 30–35 °C-on, a tej és a tejoltó tulajdonságaitól függõen 30–75 perc alatt.
Az alvadék aprítása és mosása: megfelelõ aprítással biztosítani kell az alvadék kukoricaszem nagyságú szemcseátmé-

rõjét (5–10 mm-es átmérõ). Ezt követi az alvadék savasságának csökkentését szolgáló mosás, amelynek eredményeként
az elõállított termék pH-értéke nem lehet alacsonyabb, mint a 4.2 bekezdésben rögzített értékek.

Formázás: a 4.2. bekezdésben rögzített méretû és súlyú sajtok elõállítására alkalmas hengeres formájú és megfelelõ
méretû formákat kell használni.

Préselés: a préselési idõ az alkalmazott nyomástól és a sajtok méretétõl függ.
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Sózás: az alvadék sózása a tartályban és/vagy a sajtok sólébe helyezésével történik. A kedvezõtlen mikrobiológiai mó-
dosulások elkerülése érdekében gondoskodni kell a sólé hûtésérõl. A sajtokat legfeljebb 24 órán keresztül szabad
sólében tartani.

Érlelés: az érlelésre használt helyiségek relatív páratartalma 75–90%, hõmérsékletük nem érheti el a 15 °C-ot.
Az érlelési idõ a préselés, vagy a sózás – ha az sólében történik – befejezésétõl számítva hat nap. Az érlelt sajtok eseté-

ben az érlelési idõ legalább hat hónap. Az érlelési idõ alatt a sajtokat forgatni és tisztítani kell annak érdekében, hogy
sajátos jellemzõik kialakuljanak.

A termék minõségének megõrzése és nyomon követhetõsége érdekében az oltalom alatt álló sajtokat általában egy da-
rabban, az ellenõrzõ szerv által engedélyezett csomagolásban kell értékesíteni.

Ennek ellenére az ellenõrzõ szerv engedélyezheti a darabokban történõ értékesítést, sõt az árusítóhelyen történõ felda-
rabolást is, amennyiben megfelelõ ellenõrzõ rendszert hoznak létre, amely minden kétséget kizáróan garantálja a termék
származását, eredetét és minõségét, valamint tökéletes állapotát.

4.6. Kapcsolat:
T ö r t é n e l m i k a p c s o l a t
Az Arzúa-Ulloa az egyik legjellegzetesebb galiciai sajt, ami nagy népszerûségnek örvend egész Közép- Galiciában

annak ellenére, hogy elõállítása eredetileg inkább A Coruna délkeleti településeire, Lugo nyugati és Pontevedra észak-
keleti területeire volt jellemzõ. Területtõl és idõponttól függõen különbözõ neveken ismerték, pl. arzúa-i, ulla-i, A
Ulloa-i, curtis-i, chantada-i, frioli vagy lugo-i sajt.

A Földmûvelési, Halászati és Élelmezési Minisztérium által 1996-ban kiadott „Hagyományos spanyol termékek listá-
ja” tartalmazza az Arzúa sajt leírását és kitér elõállításának, felhasználásának stb. részleteire is.

A minisztérium más kiadványai, pl. a „Spanyol sajtok katalógusa” (1973), vagy a „Spanyolországi élelmiszerek. Ere-
det és minõségmegjelölések” (1993) szintén tartalmaznak e sajtokra vonatkozó utalásokat.

T e r m é s z e t i k a p c s o l a t :
Az Arzúa-Ulloa sajt elõállításának és feldolgozásának földrajzi területén a talaj és az éghajlat optimális körülménye-

ket teremt a természetes rétek és a takarmánynövény-ültetvények fennmaradásához. Ez a terület hagyományosan nagy
állatállományt tartott fenn, de manapság alapvetõen a tejtermelést és kisebb mértékben a hús elõállítását szolgálja.

E mezõgazdasági ágazat nagy termelékenysége következtében kialakult egy a takarmányok, hús- és tejtermékek –
amelyek között a sajt kiemelkedõ szerepet játszik – elõállítására szakosodott, jelentõs mezõgazdasági-ipari ágazat.

A f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t é s a t e r m é k s a j á t o s t u l a j d o n s á g a i k ö z ö t t f e n n á l l ó o k s á g i k a p c s o l a t
Az „Arzúa-Ulloa” sajt elõállításának földrajzi területére jellemzõ, hogy sok az enyhe lejtésû, rétekben és legelõkben

bõvelkedõ völgy, amelyek a táj meghatározó elemévé váltak. Galicia középsõ, meglehetõsen magasan fekvõ vidékeirõl
van szó, amelyek jelentõs része több mint 300 méterrel a tengerszint felett található.Ezeken a vidékeken, amelyek föld-
rajzilag Galicia középsõ részét alkotják, a középhõmérséklet nem éri el a 12 °C-ot. A lehulló csapadék mennyisége éven-
te mintegy 1 200–1 700 mm. Ez a körülmény még kedvezõbbé teszi a sajt elõállításának területét a sok esõt igénylõ
állandó rétek, legelõk és az állatok étrendjén szereplõ alapvetõ kultúrák számára.

Az „Arzúa-Ulloa” sajt megkülönböztetõ tulajdonságaira számos, ehhez az egyedülálló földrajzi környezethez köthetõ
tényezõ gyakorol befolyást:

a) Elsõsorban a földrajzi környezet az, ami a kiváló legelõkön kedvez a terület mérsékelt égövi, párás éghajlati körül-
ményeihez szokott autokton pázsitfû-félék (phleum, fehér széna, festuca scoparia és ray grass) és hüvelyesek (lotus tenu-
is, lóhere és lucerna) bõséges növekedésének.

b) Továbbá a tejtermelés kis családi gazdaságokban folyik, ahol a tenyésztés a hagyományok szerint megy végbe és
még jelentõs számban találhatók autokton szarvasmarha-fajták, és ahol az állatokat alapvetõen a gazdaság által elõállí-
tott takarmánnyal etetik, amikor az idõjárás megengedi – legeltetéssel.

A növényi eredetû koncentrátumokat, amelyeknek lehetõség szerint szintén a kijelölt területrõl kell származniuk, álta-
lában a gazdaságon kívülrõl szerzik be és csak kiegészítõként, az állatállomány energiaszükségletének biztosítására
használják. Ez a hagyományos modell, ahol a fogyasztási szükségletnek a gazdaságon kívül történõ beszerzését
maximálisan korlátozzák, életképessé teszi a kis családi gazdaságokat.

A gazdaságok sajátosságai következtében az ott elõállított tej minõsége optimálisan alkalmas a sajtgyártásra. Tudo-
mányosan bizonyított, hogy minél többet legelnek az állatok, annál magasabb a tej dietetikus szempontból elõnyös zsír-
tartalma, ezért a természetesebb tenyésztési és takarmányozási rendszer javítja a tej tápértékét azáltal, hogy növeli a
CLA (konjugált linolénsav) és az omega-3 zsírsav koncentrációját a lipid-profilban, és ez a körülmény az elõállított
sajtok tulajdonságaiban is megmutatkozik.
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c) Végezetül, a régió gazdálkodói hosszú hagyománnyal rendelkeznek ennek a helyi piacokon messze túl is elismert,
teljesen egyedi tulajdonságokkal rendelkezõ sajttípusnak elõállítása terén, termékeik kiérdemelt tekintélynek örvende-
nek a fogyasztók körében. Ez a termék egy kényszer szülötte: a parasztok egy olyan élelmiszert – a tejet – kívánták tartó-
sítani, amiben a terület bõvelkedik, de nagyon romlandó. A termékkel egyrészt saját fogyasztási szükségleteiknek kíván-
tak eleget tenni, másrészt egy könnyebben szállítható, tartósabb és értékesebb terméket szerettek volna elõállítani,
amelynek eladása jövedelemhez juttatná a családot. Eltérõen más területektõl, ahol szintén sajt elõállítással foglalkoz-
nak, ezek a Galicia közepén található körzetek, ahol a takarmány elõállítása szempontjából igen kedvezõ a természeti
környezet, a tejtermelés egész évben biztosított és a szûkös idõszakok igen rövidek. Ezért a sajt elõállítására igyekeztek
olyan technikát alkalmazni, ahol az érlelési idõk rövidek, kb. egy hétig tartanak, ami elegendõ arra, hogy a terméken ki-
alakuljon a vásárba történõ szállításhoz szükséges szilárdságot biztosító héj, de aminek következtében, ha a termék ki-
emelkedõ tulajdonságait – köztük a krémes állagot, a nagy nedvességtartalmat, a tejes aromát és ízt – optimálisan akarták
élvezni, azt az elõállítást követõ három-négy hét során el kellett fogyasztani. Ezek a tulajdonságok elõállításának folya-
matához kapcsolódnak, amelynek során az alvadék aprításával elõállított szemcsenagyság nem túl finom (5–10 mm),
ezért a savó kiválása sem nagyon intenzív. A massza magas laktóztartalma miatt az e technikával elõállított sajtok túl sa-
vanyúak lennének, azonban az itteni emberek az alvadék átmosásával ezt a problémát is megoldották. Ez a technika a kö-
zeli, szintén sajt elõállításával foglalkozó területeken tökéletesen ismeretlen, és még a nem kívánatos másodlagos fer-
mentáció elkerülésére is alkalmas, ami tönkreteheti a sajtot.

A helyiek képesek voltak a tejtermelés szezonalitását is kiigazítani, mégpedig úgy, hogy a nyári idõszak tejhiányát és
az elõállított sajt rosszabb minõségét megoldották az érlelt Arzúa-Ulloa sajt elõállításával, amelyet az õsz végi és téli tej-
feleslegbõl készítenek, majd hosszú ideig tartó, hat hónapot meghaladó érlelésnek vetik alá. Ezáltal lehetõvé vált, hogy a
parasztok számára nyáron is rendelkezésre álljon egy magas energiatartalmú és tápértékû élelmiszer, éppen akkor, ami-
kor arra leginkább szükség van, hiszen az évnek ebben a szakában a határban végzett munka nagyobb fizikai erõfeszítést
igényelt.Tehát ez a terület az idõ és a hely körülményeihez rendkívül alkalmazkodó sajttípus elõállítására specializáló-
dott: a napi tejfeleslegbõl a parasztok sajtot készítettek, amelyet késõbb a környékbeli vásárokon értékesítettek,
általában hetente, kéthetente vagy havonta.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)
Cím: Rúa Fonte dos Concheiros, 11 bajo
15703 Santiago de Compostela
ESPANA
Tel.: +34 881997276
Fax: +34 981546676
E-mail: ingacal@xunta.es
Az INGACAL a Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia-tól (a vidéki környezettel foglalkozó galiciai re-

gionális minisztérium) függõ állami szervezet.

4.8. Címkézés:
A termékleírás és a vonatkozó szabályok elõírásainak való megfelelõség tanúsítását követõen az „Arzúa-Ulloa” ere-

detmegjelöléssel értékesített sajtokat címkével kell ellátni, feltüntetve az ellenõrzõ szerv által engedélyezett és kiadott,
sorszámmal ellátott alfanumerikus kódot és az eredetmegjelölés hivatalos logóját.

Mind a kereskedelmi címkén, mind az eredetmegjelölés címkéjén kötelezõ feltüntetni az „Arzúa-Ulloa” eredetmegje-
lölés feliratot. A kereskedelmi címkén továbbá utalni kell arra, hogy milyen típusú tejbõl – nyers vagy pasztörizált – ké-
szült a sajt. Ugyanakkor a „de Granja” és „curado” típusú „Arzúa-Ulloa” sajtok esetében ezt a körülményt a címkén fel
lehet tüntetni.

VI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0005-0305-07.08.2003. számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.
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A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. június 9.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 130/09)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PISTACCHIO VERDE DI BRONTE”

EK-szám: IT-PDO-0005-0305-07.08.2003.

OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztatást céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero delle politiche agricole e forestali
Cím: Via XX Settembre n. 20
00187 Roma
ITALIA
Tel. +39 0646655104
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Csoportosulás:
Név: Associazione Produttori Frutta Secca Sicilia Orientale «Le Sciare»
Cím: Via Matrice, 15
95034 Bronte (CT)
ITALIA
Tel. +39 095691373
Fax –
E-mail: –
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6 osztály: Zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Pistacchio Verde di Bronte”

4.2. Leírás:
A „Pistacchio Verde di Bronte” OEM a „Pistacia vera” botanikai fajhoz tartozó növény „fehérnek” vagy „helyinek” is

nevezett „Napoletana” változatának a „Pistacia terebinthus”-ra oltott, héjas, héjtól megfosztott vagy hántolt terméke szá-
mára van fenntartva. 5%-ot meg nem haladó mértékben más variánsok és/vagy a P. terebinthustól eltérõ oltóalanyok is
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használhatók. Ez a százalékérték az ültetvényen lévõ valamennyi növény összességére vonatkozik. A más, nem a „Napo-
letana” változathoz tartozó nö-vé-nyek-bõl származó termék semmi esetben sem viselheti az eredetmegjelölést.Forga-
lomba hozatalkor a „Pistacchio Verde di Bronte” OEM-nek az általános minõségi követelményeken felül az alábbi fizi-
kai és érzékszervi sajátosságokkal kell rendelkeznie: élénk zöld színû sziklevelek; 1,3 és 1,5 közötti a/b klorofilérték;
erõteljes, aromás íz, amelyben sem penész, sem idegen ízek nem fedezhetõk fel; a nedvességtartalom 4% és 6% közötti; a
termés hosszúsága és szélessége közötti arány 1,5 és 1,9 közötti; a gyümölcsben az egyszeresen telítetlen zsírok aránya
magas (e zsírok túlnyomó részét az olajsav alkotja (72%), amit a lensav (15%) és a pálmaolajsav (10%) követ).

4.3. Földrajzi terület:
A „Pistacchio Verde di Bronte” elõállítására szolgáló földrajzi terület a Catania megyében fekvõ Bronte, Adrano, Bi-

ancavilla helységek területére esik, 400 és 900 méter közötti tengerszint feletti magasságban.

4.4. A származás igazolása:
A termelési folyamat minden részét nyomon kell követni, rögzíteni kell az inputot (a bemenõ termékeket) és az outpu-

tot (a kimenõ termékeket). Ily módon, valamint a termelés helyszíneként szolgáló termõföldeknek, a termelõknek és a
csomagolást végzõknek az ellenõrzõ szerv által vezetett, e célra létesített jegyzékeibe való felvételével biztosított a ter-
melési lánc egészének nyomon követése és ellen õrzése. A termelõk jegyzékébe való felvétellel egyidõben minden ter-
melõ számára kiadnak egy olyan azonosító számot, amely egyértelmûen jelöli a termelõt és az általa mûvelt pisztáciaül-
tetvényt. Az ellenõrzõ szerv a vonatkozó jegyzékekbe felvett valamennyi természetes és jogi személyt ellenõrizheti, a
termékleírásban és az ellenõrzési tervben leírtaknak megfelelõen.

4.5. Az elõállítás módja:
A földterület elõkészítése során a vízelfolyás, a növénytermesztési mûveletek és a mélytrágyázás elõsegítése érdeké-

ben a termõföld felszínét ki kell egyenlíteni. Az ültetvények lehetnek mono- illetve vegyes kultúrák is. A betakarítás és a
növénytermesztési mûveletek megkönnyítése végett a különálló, „tönkös” vagy „serleg alakra metszett” növények neve-
lése mellett az „egytörzsû” termesztés is megengedett. A területen található pisztáciaültetvények olyan lávatalajon fej-
lõdnek, amelyek igen vékony szántható réteggel rendelkeznek. Az ilyen típusú altalajon a terpentinpisztácia (Pistacia te-
rebinthus) magától nõ, és a „P. vera” faj fõ oltóalanyát képezi. Az újonnan nemesített telepítvények esetében a Pistacia
terebinthusnak kell oltóalanyul szolgálnia. A begyûjtés – a termelõhelyek és az éghajlat függvényében – augusztus má-
sodik dekádjától október elsõ dekádjáig tart. A begyûjtés kézzel történik. A betakarítást követõ 24 órán belül a
terméseket mechanikai módszerrel hántolni kell, hogy a megbarnulás és az esetleges fertõzõdés elkerülhetõ legyen.

Ezt követõen a héjas terméket azonnal – szabad levegõn vagy más szárítási módszerrel – ki kell szárítani. A termék hõ-
mérsékletét 40–50 °C között kell tartani mindaddig, amíg a pisztáciamagban a maradék nedvesség el nem éri a 4 és 6%
közötti értéket. A szárított terméket új, jutából, papírból vagy polietilénbõl készült zsákokban kell elhelyezni jól szellõ-
zõ, száraz helyiségben úgy, hogy ne érintkezzék a padlóval vagy a fallal. A raktározás a begyûjtést követõ 24 hónapig
tarthat. A pisztáciát géppel is lehet héjatlanítani és/vagy hántolni. A „Pistacchio Verde di Bronte” OEM tartósításához
szigorúan tilos vegyszereket használni.

4.6. Kapcsolat:
A termõvidéket vulkáni eredetû talaj, és félszáraz, szubtrópusi mediterrán éghajlat jellemzi, ahol a nyár hosszú és

aszályos, a csapadék az õszi és a téli idõszakra összpontosul, valamint a nappali és az éjszakai hõmérséklet közötti inga-
dozás jelentõs. Ezek a talajtani és éghajlati tényezõk az ezen a területen az ember által bevezetett terpentinpisztáciával
(Pistacia terebinthus) együtt a gyümölcsnek olyan különleges minõségi jellemzõket kölcsönöznek (a területen jellemzõ,
erõs zöld szín, a hosszúkás forma, az aromás íz és a gyümölcs magas egyszeresen telítetlen zsírsavtartalma), amely más
területeken, és magán az Etna-vidéken sem lelhetõ fel. A talajtani és éghajlati, valamint az emberi tényezõk sajátos keve-
réke révén alakulnak ki a „Pistacchio Verde di Bronte” OEM azon különleges tulajdonságai, amelyek a maga nemében
egyedülállóvá teszik.

Szicíliában a „Pistacchio Verde di Bronte” széles körben elterjedt termesztése az arab uralom (i. sz. VIII. és IX. szá-
zad) idejére nyúlik vissza. Amikor a római birodalom a barbár inváziók hatására felbomlott, Szicíliát az arabok (tunéziai
berberek, muzulmánok, szudáni négerek) foglalták el, akik Szicíliát „a Paradicsom kertjeként” írták le. Éppen az arabok
voltak azok, akik – a citrom, a narancs, a cukornád, a gyapot, a pálma, a papír, a padlizsán termesztésén felül – a pisztácia
termesztését is meghonosították. A „Pistacchio Verde di Bronte” ma is a szicíliai, és különösen a cataniai vidék édessé-
geinek sajátosságát és jellegzetességét adó hozzávaló.
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4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Corfilcarni-GCC
Cím: Polo universitario dell’Annunziata
98168 Messina
ITALIA
Tel. +39 090353659
Fax +39 0903500098
E-mail: stefano.simonella@corfilcarni.it

4.8. Címkézés:
A terméket a hatályos jogszabályoknak megfelelõ, új típusú csomagolásban hozzák forgalomba, a begyûjtéstõl számí-

tott két éven belül.
A „Pistacchio Verde di Bronte” csak úgy kerülhet forgalomba, ha valamennyi kiszerelésen szerepel az oltalom alatt

lévõ eredetmegjelölés logója. Ezenfelül világos, eltávolíthatatlan és minden más felirattól jól megkülönböztethetõ be-
tûkkel a „Pistacchio Verde di Bronte” megnevezést is fel kell tüntetni.

A csomagoláson továbbá szerepelnie kell a csomagoló nevének, cégnevének és címének, illetve azoknak a gazdasá-
goknak a nevének, ahonnan a gyümölcs származik, az eredeti bruttó tömegnek és a termesztés évének. Nem kötelezõ jel-
leggel feltüntethetõ a termék begyûjtésének hete is. Az OEM logó a „Denominazione d’Origine Protetta” (oltalom alatt
álló eredetmegjelölés) feliratból áll, ami alatt az Etna vulkán, egy pisztáciatermés rajza és a „Pistacchio Verde di Bronte”
felirat szerepel.

VI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0005-0579-15.12.2006. számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. június 9.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 130/08)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PESCA DI VERONA”

EK-szám: IT-PGI-0005-0579-15.12.2006.

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés
„Pesca di Verona”

2. Tagállam vagy harmadik ország
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása
3.1. A termék típusa (II. melléklet)
1.6 osztály: Zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva
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3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik
A Persica vulgaris Mill fajtát jelölõ „Pesca di Verona” OEM a korai, közepes és késõi érésidejû, fehér és sárga húsú

õszibarack-variánsok, illetve a sárga húsú nektarin számára van fenntartva.
Mind az õszibarack, mind a nektarin mindig is egységesen a „Pesca di Verona” néven került forgalomba.
A variánsok típusuk és érési idejük szerint csoportosíthatók:
Sárga húsú õszibarack: Rich May, Crimson Lady, Spring Belle, Royal Gem, Royal Glory, Vistarichn (koraiak); Rich

Lady, Rome Star, Zee Lady (közepes érésidejûek); Kaweah (késõi)
Fehér húsú õszibarack: Maria Bianca, Greta (közepes érésidejûek); Tendresse, Tardivo Zuliani, Nichelini (késõiek)
Sárga húsú nektarin: Rita Star, Laura, Big Top (koraiak); Venus, Strak Redgold, Sweet Red (közepes érésidejûek);

Sweet Lady (késõi)Kereskedelmi forgalomba hozatalakor a „Pesca di Verona” OEM-nek az alábbi minõségi jellemzõk-
kel kell rendelkeznie:

– a gyümölcsök formája gömbölyû, a sárga húsú és a fehér húsú õszibarack kissé belapított, a sárga húsú nektarin
gömbölyû, kissé megnyúlt.

– a veronai õszibarack és nektarin héjának színe igen intenzív, az alapszínhez képest jellegzetes fedõszín jellemzi,
amely a sárga húsú õszibarackok esetében a terméshéj teljes felületének legalább 70%-át, a sárga húsú nektarinok
esetében legalább 60%-át, a fehér húsú õszibarackok esetében legalább 30%-át borítja.

– a gyümölcshús nagyon tömör, lédús, jellegzetes ízû, amely a növények csekély vegetatív tevékenysége és a sajátos
éghajlat következtében a cukorszint és a savasság között kialakuló megfelelõ egyensúly eredménye. A sárga õszi-
barack esetében a keménység meghaladja a 3,70 kg/cm 2 -t, a sárga húsú nektarinnál a 4 kg/cm 2 -t, a fehér húsú
õszibaracknál a 3 kg/cm 2 -t.

– Az íz édes, köszönhetõen annak, hogy a refraktométerrel mért minimális szárazanyag-tartalom a korai változatok-
nál 9,5 Brix-fok, a közepes érésidejûeknél 10,5 Brix-fok, a késõi érésûeknél pedig 11 Brix-fok.

– Az ízminõség kiegyensúlyozott-savas jellegû; a cukorszint (Brix-fok) és a savasság (meq/100 cc) közötti arányként
kifejezett érettségi mutató magasabb 1,50-nél a savas jellegû, és 0,70-nél a savas változatok esetében.

– A gyümölcsök átmérõje a korai változatoknál 61 mm, a közepes és a késõi érésidejû változatoknál 67 mm.
Csak az „extra” és az „I.” osztályú õszibarack és nektarin nyerheti el a „Pesca di Verona” OEM által biztosított oltal-

mat.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):
Nem értelmezhetõ.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén)
Nem értelmezhetõ.

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni
Annak érdekében, hogy a fák lombjának minden része megfelelõ mennyiségû fényhez jusson, és kellõen szellõzzön,

az ültetési módszereknek, a termesztési formáknak, valamint a téli és nyári metszési technikának alkalmazkodnia kell a
termõterület feltételeihez. Csak a területre jellemzõ termesztési formák, a „veronai alacsony vázakoronás” és a kereszt-
irányú „Y”-os formák megengedettek, a füvesítés kötelezõ.

Tekintve, hogy az õszibarack érzékeny a kezelésre, a termék betakarítása legalább 3 szakítással történik, és azt kézzel
kell végezni.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok
A „Pesca di Verona” OEM-et mûanyag fóliával lezárt tálcákra, vagy 1, ill. 2 kg-os kosárkákba, vagy 30 × 40, 30 × 50

vagy 30 × 60 méretû, karton-, fa- vagy mûanyag rekeszekbe csomagolják.
A gyümölcs június 10-tõl szeptember 20-ig kerül kereskedelmi forgalomba. A termék 100%-át felcímkézik, vagy

olyan csomagolásba teszik, amelyre a záró plombát úgy illesztik rá, hogy a csomagolás kinyitásával a plomba megsérül-
jön.
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3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok
A terméken és a csomagoláson, különösen a kosarak elõrenyomtatott szalagján, a tálcák elõrenyomtatott fóliáján, va-

lamint a göngyölegeken (rekeszeken) és a tartókon (tálcák és kosarak) szerepelnie kell a „Pesca di Verona” OEM logó-
nak. A csomagolás címkéjén szerepelhet az õszibarack vagy a nektarin megjelölés is.

Minden egyéb, a jelen termékleírásban nem szereplõ, további utalás feltüntetése tilos. Feltüntethetõ a cégjelzés is, de a
„Pesca di Verona OEM”-tõl eltérõ minden más megjelölésnek lényegesen kisebbnek kell lennie a „Pesca di Verona
OEM” megjelölésnél.

A logó kör alakú. A szegély felsõ részén az „Indicazione Geografica Protetta” („Oltalom alatt álló földrajzi megjelö-
lés”) felirat szerepel, alul középen az „IGP” (OEM) rövidítés. A kör belsejében egy õszibarack ábrája látható, amely a
veronai térség dombvidéke mögül bukkan elõ. A „Pesca di Verona” feliratot egy zászló díszíti, amelynek belsejében a
„dal 1584” (1584 óta) szöveg, a veronai õszibarackról fellelt elsõ írásos emlék dátuma szerepel.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása
A „Pesca di Verona” OEM termesztési területe Verona megyére korlátozódik, ezen belül az alábbi települések teljes

területét öleli fel: Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovan-
ni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

5. kapcsolat a földrajzi területtel
5.1. A földrajzi terület sajátosságai

K ö r n y e z e t i  t é n y e z õ k
A „Pesca di Verona” termesztési területét különösen kedvezõ talajviszonyok jellemzik, mivel a talaj a jégkorszakbeli

folyóvíz által lehordott (fluvioglaciális) üledékbõl áll. A vázmaradványokban gazdag talaj, melynek aktív rétege ritkán
haladja meg a 40 cm vastagságot, kavics és homok alapú, ami tökéletesen vízáteresztõvé és az õszibarack termesztésére
igen alkalmassá teszi, ugyanis ez a gyümölcs porózus és szellõs talajt kíván.

A „Pesca di Verona” teljes termesztési területe – a Garda-tónak köszönhetõen – egész évben mérsékelt, kellemes ég-
hajlatú, és ez különösen igaz azokra a hónapokra, amelyek az éghajlat szempontjából hagyományosan a
legkeményebbek.

Alapvetõ fontosságú az Elõ-Alpok, a Berici-hegység, az Euganai-dombság, a Monte Baldo, valamint a Garda-tó és az
Adige folyó egyéb morénalejtõi által kifejtett védõ hatás. A téli legalacsonyabb hõmérséklet ritkán süllyed –10 °C alá,
viszont képes kielégíteni a különbözõ változatok hidegigényét. Az esõzés általában õsszel és tavasszal jellemzõ, a csapa-
dék évi 800–1 000 mm körül ingadozik.

T ö r t é n e l m i  t é n y e z õ k
A „Pesca di Verona” hírneve igen régi idõkre nyúlik vissza. Már az ókori római idõkben, Plinius mûveiben találunk

említést a Verona területén termesztett „hamvas almáról”. Andrea Mantegna az õszibarackot a veronai Szent Zénó
Bazilikában ábrázolta (1400 körül).

Egy helyi újság egyik cikkében 1934-ben megalkotta az „Egyétek a finom veronai barackot!” mottót, ami azután pla-
kátokra, hirdetésekre, lapokra nyomtatva megjelent a legjobb éttermekben, közintézményekben, bankokban stb. Ezt az
elnevezést használták az õszibarackra és a nektarinra is.

Ma a „Pesca di Verona” nagy hírnévnek örvend, fontos termékversenyek, gyümölcskiállítások és hagyományos helyi
mulatságok fõszereplõje.
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5.2. A termék sajátosságai
A „Pesca di Verona” OEM jellemzõi: a gyümölcsök formája gömbölyû, a sárga húsú és a fehér húsú õszibarack kissé

belapított, a sárga húsú nektarin gömbölyû, kissé megnyúlt; a terméshéj színe igen intenzív, az alapszínhez képest jelleg-
zetes fedõszín jellemzi. A hús igen tömör, lédús, jellegzetes ízû, ami a cukorszint és a savasság között kialakuló
megfelelõ egyensúly eredménye.

5.3. A földrajzi terület és a termék (OFJ) különleges minõsége, jellemzõje, illetve speciális minõsége, hírneve vagy
egyéb jellemzõje (OEM) közötti okozati kapcsolat

A „Pesca di Verona” OFJ minõségét és sajátosságait egyrészt a termesztési terület, másrészt a több évszázados, ha-
gyományos emberi tevékenység határozza meg.

Ami a környezeti feltételek sajátosságait illeti, a nagy hõingadozás, a tó közelsége és a gyümölcsökre a reggeli órák-
ban lerakódó harmat a „Pesca di Verona” héjának a gyümölcs egész felületén intenzív csillogást és színt kölcsönöz.

Ezenfelül a fluvioglaciális eredetû talajon törvényszerû, hogy csupán korlátozott mennyiségû vegetáció alakul ki, és
ennek következtében a fák lombjának valamennyi része megfelelõ mennyiségû fényhez jut és kellõen szellõzik, a kiala-
kuló gyümölcs héja jellegzetes és intenzív színû, a cukorszint és a savasság aránya kiegyensúlyozott, a méret és a
gyümölcshús állaga megfelelõ.

A kedvezõ környezeti feltételek mellett az emberi tevékenységnek is fontos szerep jut. A genetikai nemesítésnek, a
hagyományos „veronai alacsony vázakoronás” és a keresztirányú „Y” nevelés mellé csatlakozott, immár meggyökerese-
dett, zöldmetszési és ritkítási technikáknak köszönhetõen olyan gyümölcs alakul ki, amelynek külsõ megjelenése össze-
téveszthetetlen, a benne található savak és cukrok egyensúlya pedig kiváló.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére
Ez a közigazgatási szerv, azzal, hogy a „Pesca di Verona” OFJ elismerésére irányuló javaslatát a Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana (Az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönye) 2006. március 17-i, 64. számában közzétette, elin-
dította a belföldi kifogásolási eljárást. A termékleírás konszolidált szövege megtekinthetõ az alábbi honlapon:
www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/ Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplina-
re%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

vagy
közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), a „Prodotti di Qualitá” címszóra kattintva (a képer-

nyõ bal oldalán), majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)” (az 510/2006/EK rendlet
szerinti uniós vizsgálat tárgyát képezõ termékleírások).

VII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország
által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0005-0574-28.11.2006 számú összefoglalót az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. június 30.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 148/11)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK

„MELA DI VALTELLINA”

EK-szám: IT-PGI-0005-0574-28.11.2006

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés:
„Mela di Valtellina”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1. A termék típusa (II. melléklet):
1.6 osztály. Zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék frissen vagy feldolgozva.

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A „Mela di Valtellina” megnevezés az alábbi almafajták gyümölcsét foglalja magában: „RED DELICIOUS” –

„GOLDEN DELICIOUS” – „GALA”. Forgalomba hozatalkor a gyümölcs az alábbi jellemzõkkel rendelkezik: a RED
DELICIOUS: Héja vastag, kissé viaszos, csillogó, intenzív vörös színû, a fedõszín a gyümölcs felszínének több mint
80%-át beborítja, sima, nem zsíros és nem rozsdafoltos, a kezelést jól bírja. Alakja megnyúlt csonka kúp, ötrekeszû csut-
kája van, keresztmetszete a legszélesebb részen ötszögû. Átmérõje legalább 65 mm. Minimális cukorszintje meghaladja
a 10 Brix-fokot. Húsa: fehér, közepesen erõs almaillatú. Erõsen emlékeztet a méz-, jázmin- és kajszibarackillatra. Igen
ropogós és lédús. Kellemesen savanykás, emellett túlnyomórészt édes ízû, aromája közepesen intenzív. Kesernyés íz
nem érezhetõ. A gyümölcshús keménysége legalább 5 kg/cm2 . A GOLDEN DELICIOUS jellemzõi: kevéssé viaszos,
érett állapotban intenzív sárga színû, a napnak kitett oldalán idõnként rózsaszínnel csíkozott, néha rozsdafoltos, kezelés-
re érzékeny gyümölcshéj. Alakja gömbölyded vagy megnyúlt csonka kúp, keresztirányban enyhén bordázott. Átmérõje
legalább 65 mm. Minimális cukorszintje meghaladja a 11,5 Brix-fokot. A gyümölcshús krémfehér, intenzív almaillatú.
Közepesen kemény, ropogós és lédús, gyakorlatilag egyáltalán nem kásás. A gyümölcs íze édes, azonban egyben kelle-
mesen savanykás is, ami a gyümölcs frissességét adja. Az almaaroma közepes. Kesernyés íz nem érezhetõ. A gyümölcs-
hús keménysége legalább 5 kg/cm2 . A GALA alma jellemzõi: a Gala Standard esetében a felület legalább 30%-án, a ne-
mesített klónok esetében 65%-án csillogóan piros gyümölcshéj. Alakjarövid csonka kúp, a csutka öt rekesze jól látható.
Átmérõje legalább 65 mm. Minimális cukorszintje meghaladja a 11 Brix-fokot. A gyümölcshús krémfehér, közepesen
intenzív almaillatú. Közepesen kemény, igen lédús, nem kásás. Íze édes, kissé savanykás, kellemes aromája közepesen
intenzív. Kesernyés íz nem érezhetõ. A gyümölcshús keménysége legalább 5 kg/cm2 . Kereskedelmi forgalomba az Extra
és az I. osztályú gyümölcsök kerülnek.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):
–

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni:
A termesztés mûveleteit a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A „Mela di Valtellina”-t fészkes betétes göngyölegben (kartonrekeszben), teleszkópos kartonban (tray- pack), faládá-

ban, többször használatos mûanyag ládában, több gyümölcsöt tartalmazó lezárt kiszerelésben (tálcán, kartondobozban
és zacskóban) hozzák forgalomba.
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3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A „Mela di Valtellina Oltalom alatt álló földrajzi jelzés” feliratnak vagy az OFJ rövidítésnek világos és jól olvasható

módon, minden más felirathoz képest nagyobb méretben kell szerepelnie a lezárt kiszerelésû csomagokon vagy az egyes
gyümölcsökön. Egyenkénti címke használata esetén a kiszerelésben lévõ gyümölcsök legalább 70%-át címkével kell el-
látni. Amennyiben az egyes gyümölcsökön nincs címke, akkor zárt és leplombált kiszerelést kell használni. A logó a
„Mela di Valtellina” Identificazione Geografica Protetta feliratból áll. A színskála kódjai az alábbiak: vörös (pantone red
032), zöld (pantone 355) és fekete (100%). Az alkalmazandó betûtípus a Futura Bold.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A „Mela di Valtellina” termesztési területe Sondrio megye alábbi településeit foglalja magában: Albosaggia, Andalo

Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell’Acqua, Castione Ande-
venno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo
Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello,
Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Posta-
lesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona,
Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa
di Tirano.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A „Mela di Valtellina” termesztési területének sajátossága a Valtellina-völgy igen kedvezõ fekvése. A tágas völgy ke-

let-nyugati irányban terül el; északról az Alpi Retiche, délrõl az Elõalpok (Prealpi Orobie) védi. Éghajlata igen enyhe,
széljárása sajátos, érezhetõ a meleg és száraz fõnszél hatása, ami gyakran a hõmérséklet hirtelen emelkedését és a levegõ
páratartalmának csökkenését eredményezi. A völgy domborzata 200 és 900 méter tengerszint feletti magasság közé esik,
ennek következtében a gyümölcsösök sok napfényt kapnak és kellõen szellõznek. Az ültetvények elsõsorban folyami
eredetû, darabos mészváz-maradványokban gazdag, jó vízáteresztõ-képességû hordalékkúpokon helyezkednek el, ahol
gyakorlatilag nincs vízpangás, és a talaj kémhatása savas vagy savas jellegû.

5.2. A termék sajátosságai:
Az érzékszervi elemzés olyan közös sajátosságokat állapított meg, amelyek a „Mela di Valtellina” megnevezés három

fajtájára egyaránt jellemzõek, ez pedig nem más, mint a kemény, tömör, ropogós és aromás gyümölcshús. Részletesen:
– a Gala fajta közepesen tömör, nagyon lédús, egyáltalán nem kásás. Íze édes, kissé savanykás, nem kesernyés, aro-

mája közepes intenzitásúnak mondható.
– A Golden Delicious jellegzetessége, hogy kemény, ropogós és közepesen lédús, valamint egyáltalán nem kásás. Íze

édes, aromája intenzív.
– A Red Delicious mézre, jázminra és kajszibarackra emlékeztetõ, erõs illatú fajta. A gyümölcshús igen kemény, ro-

pogós és lédús; aromája közepesen intenzív.
További jellegzetesség a gyümölcsök igen intenzív színe és megnyúlt, igen tetszetõs alakja. Ezen jellemzõk kialakulá-

sához jelentõs mértékben hozzájárul az, hogy a Valtellina-vidéken igen sok a napsütés, ahogyan ez a 4. pontban is
szerepel.

5.3. A földrajzi terület és a termék (OFJ) különleges minõsége, jellemzõje, illetve speciális minõsége, hírneve vagy
egyéb jellemzõje (OEM) közötti okozati kapcsolat:

A „Mela di Valtellina” hírneve a második világháborút követõ idõkre nyúlik vissza, és az évek során a különbözõ gyü-
mölcstermesztõ szövetkezetek jóvoltából fokozatosan nõtt. A szövetkezetek az almatermesztésre szakosodott egyetemi
intézetekkel együttmûködve szilárdították meg az almatermesztést a Valtellina-völgyben. 1968-ban Ponte in Valtelliná-
ban a Societa Orticola Italiana (Olasz Kertészeti Társaság) védnökségével megtartották a 2. Országos hegyvidéki gyü-
mölcstermesztési konferenciát, amelyet 1983-ban a hegyvidéki gyümölcstermesztés fajtaválasztásáról és megújulásáról
tartott konferencia követett.

Az almafák gondozása bizonyos hagyományos és berögzõdött termesztési eljárásokon alapszik, ami része annak a
szakszerû almatermesztésnek, amely az évek során és a termesztés fejlõdésével a völgy gazdaságának egyik erõsségévé
vált. Gondoljunk csak az összes ehhez kapcsolódó tevékenységre: a gépesítésre, az öntözõberendezésekre, a mûszaki
eszközök szállítóira, a kereskedelmi szolgáltatásokra, a csomagoló és a szállító ágazatra stb. A valtellinai almatermesz-
tés jó hírneve fontos beruházásokat is vonzott: erre csak egy példa a Consorzio Sponda Soliva 2 000 hektár öntözését biz-
tosító öntözõberendezése, amelyet a hetvenes években hoztak létre, és amelyenek finanszírozását az EMOGA által
kezelt hitelek biztosítják.
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A fogyasztók körében a gyümölcs népszerûsége az évtizedek során egyre nõtt. Ennek oka a termõterületben keresen-
dõ. Az alpesi területen valóban egyedi helyzetet teremt a völgy kelet-nyugati kiterjedése, amely a földeknek nagyobb be-
napozottságot biztosít. Ez az egyik olyan tényezõ, amely a gyümölcs héjának a 3.2 pontban leírt sajátosságokat kölcsön-
zi. A terület igen jó benapozást lehetõvé tevõ domborzata, a jelentõs nappali és éjszakai hõmérsékletingadozás, a laza,
vízpangástól mentes talajok, a gyümölcshéj nedvesedési-száradási ciklusainak váltakozását eredményezõ, kiegyensú-
lyozott légköri csapadék teszi lehetõvé az alma optimális fejlõdését, mindamellett, hogy a gyümölcshús megmarad
keménynek és ropogósnak, a gyümölcs formája pedig megnyúlt és enyhén bordázott.

A három, földrajzi megjelöléssel rendelkezõ fajta a valtellinai almatermesztés csúcsát jelenti. A fogyasztók és a terme-
lõk érdeklõdése fokozatosan erre a három fajtára – Golden Delicious, Red Delicious és Gala – összpontosult, mivel ezek
a többieknél jobban érvényesítették a terület és az emberi tényezõk nyújtotta sajátosságokat.

A terméknek az olasz és a külföldi fogyasztók körében való elterjedéséhez hozzájárultak a terület sajátosságai, az em-
ber azon képessége, hogy az évek során meg tudta õrizni a völgyeket és a hegyeket tiszteletben tartó és azokat óvó ter-
mesztési technikákat, valamint a termelõk azon szándéka, amely már a nyolcvanas évektõl arra irányult, hogy a fogyasz-
tókban tudatosítsa az alma minõségét azzal, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülõ csomagolásokon kifejezetten valtel-
linai alma megjelöléssel emelték ki aszármazását. Ennek bizonyságaként a valtellinai alma a prémium piaci szegmens ré-
szeként került be a modern kereskedelmi hálózatok és a szaküzletek kínálatába. Feljegyezték, hogy a termék kilogram-
monkénti átlagára 1968-ban a Golden esetében 85 líra volt, a Red variáns esetében pedig 80 líra. 1974-ben ezek az érté-
kek elérték a 105 és a 110 lírát. Néhány évvel késõbb, 1979-ben az árak megháromszorozódtak, elérték a 330 líra/kg-ot a
Golden és 420 líra/kg-ot a Red esetében. A következõ évtizedben, 1987-ben a kilogrammonkénti átlagárak 680, illetve
830 értéken álltak. 1996-tól napjainkig az árak tovább növekedtek, 2006-ban a Golden ára 0,31 EUR/kg, a Red és a Gala
ára 0,37 EUR/kg volt. Az említett három fajta árai átlagosan legalább 10%-kal magasabbak voltak ugyanezen variánsok
országos átlagáraihoz képest.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére
Ez a közigazgatási szerv azzal, hogy a „Mela di Valtellina” OFJ elismerésére irányuló javaslatát a Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana (Az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönye) 2005. november 21-i, 271. számában közzétette,
elindította a belföldi kifogásolási eljárást.

A termékleírás konszolidált szövege megtekinthetõ az alábbi linken:
– www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento= Disciplina-
re%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0Prodotti%20 Dop%20Igp%20e%20Stg

vagy
– közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it) a „Prodotti di Qualita” címszóra (a képernyõ bal ol-
dalán), majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)” (az 510/2006/EK rendelet szerinti
uniós vizsgálat tárgyát képezõ termékleírások) hivatkozásra kattintva.

Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemrõl – A határidõ meghosszabbítása
Tagállam által benyújtott kérelem

(2009/C 148/12)

A Bizottsághoz 2009. június 3-án kérelem érkezett a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ
ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján.

A Spanyol Királyság által benyújtott kérelem az ebben az országban folytatott villamosenergia-elõállításra és -értéke-
sítésre vonatkozik. A kérelemrõl HL C 136., 16.június 2009, 37. o. . oldalán értesítés jelent meg. Az eredeti határidõ
2009. szeptember 4-én jár le.

Mivel a Bizottság szolgálatai további információ beszerzését és vizsgálatát tartják szükségesnek, a Bizottság – a 30.
cikk (6) bekezdésének harmadik mondatában foglalt rendelkezések alapján – a kérelemmel kapcsolatos határozat meg-
hozatalára rendelkezésére álló határidõt egy hónappal meghosszabbítja.

A végsõ határidõ így 2009. október 4-én jár le.

( 1 ) HL L 134., 2004.4.30., 1. o.
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Közlemény
az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott hagyományos különleges termék

bejegyzése iránti kérelem megjelentetésérõl

I.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági ter-
mékek és élelmiszerek elismerésének és ellenõrzésének rendjérõl szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 6. § (2) bekez-
désben meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által be-
nyújtott hagyományos különleges termék bejegyzése iránti PL-TSG-0007-0053-19.03.2007. számú kérelmet az aláb-
biakban megjelenteti.

A jogos érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezõ természetes vagy jogi
személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelené-
sétõl (2009. július 14.) számított négy hónapon belül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860 Budapest).

Bejegyzési kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl és
élelmiszerekrõl szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 160/07)

Ezzel a közzététellel az 509/2006/ EK tanácsi rendelet 9. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

„KIE£BASA MYŒLIWSKA”

EK-szám: PL-TSG-0007-0053-19.03.2007.

1. A kérelmezõ csoportosulás neve és címe:
Név: Zwi¹zek „Polskie Miêso”
Cím: ul. Cha³ubiñskiego 8
00-613 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 228302657
Fax +48 228301648
E-mail: info@polskie-mieso.pl

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Lengyelország

3. Termékleírás:
3.1. Bejegyzendõ elnevezés (az 1216/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikke):
„Kie³basa myœliwska”

3.2. Az elnevezés:
� önmagában különleges
� mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságát fejezi ki

A „kie³basa myœliwska” elnevezés a termék különleges tulajdonságát fejezi ki. A termék elnevezésének különlegessé-
ge a „myœliwy” (vadász) és a „myœlistwo” (vadászat) szavaktól való etimológiai származásával támasztható alá. Eredeti-
leg ezt a kolbászfélét vadászok fogyasztották úti élelemként. Tartóssága és praktikus formája révén tökéletesen alkalmas
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volt arra, hogy kirándulások, utazások és olyan helyen való hosszabb tartózkodás során lehessen fogyasztani, amikor ne-
héz a meleg élelem elkészítése. Idõvel a termék kereskedelmi felhasználása kiszélesedett, de az elnevezés nem változott.

3.3. Igényli-e a kérelmezõ az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az elnevezés fenntartását:
� Bejegyzés az elnevezés fenntartásával
� Bejegyzés az elnevezés fenntartása nélkül

3.4. A termék típusa:
1.2. osztály – Húsipari termékek (fõzve, sózva, füstölve stb.)

3.5. Annak a mezõgazdasági terméknek vagy élelmiszernek a leírása, amelyre a 3.1. pontban feltüntetett elnevezés vo-
natkozik (az 1216/2007/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése):

A „kie³basa myœliwska” rövid, sötétbarna és egyenletesen ráncos felületû (hosszanti bemélyedések nélkül). Sarló ala-
kú, kb. 15 cm hosszúságú, 32 mm feletti vastagságú, általában párba kötik (nincs elvágva a megtekerés helyén).

A „kie³basa myœliwska” felülete sötétbarna színû. Metszéslapján az I. osztályú sertéshús sötétvörös színû szemcséi és
a II. osztályú sertéshús világos vörös színû szemcséi láthatóak.

Felülete tapintásra sima, száraz és egyenletesen ráncos.
A „kie³basa myœliwska” ízében határozattan érezhetõ az érett, sózott, sült és füstölt, fûszeres sertéshús.
A jellegzetes ízen kívül a kolbászt a kiemelkedõ omlósság jellemzi.
Kémiai összetétel:
– fehérjetartalom: legalább 17,0%
– víztartalom: legfeljebb 55,0%
– zsírtartalom: legfeljebb 45,0%
– sótartalom: legfeljebb 4,5%
– nitráttartalom (III): és NaNO2 -ben kifejezett nitráttartalom (V): legfeljebb – 0,0125%
A kémiai összetétel fenti értékei biztosítják a termék hagyományos minõségét. A késztermék menynyiségének keve-

sebbnek kell lennie a felhasznált nyersanyag mennyiségének 68%-ánál.

3.6. Annak az elõállítási módnak a leírása, amelynek alapján a 3.1. pontban feltüntetett elnevezésû mezõgazdasági
terméket vagy élelmiszert elõállítják (az 1216/2007/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdése):

Ö s s z e t e v õ k
Hús (100 kg nyersanyag):
– I. o. sertéshús, legfeljebb 15%-os zsírtartalommal – 30 kg
– IIA o. sertéshús, legfeljebb 20%-os zsírtartalommal – 50 kg
– III o. sertéshús – fejhús, legfeljebb 25%-os zsírtartalommal – 20 kg
A IIA. osztályú vagy a III. osztályú sertéshús legfeljebb 50%-a helyettesíthetõ marhahússal.
Ízesítõk (100 kg húshoz):
– bors – 0,15 kg
– borókabogyó – 0,10 kg
– friss fokhagyma – 0,10 kg
– cukor – 0,20 kg
Egyéb:
– sózó keverék [étkezési só (NaCL) és nátrium-nitrit (NaNO2 )] – kb. 2 kg
– páckeverék (összetétele: 1 liter 10%-os étkezési ecet, 1 liter víz, 1 liter repce- vagy napraforgóolaj) – 3 liter
Takarmányozás a „kie³basa myœliwska” gyártására szánt sertéshús elõállításában:
A takarmányozás a sertések zsír- és hústömegének növelésére irányul. Célja közel 120 kg-os, 3% feletti izomközi zsír-

arányú sertések tenyésztése.
– Hizlalásra a késõn érõ fajták alkalmasak, a kívánt izomközi zsírtartalom megfelelõ takarmányozással érhetõ el. A

hizlaláshoz használt fajták nem rendelkeznek az RN génnel, az RYP 1T gén pedig a populáció legfeljebb 20%-ánál
fordul elõ.

– A hizlalást három szakaszban kell végezni – az I. szakasz kb. a 60 kg, a II. szakasz kb. a 90 kg, a III. szakasz pedig
kb. a 120 kg eléréséig tart.

– A hizlalás a 90 kg-os testtömeg eléréséig kétféle takarmánykeverék alkalmazásával történik. A keverékekben (dó-
zisokban) a következõ összetevõket alkalmazzák:
– energetikai komponensekként gabonaõrleményeket – búza, árpa, rozs, zab, tritikalé vagy kukorica, valamint csu-

pasz zabfajták összesen a keverék legfeljebb 30%-áig.
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– fehérjekomponensekként: csillagfürt, bükköny, borsó õrlemények, extrahált szójadara, extrahált repcedara, ext-
rahált repcepogácsa, takarmányélesztõ vagy szárított zöldtakarmány.

– a 90 kg-tól 120 kg-ig terjedõ testtömegû állatok hizlalásához a következõ összetevõket alkalmazzák:
– energetikai komponensekként: búza-, árpa-, rozs-, zab-, tritikaléõrleményeket. A takarmánykeverékekben (dó-

zisokban) nem alkalmazható kukoricadara és csupasz zabõrlemény.
– fehérjekomponensekként: hüvelyes õrlemények (csillagfürt, bükköny, borsó), extrahált szójadara, extrahált rep-

cepogácsa, valamint szárított zöldtakarmány.
– A növényi olajok és az állati eredetû takarmányok – tejpor, savópor, halliszt – használata a hizlalás teljes idõtartama

alatt tilos.
– A takarmánykeverékek metabolikus energiatartalma a hizlalás valamennyi szakaszában 12–13 MJ EM/kg. A takar-

mánykeverékek fehérjetartalma a hizlalás I. szakaszában 16-18% körüli, a hizlalás II. szakaszában 15-16% körüli, a
hizlalás III. szakaszában pedig hozzávetõlegesen 14%.

– A hízósertés takarmányadagjai állhatnak csak abrak takarmányból, vagy abrak takarmányból és tömegtakarmány-
ból – ilyen pl. a burgonya és a zöldtakarmány.

A „ k i e ³ b a s a m y œ l i w s k a ” k é s z í t é s e a k ö v e t k e z õ m û v e l e t e k b õ l á l l
1. szakasz Az összes húsalapanyag elõzetes aprítása. A húsdarabok homogenizálása (kb. 5 cm-es átmérõre).
2. szakasz Hagyományos sózás (száraz módszerrel) kb. 48 órán keresztül, sózó keverék alkalmazásával.
3. szakasz Mechanikai feldolgozás: Az I. osztályú hús aprítása kb. 20 mm-es méretre, a IIA. osztályú hús aprítása kb. 8

mm-es méretre, a III. osztályú hús aprítása 3 mm-es méretre és kutterezése 2 kg jég hozzáadásával.
4. szakasz Páckeverék hozzáadása az I. és a IIA. osztályú húshoz – alapos keverés.
5. szakasz A pépesített III. osztályú sertéshús és a fûszerek hozzáadása – alapos keverés.
6. szakasz Töltés természetes, 32 mm-nél nagyobb átmérõjû sertésbélbe és a szálak megcsavarásával kb. 15 cm-es szá-

lak kialakítása.
7. szakasz Szikkasztás 30 °C-nál alacsonyabb hõmérsékleten, 2 órán keresztül. Elõzetes felületi szárítás, az összete-

võk „összeérlelõdése” a szálakon belül.
8. szakasz A felület szárítása és hagyományos füstölés meleg füsttel (kb. 135 percen keresztül) valamint hevítés,

amely addig tart, amíg a szál belseje el nem éri a minimum 70 °C-os hõmérséklet.
9. szakasz Hûtés és lehûtés 10 °C alatti hõmérsékletre.
10. szakasz Szárítás 5–7 napon keresztül, 14–18 °C-os hõmérséklet és 70–80%-os páratartalom mellett a kívánt (leg-

feljebb 68%-os) beszáradási arány eléréséhez.

3.7. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonsága (az 1216/2007 EK tanácsi rendelet 3. cikkének
(3) bekezdése):

A „kie³basa myœliwska” különlegessége a termékre jellemzõ néhány sajátosságából ered:
– omlós, zamatos, jellegzetes tulajdonságokkal bíró hús,
– különleges íz és illat,
– rövid, jellegzetes alak,
– kivételesen hosszú eltarthatósági idõ.

O m l ó s , z a m a t o s , j e l l e g z e t e s t u l a j d o n s á g o k k a l b í r ó h ú s
A „kie³basa myœliwska” jellegzetes tulajdonságait döntõ mértékben befolyásolja az, hogy elkészítéséhez a késõn érõ

fajták közé tartozó, a 3.6. pontban leírt genetikai tulajdonságokkal rendelkezõ, kb. 120 kg-os hízósertéstõl származó húst
használnak. Az elõírt követelmények teljesítésének köszönhetõen elérhetõ a 3% feletti izomközi zsírtartalomarány,
amely biztosítja a „kie³basa myœliwska” gyártásához szükséges megfelelõ íz- és technológiai jellemzõket. Az ilyen alap-
anyag használata, valamint a hagyományos készítési módszerek betartása, különös figyelemmel a kutterezés, sózás és
füstölés egyes szakaszaira, biztosítja a „kie³basa myœliwska” különleges omlósságát és zamatosságát.

A „kie³basa myœliwska” gyártásához felhasznált hús omlósságát a speciálisan összeállított, ecet, víz és repce- vagy
napraforgóolajból álló páckeverék hozzáadása biztosítja.

K ü l ö n l e g e s í z é s i l l a t
A „kie³basa myœliwska” ízével és illatával kiemelkedik más kolbászfélék közül. Ezeket a tulajdonságokat a gyártás

során alkalmazott, megfelelõen kiválasztott és megfelelõ arányban használt fûszerek (a borókabogyó, a bors, a cukor és a
sózó keverék), valamint a friss fokhagyma és a páckeverék eredményezik.

Ezen felül a különleges íz és illat kialakulásához hozzájárul a füstölés és a szikkasztás, valamint a „kie³basa myœliws-
ka” esetében alkalmazott hosszú szárítási idõ.
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R ö v i d , j e l l e g z e t e s a l a k
A „kie³basa myœliwska” jellegzetességét elsõsorban különleges alakjának köszönheti. A „kie³basa myœliwska” rövid,

egyenletesen ráncos, sarló alakban hajlott és leggyakrabban párban készül (nincs elvágva a megtekerés helyén).
A „kie³basa myœliwska” legfõbb tulajdonsága és jellegzetessége rendkívüli „kézre állása”. Alakja könnyen felismer-

hetõ, a termék nagyon praktikus, különösen kirándulásokon és utazáskor való fogyasztáskor.

K i v é t e l e s e n h o s s z ú e l t a r t h a t ó s á g i i d õ
A „kie³basa myœliwska” húskészítménynek, amelyet fõleg a vadászok és a turisták úti csomagjában találhatunk meg,

lényeges tulajdonsága a kivételesen hosszú eltarthatóság, amely többek között a friss fokhagymának és a készítés utolsó
szakaszában alkalmazott hosszú szárítási idõnek köszönhetõ.

3.8. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos jellege (az 1216/2007/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (4)
bekezdése):

H a g y o m á n y o s a l a p a n y a g o k é s ö s s z e t e v õ k
1. Hagyományos módon takarmányozott sertéstõl származó hús:
A „kie³basa myœliwska” elõállítása céljából tenyésztett sertés húsának izomközi zsírtartalma 3% feletti (azaz márvá-

nyozott) kell, hogy legyen, ami a terméknek kellõ omlósságot, zamatosságot és jellegzetes ízt kölcsönöz. Az ilyen hús
használata döntõen befolyásolja a végtermék minõségét, különleges jellege megfelel a hagyományos készítési
módszernek.

2. Megfelelõen összeállított fûszerek:
A gyártási folyamat során felhasznált, megfelelõen kiválasztott és megfelelõ arányban alkalmazott fûszerek, így a bo-

rókabogyó, a bors, a cukor és a sózó keverék, valamint a friss fokhagyma és a páckeverék alkalmazása közvetlenül a
többéves lengyelországi hústermék-készítési tapasztalatból és hagyományból ered.

H a g y o m á n y o s g y á r t á s i m ó d
A vadászatban évszázadokon keresztül sajátos jogok és szokások uralkodtak. A lengyel irodalomban többek között

Mickiewicz írt a vadászatokról, többek között 1834-ben írt, „Pan Tadeusz” címû verses regényében. A vadászat szinte
társadalmi ünnep volt, tele szertartásokkal – úgy mint a kürtjelek, a vadászavatás vagy a vadászatot lezáró lakoma. A ké-
sõbbi években létrejött vadásztársaságok átvették és a mai napig gyakorolják ezeket a szokásokat.

A vadászfelszerelés hagyományos, elválaszthatatlan eleme volt a vadásztarisznya. Ebben fõleg száraz élelmet tárol-
tak, amelyre szükség volt az egész napos erdei vándorláshoz. Az étkezésrõl találunk leírásokat az irodalomban, többek
között a már említett „Pan Tadeusz” címû verses regényben. A száraz, füstölt, és ezáltal viszonylag tartós, a pihenõk alatt
fogyasztható kolbász a szárazélelem állandó eleme volt.A „kie³basa myœliwska” elnevezés valószínûleg a XX. század-
ban, a két világháború közötti idõszakban jelent meg, amikor Lengyelországban – mint ezt a „Gospodarka Miêsna” címû
szakfolyóirat 1949. évi 1–2. száma is közli, számos kisebb feldolgozó üzemben elkezdõdött a füstölt hentesáru gyártása.

A II. világháború után a „kie³basa myœliwska” nagy piaci karriert futott be Lengyelországban. A „Zarz¹dzenie nr 485 z
1953. november 3-en Ministra Przemys³u Miêsnego i Mleczarskiego i Ministra Handlu Wewnêtrznego” miniszteri ren-
delettel a „kie³basa myœliwska” felkerült a forgalomba hozható, füstölt hentesáruk listájára, majd a késõbbiekben – a mi-
nõség biztosításának céljából – az 1954. december 30-i „RN-54/MPMiMl-Miês-58 z 30.12.1954” számú szabvány alap-
ján és az 1964-ben Varsóban kiadott „Przepisy wewnêtrzne nr 21 Centrali Przemys³u Miêsnego” szabályozás értelmében
szabványosították a recepteket és a technológiai dokumentációt. A „kie³basa myœliwska” a mai napig a legnépszerûbb és
legszívesebben fogyasztott kolbászfélék közé tartozik.

3.9. A különleges tulajdonság ellenõrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások (az 1216/2007/EK taná-
csi rendelet 4. cikke):

A sajátos jellegére való tekintettel a „kie³basa myœliwska” ellenõrzése során különösen a következõket kell
figyelembe venni:

1. Az elõállításhoz használt alapanyagok minõsége (sertéshús, fûszerek), ezen belül:
– a hús technológiai alkalmassága
– hizlalási módszer
– a sózás idõtartama
– a gyártáshoz felhasznált fûszerek és alkalmazott arányuk.
2. Füstölési eljárás
Az ellenõrzés során vizsgálni kell:
– A hagyományos, meleg füsttel való füstölés hõmérsékletét és a hevítés hõmérsékletét
– Az elõállítási szakaszok idõtartamának betartását és a hideg füsttel való füstölés hõmérsékletét
– Bükkforgács használatát a hideg füstöléshez.
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3. A késztermék minõsége:
– fehérjetartalom,
– víztartalom,
– zsírtartalom,
– nátrium-klorid-tartalom,
– nitráttartalom (III) és NaNO2 -ben kifejezett nitráttartalom (V),
– íz és illat.
4. A termék alakjaAz ellenõrzés gyakorisága:
A fent említett szakaszok ellenõrzését kéthavonta kell végezni. Abban az esetben, ha minden szakasz megfelelõen zaj-

lik, az ellenõrzések gyakorisága évi kettõre csökkenthetõ.
Amennyiben valamelyik szakaszban rendellenség tapasztalható, az adott szakasz ellenõrzését nagyobb gyakorisággal

kell végezni (kéthavonta). A többi szakaszt továbbra is félévente egyszer kell ellenõrizni.

4. A termékleírásnak való megfelelést ellenõrzõ hatóságok vagy szervek:
4.1. Név és cím:
Név: G³ówny Inspektorat Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Cím: ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 226232901
Fax +48 226232099
E-mail: –
� állami � magán

4.2. A hatóság vagy szerv konkrét feladatai:
A fenti hatóság a termékleírásban ismertetett valamennyi szakaszt ellenõrzi.

II.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági ter-
mékek és élelmiszerek elismerésének és ellenõrzésének rendjérõl szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 6. § (2) bekez-
désben meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által be-
nyújtott hagyományos különleges termék bejegyzése iránti SI-TSG-007-0025-29.10.2004. számú kérelmet az alábbi-
akban megjelenteti.

A jogos érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezõ természetes vagy jogi
személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelené-
sétõl (2009. június 18.) számított négy hónapon belül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860 Budapest).

Bejegyzési kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl és
élelmiszerekrõl szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 138/10)

Ezzel a közzététellel az 509/2006/EK tanácsi rendelet 9. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

„PREKMURSKA GIBANICA”

EK-szám: SI-TSG-007-0025-29.10.2004.
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1. A kérelmezõ csoportosulás neve és címe:
Név: Društvo za promocijo in zašèito prekmurskih dobrot
Cím: Lendavska ulica 1
SI-9000 Murska Sobota
SLOVENIJA
Telefonszám +386 25261435
Telefax –
E-mail: kodila@siol.net dpzdp@siol.net

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Szlovénia

3. Termékleírás:
3.1. Bejegyzendõ elnevezés:
„Prekmurska gibanica”
Az elnevezés bejegyzését csak szlovén nyelven kérelmezik.
A „prekmurska gibanica” elnevezés mellett álló, „szlovén hagyományok szerint készült” szövegû utalást le kell fordí-

tani annak az országnak a nyelvére, amelyben a terméket forgalomba hozzák és gyártják.

3.2. Az elnevezés:
� önmagában különleges
� mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságát fejezi ki

A szlovén nyelv etimológiai szótára szerint a gibanica egyfajta, Szlovénia keleti részén készített potica- (süte-
mény-)fajta. A szó a „gibâniènik, gibâniènjak” (süteményes kosár) vagy a „gibânièar” (pék) szóból ered. A legrégebbi
feljegyzések a 18. századból származnak, amikor Pohlin „gebanza” néven tesznek róla említést. Maga a szó a „gybati”
szóból vezethetõ le, mivel a gibanica nevét a hajtogatott tésztáról („gyüba”) kapta. A prekmurska gibanica kétféle tésztá-
ból és négyféle töltelékkel készül, amelyek mindegyike két rétegben kerül a süteménybe, jellegzetes, sajátos megjelenést
és egyedi ízt kölcsönözve neki. A „prekmurska gibanica” elnevezés ezért önmagában különleges és egyben különleges
tulajdonságot fejez ki.

3.3. Igényli-e a kérelmezõ az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az elnevezés fenntartását?
� Bejegyzés az elnevezés fenntartásával
� Bejegyzés az elnevezés fenntartása nélkül

3.4. A termék típusa:
2.3. osztály: Cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütõipari termékek.

3.5. Annak a mezõgazdasági terméknek vagy élelmiszernek a leírása, amelyre a 3.1. pontban feltüntetett elnevezés vo-
natkozik:

A prekmurska gibanica kétféle tésztából (alul omlós tésztából, a töltelékrétegek között pedig leveles vagy rétestésztá-
ból) készített sütemény, amelybe négyféle tölteléket (mákot, túrót, diót és almát) töltenek rétegezve, pontosan megsza-
bott sorrendben, minden töltelékréteg közé egy-egy levelestészta- lapot helyezve. Ezt a töltelékrétegezést azután azonos
sorrendben még egyszer megismétlik, így végül a gibanica mindegyik féle töltelékbõl két réteget tartalmaz. A legfelsõ
töltelékrétegre egy réteg leveles tészta kerül, amelyet tojássárgájával elkevert tejföllel vagy tejszínnel öntenek le. Más
esetben a felsõ réteget csak zsíros öntettel vonják be. A gibanica készítéséhez kerek és szögletes sütõforma is
használható.

A fizikai tulajdonságok leírása: a prekmurska gibanica-szelet szilárd és tömör állagú. A rétegeknek tisztán el kell kü-
lönülniük egymástól a szelet megfelelõ megjelenésének biztosítása érdekében. A prekmurska gibanica kerek vagy szög-
letes sütõformában is megsüthetõ, ami meghatározza a szelet formáját (háromszög vagy négyszög alapú).

A prekmurska gibanica megjelenése és a szelet keresztmetszete: a prekmurska gibanica kerek vagy szögletes sütõfor-
mában is süthetõ. A prekmurska gibanica, illetve szeletei 5–7 cm magasak. A szelet kétféle formájú lehet (háromszög
alapú szelet – kerek sütõforma; négyszög alapú szelet – négyszögletes sütõforma). A szeletnek kellõképpen átsütöttnek
kell lennie, a tölteléknek nem szabad kifolynia, felületének simának, enyhén hullámosnak és töredezettségtõl mentesnek
kell lennie. Az egyes töltelékrétegeket levelestészta-rétegekkel megfelelõen el kell választani. Minden töltelék egyedi,
jellemzõ színû (a túró krémfehér, a dió és az alma aranybarna, a mák pedig fényes fekete színû). A legfelsõ levelestészta-
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réteg nem válik el a felsõ töltelékrétegtõl. Ezért a prekmurska gibanica szelete nyolc rétegbõl áll: a töltelékek pontosan
megszabott sorrendben követik egymást (mák, túró, dió, alma), és az adott típusú töltelékrétegek egyenletes
vastagságúak. A második tölteléksorozat megegyezik az elsõvel.

Íz: a termék jellegzetes, intenzív ízû és illatú, friss mák, édes túró, finom dió és enyhén savas alma ízû. A prekmurska
gibanicának nagyon lédúsnak, nem túl zsírosnak és optimális mértékben édesnek kell lennie.

Textúra: a szelet textúrája lágy, gyenge, finom, sima és könnyû, a különféle hozzávalók tekintetében kiegyensúlyo-
zott.

3.6. Annak az elõállítási módnak a leírása, amelynek alapján a 3.1. pontban feltüntetett elnevezésû mezõgazdasági
terméket vagy élelmiszert elõállítják:

A prekmurska gibanica elõírás szerinti alapvetõ hozzávalói és adalékanyagai a következõk:
– omlós tészta: 200 g búzaliszt (100 g rétesliszt és 100 g finomliszt), 100 g margarin vagy vaj, egy csipet só vagy egy

csipet cukor, valamint 1 dl hideg víz a dagasztáshoz;leveles tészta: 900 g búza-finomliszt, 1 tojás, 1 evõkanál növé-
nyi olaj, egy csipet só, egy csipet cukor és langyos víz a dagasztáshoz;

– töltelékek: mákos (300 g darált mák, 100 g kristálycukor és 1 tasak vaníliás cukor), túrós (1,2 kg zsíros túró, 100 g
kristálycukor, 2 tasak vaníliás cukor, 2 tojás és egy csipet só), diós (300 g darált dió, 100 g kristálycukor, 1 tasak va-
níliás cukor), almás (1,5 kg alma – viszonylag savanykás fajtákból, egy csipet só, 120 g kristálycukor, 2 tasak vaní-
liás cukor, egy csipet fahéj);

– öntetek: tejszínes öntet (8 dl tejszín, 3 tojás) és zsíros öntet (250 g margarin, vaj vagy növényi olaj).

A prekmurska gibanica készítési módja:
Az omlós (linzer-) tésztát mindig frissen készítik. A lisztet gyúródeszkára borítják, hozzáadják a sót vagy cukrot, majd

kés segítségével vagy egyszerûen hideg kézzel elmorzsolják vele a zsiradékot. A keverékbõl hideg víz (vagy tojás és tej)
hozzáadásával gyorsan sima tésztát dagasztanak.

A leveles tészta nagyon rugalmas, alacsony zsírtartalmú tészta. Készítéséhez száraz, jól fûszerezett liszt szükséges. A
lisztet gyúródeszkára borítják, közepén lyukat képeznek, hozzáadják a zsiradékot, a sót és a cukrot (esetleg egy tojást is),
és apránként beledagasztják a lisztbe. A dagasztás közben szükség szerint langyos vizet adnak a tésztához, majd addig
dagasztják, míg sima és rugalmas lesz. A leveles tésztát 10 részre osztják, lehetõség szerint egy tartalék réteget is
félretesznek.

Máktöltelék: a máktöltelék finomra darált mákból készül. A kristálycukrot és a vaníliás cukrot a mákhoz adják és ala-
posan összekeverik, majd két részre osztják.

Túrótöltelék: a tojásokat, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és egy csipet sót hozzáadják a túróhoz. Alaposan összeke-
verik, míg a töltelék állaga sima és kenhetõ lesz, majd két részre osztják.

Diótöltelék: a diótöltelék finomra darált dióból készül. A darált diót elkeverik a kristálycukorral és a vaníliás cukorral,
majd két részre osztják.

Almatöltelék: az almákat meghámozzák, vékony csíkokra reszelik, hozzáadják a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és a
fahéjat. Óvatosan összeforgatják. Ha nagyon lédús almát használnak, reszelés után (esetleg kevés sóval megszórva) egy
darabig állni hagyják, majd a levét kinyomkodják, és csak ezután adják hozzá a további hozzávalókat. Végül két részre
osztják.

Tejszínes öntet: az egész tojásokat a tejföllel vagy tejszínnel lassan felverik. Az öntetet a prekmurska gibanica egyes
töltelékrétegeinek tetejére öntik. Nem azonos mennyiségû öntet kerül minden rétegre, így ügyelni kell a teljes mennyiség
megfelelõ elosztására. A „száraz” töltelékekhez (mák és dió) több tejszínes öntetet használnak. Kevesebb öntet szüksé-
ges a túrótöltelékhez, a legkevesebbet pedig az almatöltelékhez használják (a nagyon lédús almához egyáltalán nem is
szükséges öntet).

Zsíros öntet: a zsíros öntet készülhet vajból vagy növényi zsiradékból. A tejszínes öntethez hasonlóan a prekmurska
gibanica minden rétegének tetejére öntenek a zsíros öntetbõl. A rétegenként használt öntet megoszlása azonos a tejszínes
öntetével.

Elkészítik az omlós tésztát és elõkészítik a többi hozzávalót. A kész (friss vagy hûtõben tárolt) omlós tésztát a prek-
murska gibanica sütéséhez megfelelõ (négyszögletes vagy kerek) formájúra nyújtják. A kinyújtott omlós tészta legfel-
jebb 5 mm vastag lehet. Zsírral kikenik a sütõformát és belehelyezik a kinyújtott tésztát, majd villával több helyen meg-
szurkálják. A tésztát néhány percre elõmelegített sütõbe teszik, míg halványsárga színt kap (ez a lépés nem kötelezõ).
A leveles tészta a sütõforma alakjától (négyszögletes vagy kerek) függõen kétféleképpen készíthetõ:

– Négyszögletes sütõforma
A frissen gyúrt tésztát 10 kis cipóra osztják. A cipókat olvasztott zsírba, vajba vagy növényi olajba forgatják, hogy

azok a pihentetés után frissek és rugalmasak legyenek. Pihentetés után a cipókat egyesével kinyújtják és újra megkenik
folyékony zsiradékkal, hogy a további munka során ne tapadjon. Egy elõkészített cipót elõkészített, kizsírozott sütõfor-
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mába fektetnek az omlós tésztára úgy, hogy a leveles tészta széle túllógjon a sütõforma szélén. A formában lévõ leveles
tésztát megkenik a máktöltelék felével, majd leöntik a tejszínes és zsíros öntettel. A következõ réteg leveles tésztát a
máktöltelék tetejére fektetik. Erre a második réteg leveles tésztára rákanalazzák a túrótöltelék felét, és megfelelõ
mennyiségû öntetet öntenek rá (kevesebbet, mint a máktöltelékre). A harmadik réteg leveles tésztát a sütõformába fekte-
tik, ráteszik a diótöltelék felét, majd ugyanannyi öntettel öntik le, mint a máktölteléket. Ezután ráfektetik a negyedik ré-
teg leveles tésztát. Rászórják az almatöltelék felét, majd nagyon kevés öntettel leöntik. Ha az almatöltelék nagyon lédús
almából készül, nem öntenek rá öntetet. Ekkor lefektetik az ötödik réteg leveles tésztát. Innen ugyanebben a sorrendben
megismétlik az egész eljárást, azaz a máktöltelék-réteget túró, dió és alma követi, mindegyik között egy-egy réteg
leveles tésztával.

– Kerek sütõforma
A munka megkezdése elõtt az összes leveles tésztát folyékony zsiradékkal vonják be és kör alakúra kinyújtják. A tész-

ta középsõ részét az omlós tésztát tartalmazó, kizsírozott sütõformába eresztik, és a széleken túlnyúló részeket levágják,
majd kilenc, nagyjából egyforma részre osztják. A máktöltelék felét a formában lévõ tésztára kanalazzák, majd leöntik a
két öntettel. Ezután ráterítik az elsõ tésztadarabot és addig húzogatják, míg befedi a széleket. A levágott tésztadarabokat
ezután sorban a töltelékrétegekre terítik. A második réteg leveles tésztára ráterítik a túrótöltelék felét, és kevés öntetet
öntenek rá. A harmadik levelestészta-rétegen egyenletesen eloszlatják a diótöltelék felét, majd leöntik megfelelõ
mennyiségû tejszínes és zsíros öntettel. Ezután a töltelékre helyezik és megfelelõ méretûre nyújtják a negyedik tésztada-
rabot, rászitálják az almatöltelék felét, és egészen keveset öntenek rá mindkét öntetbõl. Az eljárást ugyanebben a sor-
rendben megismétlik. Amikor készen van a nyolc réteg töltelék és köztük a megfelelõ levelestészta-rétegek, a nyolcadik
réteg leveles tésztát az utolsó töltelékrétegre helyezik, leöntik tejszínes vagy zsíros öntettel, majd egy utolsó (kilencedik)
réteg leveles tésztával letakarják.

Levágják a tészta olyan részeit, amelyek a prekmurska gibanica összeállítása után a sütõforma szélén túllógnak, és
ezeket a maradék darabkákat a prekmurska gibanica és a sütõforma pereme közé helyezik. A legfelsõ réteg leveles tésztát
a sütõformában zsíros öntettel vagy a zsíros öntetbõl, valamint a tejföl vagy tejszín és tojássárgája elegyébõl kevert ön-
tettel bekenik. A prekmurska gibanicát hosszú tûvel több helyen megszurkálják, egészen a sütõforma aljáig.

Közvetlenül az elõkészítés után (sütés elõtt), még azon a napon a prekmurska gibanica megfelelõ csomagolóanyagban
lefagyasztható (mélyhûtõben három hónapig tárolható).

A (friss vagy mélyhûtött) prekmurska gibanicát sütõben egészen átsütik. A sütõ hõmérséklete egy órán át 200 °C,
majd egy újabb órán át 170–180 °C legyen. Ha a prekmurska gibanicát sütés elõtt csak a zsíros öntettel vonták be, tejföl-
lel vagy tejszínnel is meg kell kenni, miután a sütési idõ végén kivették a sütõbõl. Az elkészült prekmurska gibanicát szo-
bahõmérsékleten pár órán át hûlni kell hagyni.

A megsült prekmurska gibanicát nem szabad forrón szeletelni. Ha kerek sütõformában készül, háromszög alakú cik-
kekre, ha pedig négyszögletes formában, akkor négyszögletes szeletekre vágják. Egy szelet prekmurska gibanica 5–7 cm
magas, tömege nem több 250 grammnál. Szeletelés után a legfelsõ réteg leveles tésztát porcukorral megszórják. Ipari ter-
melés esetén az egyes szeletek tömege nem haladhatja meg a 200 grammot, méretüknek pedig kb. 5 × 7 cm-nek kell len-
nie.

3.7. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonsága:
A hagyományos prekmurska gibanica kétféle tésztából (az alapja omlós tésztából, a töltelékrétegek között pedig leve-

les tésztából) és négyféle töltelékbõl (mák, túró, dió és alma) készül. A töltelékek mindig meghatározott sorrendben, két
szakaszban követik egymást, ami sajátos megjelenést kölcsönöz a terméknek. A sütemény tetejére egy réteg leveles tész-
ta és öntet kerül. A prekmurska gibanica készítéséhez csak jó minõségû és friss hozzávalók használhatók. Az elkészítési
eljárást következetesen követni kell, a termék elkészítéséhez pontosság és kellõ szakismeret szükséges. Különösen
fontos a különbözõ rétegeknek köszönhetõ sajátos megjelenés és íz.

3.8. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos jellege:
A „gibanica” szó a „gûba” (hajlat vagy ránc) szóból és a „gibati” (hajlítani) igébõl származik. Számos történelmi for-

rás bizonyítja, hogy ez a süteményfajta régóta ismert Prekmurjéban (Muravidék). A legrégebbi írásbeli forrás 1828-ból
származik, amikor Jo�ef Košiè pap-tanító a szlovák születésû Johann Csaplovics E. V. Jeszenova néprajztudós kérésére
dokumentumot állított össze egy prekmurjei faluban száz évvel korábban leggyakrabban fogyasztott ételekrõl, különös
figyelmet szentelve olyan ételeknek, mint a hajdinjaèa, a prekmurska gibanica, a krapci és a vrtanki. Csaplovics ezt az
esszét magyar és német nyelven tette közzé (A magyarországi Vendus-tótokról, Croaten und Wenden in Ungern). Ebben
a dokumentumban Košiè bemutatja a prekmurjei lakodalmakban felszolgált ételeket is. A gibanica egyike az elmaradha-
tatlan lakodalmi fogásoknak. Az esszé azt is megállapítja, hogy a gibanica neve a réteges tésztából („gyüba”) ered, és
10–11 rétegbõl áll. A gibanicát háromszög alakú szeletekre vágták és az asztalon felhalmozták. A beszámoló megemlíti
azt a legelsõ forrást is, amely arról tanúskodik, hogy Prekmurjéban szokás a gibanica elkészítése és kínálása.
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A prekmurjei lakosság étkezési szokásaival elõször Dr. Vilko Novak foglalkozott alaposan és módszeresen. 1947-ben
megjelent, „Ljudska prehrana v Prekmurju” (Muravidék népi ételei) címû tanulmányában a prekmurska gibanicát sült
tésztaételként említi. Leírja elkészítését is: „A gibanica omlós tésztából, vaj vagy zsír felhasználásával készül. Az alsó
réteget talpnak nevezik, erre túrót, diót, mákot és szõlõt szórnak. Ezt a réteget vékony rétestésztával takarják le, erre
újabb réteg kerül; minden rétegre tejszínt öntenek. A gibanica legfeljebb kilenc ilyen rétegbõl áll. A gibanicát tepsijának
nevezett kerek cseréptálban sütik keresztelõi, esküvõi vagy búcsús lakomákra.” Ez a mû a mai napig útmutatásul szolgál
az e téren folytatott kutatásokhoz.

A prekmurska gibanica igen részletes receptjét Andreja Grum és Ivan Vozelj 1964-ben megjelent „Slovenske narodne
jedi” (Szlovén nemzeti ételek) címû mûvében találjuk meg. Ez a könyv két receptet is leír a prekmurska gibanica készítésé-
hez, mindkettõ tartalmazza az alábbi részt: „A prekmurska gibanica kétféle tésztából készül. A legalsó, valamivel vasta-
gabb réteg omlós tésztából készül. Ez az úgynevezett „podplat” (talp). Az erre helyezett többi tésztaréteg leveles tésztából
készül. A legalsó réteg akkor is vastagabb, ha az egész gibanica egyetlen féle tésztából, méghozzá leveles tésztából készül.”

A prekmurska gibanicát még Prekmurje legnagyobb írója, Miško Kranjec is megemlíti 1972-bõl származó „Povest o
dobrih ljudeh” (Mese a jó emberekrõl) címû mûvében: „Meg kell adni, hogy az ünnep nem ünnep gibanica nélkül. Bár a
szegények egy évben egyszer is alig engedhetik meg maguknak, annak a jele ez, hogy legalább egyszer minden évben
mindenkinek kell, hogy legyen ünnepe. Eközben Anna kivette a gibanicát a sütõbõl és kirakta az asztalra; a tepsit ruhával
fogta, nehogy megégesse magát. Joseph aláhelyezte azt a fa alátétet, amin rendszerint a vizeskancsó szokott állni. Közel-
rõl szemügyre vette a gibanicát. Ott feküdt elõtte, gyönyörû színesen, sárgán és fehéren, itt-ott mákosan, gõzölgõ forrón,
tejszínnel leöntve, cukorral megszórva. Bólintott, és így szólt: – Ez jó. Még akkor is megenném, ha már a halálos ágya-
mon feküdnék, és tudnám, hogy már semmi jót nem tenne nekem. Sõt még a mennyben is sírnék utána, ha hátra kellene
hagynom a világgal együtt.”

Az elmúlt tizenöt évben több olyan könyv is megjelent, amely leírja a prekmurska gibanicát. A prekmurska gibanicát
konyhamûvészeti szempontból mutatja be Cilka Sukiè „Jedi nekdanjih in sedanjih dni. Prekmurska, prleška in štajerska
kuhinja” (Régi és mai ételek. Muravidék, Prlekija és Stájerország konyhája) (1997), Jo�e Zadravec „Znaèilnosti ljudske
prehrane v Prekmurju” (Muravidék népi konyhájának jellegzetességei) (1998) és Branko Èasar „Boug �egnjaj” (Áldott
étel) (2000) címû mûve. Elkészítésének technológiáját és érzékszervi jellemzõinek értékelését Stanko Renèelj és Roma-
na Karas írja le részletesen a „Prekmurska dobrote” (Muravidék ételkülönlegességei) (2001) címû mûben.

3.9. A különleges tulajdonság ellenõrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások:
A prekmurska gibanicának meg kell felelnie a termékleírásban foglalt minimumkövetelményeknek és tükröznie kell a

termék sajátos jellegét. A prekmurska gibanicával kapcsolatos alapvetõ minimumkövetelmények a következõk:
– az elõírt hozzávalókat kell használni;
– a prekmurska gibanicát a receptnek megfelelõen kell elkészíteni;
– a végterméknek megfelelõ sorrendben kell tartalmaznia a töltelékeket (mák, túró, dió és alma), megfelelõ számú ré-

teget kell tartalmaznia, a töltelékrétegeknek azonos vastagságúaknak kell lenniük, és a szeletek magasságának,
alakjának, tömegének, ízének, aromájának és textúrájának szintén meg kell felelnie az elõírásnak.

A prekmurska gibanica gyártóinak nyilvántartást kell vezetniük a gyártott és eladott prekmurska gibanica mennyiségérõl.
Az egyes gyártók és/vagy gyártói szövetségek ellenõrzik a termékleírásnak való megfelelést, ezen belül az elõírt hoz-

závalók felhasználását, a gyártási eljárást és a végtermék megjelenését és érzékszervi tulajdonságait; egy terméktanúsító
szerv évente legalább egyszer ellenõrzi az EN 45011 európai szabványnak való megfelelést.

4. A termékleírásnak való megfelelést ellenõrzõ hatóságok vagy szervek:
4.1. Név és cím:
Név: Bureau Veritas d.o.o.
Cím: Linhartova 49a
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Telefonszám +386 14757670
Telefax –
E-mail: info@bureauveritas.com
� nyilvános � magán

4.2. A hatóság vagy szerv konkrét feladatai:
A Bureau Veritas a prekmurska gibanica termékleírásában meghatározott gyártási szakaszok mindegyikében elvég-

zendõ ellenõrzésekért felelõs akkreditált szlovén ellenõrzõ szerv.
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III.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági ter-
mékek és élelmiszerek elismerésének és ellenõrzésének rendjérõl szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 6. § (2) bekez-
désben meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által be-
nyújtott hagyományos különleges termék bejegyzése iránti SI-TSG-007-0029-29.10.2004. számú kérelmet az alábbi-
akban megjelenteti.

A jogos érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezõ természetes vagy jogi
személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelené-
sétõl (2009. június 17.) számított négy hónapon belül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860 Budapest).

Bejegyzési kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl és
élelmiszerekrõl szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 137/10)

Ezzel a közzététellel az 509/2006/EK tanácsi rendelet 9. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

„BELOKRANJSKA POGAÈA”

EK-szám: SI-TSG-007-0029-29.10.2004

1. A kérelmezõ csoportosulás neve és címe:
Név: Društvo kmeèkih �ena Metlika
Cím: Mestni trg 24
8330 Metlika
SLOVENIJA
Telefon +386 73059002
Telefax –

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Szlovénia

3. Termékleírás:
3.1 Bejegyzendõ elnevezés:
„Belokranjska pogaèa”
A név bejegyzését szlovén nyelven kérik. Idegen nyelvekre lefordítandó utalás: „szlovén hagyományok szerint”.

3.2 Az elnevezés:
� önmagában különleges
� mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságát fejezi ki
A „Belokranjska pogaèa” nem fejez ki különleges terméktulajdonságot, hanem hagyományosan ezen termék leírására

szolgál, amit a 3.8. pontban feltüntetett különbözõ források bizonyítanak.

3.3 Igényli-e a kérelmezõ az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az elnevezés fenntartását?
� Bejegyzés az elnevezés fenntartásával
� Bejegyzés az elnevezés fenntartása nélkül

3.4 A termék típusa:
2.3. Cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütõipari termékek
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3.5 Annak a mezõgazdasági terméknek vagy élelmiszernek a leírása, amelyre a 3.1. pontban feltüntetett elnevezés vo-
natkozik:

A „Belokranjska pogaèa” lapos, kerek alakú kenyér, amely különleges recept szerint, 500-as típusú finom búzaliszt-
bõl, langyos víz, só és élesztõ hozzáadásával készül. A „Belokranjska pogaèa” kerek, kb. 30 cm átmérõjû, középen 3–4
cm, a széleken pedig 1–2 cm vastag. A tetejét – amelyen az egymástól hozzávetõleg 4 cm-es távolságra lévõ ferde bevá-
gások négyzetes rácsot képeznek – bekenik felvert tojással, majd megszórják köménymaggal és durva szemû sóval.
Megsütve hólyagmentes, egyenletes héjú, jellegzetes illatú, valamint kömény és só ízû.

Melegen a legjobb. Sütés után nem szeletelik, hanem a ferde bevágások mentén törik.

3.6 Annak az elõállítási módnak a leírása, amely alapján a 3.1. pontban feltüntetett elnevezésû mezõgazdasági termé-
ket vagy élelmiszert elõállítják:

3.6 Annak az elõállítási módnak a leírása, amely alapján a 3.1. pontban feltüntetett elnevezésû mezõgazdasági ter-
méket vagy élelmiszert elõállítják (1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése)

Összetevõk:
500 g finom búzaliszt (500-as)
3 dl langyos víz
2 kávéskanál só
20 g élesztõ
fél kanál cukor
1 egész tojás
1 csipetnyi köménymag
1 csipetnyi nagy szemû tengeri só

A „ B e l o k r a n j s k a p o g a è a ” t é s z t á j á n a k e l k é s z í t é s e :

Kovász készítése:
20 g élesztõt elmorzsolnak, 3 kanál finom búzalisztet, 1 dl langyos vizet és cukrot adnak hozzá. Sûrû folyékony anyag-

gá keverik és addig hagyják kelni, amíg térfogata több mint a kétszeresére nõ.

Tészta dagasztása:
A finom (500-as) búzalisztet langyos vízzel és kovásszal összekeverik, majd 8–10 percig dagasztják, hogy sima le-

gyen, ne túl kemény, és ne ragadjon a kézhez. A tésztát a dagasztóedényben hagyják, letakarják, majd addig kelesztik,
míg térfogata több mint a kétszeresére nõ.

A „Belokranjska pogaèa” kiszaggatása:
A megkelt tésztát kizsírozott sütõlapra borítják, majd kézzel 30 cm átmérõjûre és 1–2 cm vastagra nyújtják szét úgy,

hogy vastagsága kifelé csökkenjen. A tészta nem érintkezhet a sütõlap oldalával, a szélének vékonyabbnak kell lennie a
pogácsa közepénél.

A tészta tetejének bekenése, megszórása és rácsozása:
Az így elõkészített tésztát a sütõlap aljáig ferdén kb. 4 cm-enként bevágják. Ezután a tésztát felvert tojással bekenik, a

tojásba két csipetnyi köménymagot tesznek, majd megszórják durva szemû tengeri sóval.

Sütés:
A tésztát elõmelegített sütõben 220 °C-on sütik 20–25 percig.
A „Belokranjska pogaèa” sütés után világos barna színû. A héja egyenletesen barna, ropogós és hólyagmentes, a köze-

pe pedig egyenletesen lyukacsos, vízgyûrûk, só- és lisztcsomók nélkül, és nem ragadhat. A pogácsa középen 3–4 cm, a
széleken pedig 1–2 cm vastag. Egyenletesen meg kell szórni sóval és köménnyel. Illata és íze a „Belokranjska pogaèa”
termékre jellemzõ, tehát kömény és só illatú.

3.7 A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonsága:
A „Belokranjska pogaèa” a szlovén konyha különlegességei közé tartozik. Metlika településen a legismertebb. Re-

ceptje, elkészítési és kínálási módja miatt tekinthetõ különlegesnek. A „Belokranjska pogaèa” teteje ferdén 4 cm-ként be
van vágva. Miután kisült, a terméket nem vágják fel, hanem a ferde bevágások mentén törik. A „Belokranjska pogaèa”
azért is különleges, mert felvert tojással van bekenve, köménymaggal és durva sóval megszórva, ami a sütésnél
jellegzetes köményillatot és -ízt kölcsönöz.
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3.8 A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos jellege:
A „Belokranjska pogaèa” Bela krajina étele, és generációról generációra hagyományozódik. Szlovéniába feltehetõen

az uskokok hozták, akik a Gorjanci hegyvonulat Bela krajinai oldalának magasabb fekvõ részein telepedtek le.
A pogácsa eredetét írott és szóbeli források igazolják. Az írott forrás kevesebb.
Janez Trdina dolenjskói néprajzgyûjtõ, ismert szlovén író és utazó szívesen látogatott ezekre a tájakra, ismerte a Gor-

janci napos oldalán élõ embereket, és írt róluk. A „Belokranjska pogaèa”-t az 1882-ben megjelent Bajke in povesti o
Gorjancih (z1882) (Mesék és elbeszélések Gorjanci lakóiról) címû mûvében említi.

A gyermekek házról házra járva Zeleni Jurijt hívogatva népdalt énekeltek: „dajte mu pogaèe, da mu noga poskaèe …”
(adjatok neki pogácsát, hogy lába táncot járjon). Errõl a Metlikából származó Ivan Navratil néprajzgyûjtõ és nyelvész is
írt. Navratil az 1849-ben megjelent Kresovanje v Metliki (Örömtüzek Metlikában) címû könyvében vékony fehér
kenyérrõl ír, amit a helyiek pogácsának neveznek.

Az Enciklopedija jugoslovanske kuhinje (1967) (A jugoszláv konyha enciklopédiája) címû mûben a pogácsáról L.
Simeonoviè írt.

Az Etnološka topografija slovenskega etniènega ozemlja – 20. stoletje (1994) (A szlovén etnikai terület néprajzi topo-
gráfiája – 20. század) címû könyvben a pogácsáról M. Balkovec néprajzkutató ír, aki a metlikai Bela krajina Múzeumban
dolgozott.

Ksenja Vitkoviè Khalil Nerajska prehrana (1999) (Nem mennyei étkek) címû könyvében a „Belokranjska pogaèa”-t
„prostaèa”-nak, a szegények eledelének nevezi. A „Belokranjska pogaèa” szerepel a Leksikon Cankarjeve zalo�be
(1973) (Cankar Kiadó Lexikonja) címû lexikonban és Minka Vasièeva Dobra kuharica szakácskönyvében (1902) is.

A pogácsának Bela krajinában nagy tradíciója van és generációról generációra hagyományozódik, hiszen Bela kraji-
na-i különlegességnek számít. A háziasszonyok, akik otthon kemencében kenyeret sütöttek, a gyerekeknek mindig sü-
töttek pogácsát is, amelyet a gyerekek még melegen megehettek, a kenyérnek viszont elõbb ki kellett hûlnie.

A pogácsának ma is fontos szerep jut, hiszen a háziasszonyok vendégváróként készítik és kínálják azoknak, akiket ott-
honukba meghívnak, szívesen kínálják a falusi turizmussal foglalkozók is. Szorosan kötõdik a borértékesítéshez is. Az
idõsebbek azt mondják, hogy a pogácsa felszívja a bort, és ezért az alkohol nem részegíti meg az embert.

3.9 A különleges tulajdonságok ellenõrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások:
– A terméknek rendelkeznie kell a leírásban szereplõ összes különleges tulajdonsággal (az elõírt nyersanyagokat kell

használni, a leírt módon kell elkészíteni, a végterméknek elõírt formájúnak, látványúnak, illatúnak, aromájúnak és
textúrájúnak kell lennie).

– A „Belokranjska pogaèa” készítõinek nyilvántartást kell vezetniük a vásárolt és felhasznált nyersanyagokról és a
„Belokranjska pogaèa” elkészített és eladott mennyiségérõl.

– Az elõírt nyersanyagok, elkészítési eljárások, a késztermék látványának és érzékszervi tulajdonságainak termékle-
írással való megfelelését az egyes készítõknek és/vagy a készítõk egyesületének kell ellenõriznie, legalább évente
egyszer pedig a tanúsítványt kiadó szervnek is, amely biztosítja az EN 45011 európai szabványnak való megfele-
lést.

3.10 Logó:
–
4. A termékleírásnak való megfelelést ellenõrzõ hatóságok vagy szervek:
4.1 Név és cím:
Név: Bureau Veritas d.o.o.
Cím: Linhartova 49a
Telefon +386 14757670
Telefax —
E-mail: info@bureauveritas.com
� állami � magán

4.2 A hatóság vagy szerv konkrét feladatai:
A Bureau Veritas d.o.o. olyan ellenõrzõ hatóság, amely a „Belokranjska pogaèa” termékleírásában szereplõ vala-

mennyi elõállítási szakasz ellenõrzéséért felel.
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Közlemény
a termékek földrajzi árujelzõinek lajstromozására irányuló eljárás során,

a termékleírásra vonatkozó jóváhagyás megadása érdekében benyújtott kérelem részét képezõ termékleírás
megjelentetésérõl

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujel-
zõinek oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
12. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a termékek földrajzi árujelzõinek lajstromozására irányuló el-
járás során, a termékleírásra vonatkozó jóváhagyás megadása érdekében benyújtott kérelem részét képezõ termékleírást
az alábbiakban megjelenteti.

PANNONHALMI TÖRKÖLYPÁLINKA

TERMÉKLEÍRÁS

1. A termék megjelölése, beleértve az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést

PANNONHALMI TÖRKÖLYPÁLINKA

2. A termék leírása, beleértve az elõállításhoz felhasznált nyersanyagokat, valamint - szükség szerint - a termék
fõbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzõit

A Pannonhalmi törkölypálinka olyan törkölypárlat
– amelyet szõlõtörkölybõl erjesztenek és párolnak le. A szõlõtörkölyhöz 15 kg/100 kg törkölymennyiségben borsep-

rõt is hozzá lehet adni, amennyiben a borseprõbõl keletkezõ alkohol mennyisége nem haladja meg a késztermék al-
koholtartalmának 30%V/V-át. A párlat alkoholtartalma legfeljebb 80%V/V lehet, ugyanilyen alkoholtartalomra való új-
radesztillálás megengedett;

– amelynek összes illóanyag-tartalma legalább 250 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva;
– amelynek maximális metil-alkohol-tartalma legfeljebb 920 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva;
– és amely egyéb paramétereiben megfelel a 110/2008/EK rendelet és a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nem-

zeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény elõírásainak.

2.1. A termék elõállításához szükséges nyersanyagok

A törkölypálinka alapanyaga a szõlõtörköly és a borseprõ.
A szõlõtörköly, a szõlõ feldolgozása után a présben visszamaradó, növényi részekbõl (kocsány, héj, mag stb.) álló

anyag. A szõlõtörkölyt alkotó részecskékhez jelentõs mennyiségû must tapad a feldolgozás mértékétõl függõen,
100 kg-ban 25–35 kg.

A borseprõ a must erjedése után, a bor tárolása folyamán vagy egy engedélyezett kezelés után a tárolóedényekben le-
rakódó, bort tartalmazó üledék, valamint e termék szûrésébõl vagy centrifugálásából származó maradék.

A Pannonhalmi törkölypálinka alapanyagaként kizárólag a Pannonhalmi Borvidéken - Écs, Felpéc, Gyõr-Ménfõcsanak,
Gyõrság, Gyõrszemere, Gyõrújbarát, Kajárpéc, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Tényõ települések
közigazgatási területén - termett fehérszõlõ feldolgozása során keletkezõ szõlõtörköly és borseprõ használható. (A borvi-
dék fajtaösszetételét tekintve 98%-ban fehérborszõlõt termesztenek.) A borvidék szõlõfajtái: Olaszrizling, Tramini, Riz-
lingszilváni, Királyleányka, Rajnai rizling, Szürkebarát, Chardonnay, Sauvignon blanc, Zefír, Irsai Olivér, Cserszegi fûsze-
res, Juhfark, Pinot blanc, Zöld veltelini, Ottonel muskotály, Leányka, Ezerjó, Furmint, Hárslevelû, Chasselas, Pozsonyi
fehér, Ezerfürtû, Zalagyöngye (A fajták részletes leírását az I. sz. melléklet tartalmazza).

2.2. A termék legfontosabb tulajdonságai

Érzékszervi tulajdonságok
A Pannonhalmi Borvidéken termett fehérszõlõ sajátosságait a táj, a régió és a termesztési hagyományok adják. A friss

törkölypálinka színtelen, érlelés esetén sárgásbarna színû, a határozott és a jellegzetes törkölyzamat mellett a borpárlat- és
a seprõaromát is tartalmazza. A szõlõtörköly a szõlõ magjából, a héjából és a kocsányából származó karakteres ízt és za-
matot, a szõlõfajták gyümölcsösséget, a borpárlat, pedig az aljborra és a boros erjedésre jellemzõ telt ízt kölcsönöz a tör-
kölypálinkának. A friss Pannonhalmi törkölypálinka enyhén szúrós illatú, kissé csípõs, karakteres ízû. A friss törkölypá-
linkát az ízek lágyabbá, harmonikusabbá tétele érdekében minimum 3 hónapig pihentetni vagy érlelni kell. A pihentetés
és az érlelés közül legalább az egyik megvalósítása kötelezõ. A pihentetés zömében levegõtõl elzártan rozsdamentes
acéltartályban, az érlelés fahordóban oxidatív körülmények között történik. A két mûvelet közül az egyik alkalmazása
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kötelezõ, de szükség szerint akár mindkettõ is elvégezhetõ pihentetés, érlelés sorrendben. A pihentetés a gyümölcsös jel-
leget, az érlelés a borpárlatos jelleget fokozza. Csak a pihentetett és/vagy érlelt törkölypálinka palackozható.

Fizikai, kémiai tulajdonságok
Alkoholtartalom: 40,00% V/V – 45,00% V/V
Metilalkohol-tartalom: legfeljebb 920 g/hl abszolút alkoholra
Összes illóanyag-tartalom: legalább 250 g/hl abszolút alkoholra
Réztartalom: legfeljebb 8,5 mg/l abszolút alkoholra
Összes magasabb rendû alkohol: legfeljebb 160 g/hl abszolút alkoholra
Hidrogéncianid tartalom: legfeljebb 3g/hl abszolút alkoholra
A termék ártalmas fémszennyezettsége nem haladhatja meg a szeszesital élelmiszercsoportban elõírt fémtartalom határ-

értékeket.

3. Azon földrajzi terület meghatározása, amelyrõl származó termék megjelölésére a földrajzi árujelzõt használják

A Pannonhalmi törkölypálinka elõállításának területe lényegében a Sokorónak nevezett hármas dombsor, illetve annak elõ-
terében található Sokoróalja területén helyezkedik el, Gyõr-Moson-Sopron megyében. Délen a Bakony, ezen belül a Ber-
nát-patak tektonikus völgye határolja, nyugat felé haladva a magasabb dombokról egyre alacsonyabb, löszös területre, a
Sokoróaljára érünk, mely nyugat felé a Marcal-medencében folytatódik. Keleti irányba indulva hasonlóan egyre alacso-
nyabb térszínre jutunk ki, amely tökéletlen síkságként terül el a Dunától délre elhelyezkedõ löszvidék részeként. Északon
a halomsorok egyre alacsonyodva, lépcsõs vetõdésekkel mennek át a Gyõri-medence területébe.

Földrajzi felosztás szerint három fõ vonulatot különböztetünk meg, amelyek két nagy völgyet zárnak közre. A dombso-
rok nyugatról kelet felé haladva a következõk:

– Sokorói-dombok, amelyeket más néven Szemerének is hívnak.
– Ravazd-Ménfõi-dombság, amely Csanak néven ismert.
– Pannonhalmi-dombvidék, amelynek régi elnevezése Szentmártoni-dombság.
A három vonulat által közbezárt völgyek:
– A nyugati Pátka-Tényõi-völgy.
– A keleti Szentmártoni- vagy Pándzsa-völgy.
A Pannonhalmi törkölypálinkát kizárólag a következõ települések közigazgatási területén fekvõ üzemekben szabad

elõállítani és palackozni: Écs, Felpéc, Gyõr, Gyõr-Ménfõcsanak, Gyõrság, Gyõrszemere, Gyõrújbarát, Kajárpéc, Nyal-
ka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Tényõ. (A terület térképét a II. sz. melléklet tartalmazza.)

4. A földrajzi területrõl való származás igazolása

A földrajzi területrõl való származás igazolása átvételi elismervénnyel és borkísérõ okmánnyal történik. A termék
nyomon követése szeszfõzdei szesztermelési naplóval és termékmérleg nyilvántartással valósul meg.

A Pannonhalmi törkölypálinka alapanyaga a termékleírás 2.1. pontja szerinti területen termett szõlõ feldolgozása során
keletkezett szõlõtörköly és borseprõ. A lepárlásra átvett szõlõtörköly és borseprõ származásának, típusának, mennyisé-
gének és alkoholtartalmának leírását a sorszámozott átvételi bizonylatok tartalmazzák.

A jövedéki törvény hatálya alá nem tartozó szõlõ- és bortermelõ õstermelõktõl a sorszámozott lapokból álló átvételi el-
ismervény alapján történik az átvétel, melynek fõbb tartalmi elemei:

– a beszállító termelõ azonosító adatai (név, cégnév, lakóhely, székhely),
– VPOP által adott regisztrációs szám,
– a beszállítás idõpontja,
– a beszállított melléktermék típusa, súlya, alkoholtartalma,
– a kiállítás idõpontja,
– a ki- és beszállítási okmány száma,
– a szállított melléktermék típusa, súlya, alkoholtartalma,
– borseprõ esetében a nedvességtartalma,
– a beszállító termelõ adószáma.

A jövedéki törvény hatálya alá tartozó szõlõ- és bortermelõktõl a borkísérõ okmány kiállításával történik az átvétel,
melynek fõbb tartalmi elemei:

– eladó és adószáma,
– eladó engedélyszáma,
– bizonylatazonosító,
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– vevõ engedélyszáma,
– számla/szállítólevél száma,
– vevõ és adószáma,
– szállítmányozó,
– számla/szállítólevél dátuma,
– szállítójármû forgalmi rendszáma,
– szállításra történõ átvétel igazolása,
– kiadás helye, dátuma,
– termékleírás,
– OBI-engedély száma vagy a bor származási bizonyítvány száma,
– mennyiség, bruttó tömeg, nettó tömeg,
– rendeltetés helye,
– igazolások,
– ellenõrzés bejegyzése.

A Pannonhalmi törkölypálinka nyomon követésére szolgáló dokumentumok:
a) A szeszfõzdei szesztermelési naplóban az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
– a termékelõállítás helyének megnevezése,
– a fõzõüst feltöltésének ideje,
– a feltöltött fõzõüst száma,
– a fõzõüstbe betöltött nyersanyag (cefre) fajtája, mennyisége (kg vagy liter) fõzetenként részletezve,
– a cefrepárlás befejezésének ideje,
– az alszesz, elõ- és utópárlat finomító üstbe felszívásának ideje,
– a finomító üst száma,
– a „finomítás” megjelölése alatt a finomító üstbe felszívatott alszesz, elõ- és utópárlat mennyisége literben,
– a finomítás befejezésének ideje,
– alszeszmérésnél a cefrepárlás, finomítvány mérésnél a finomítás befejezésekor a szeszmérõ gépek száma és a számlá-

lókészülékek jelzése,
– a szeszmérõ gép jelzése alapján elõállított alszesz, finomítvány mérésnél az alszesz és pálinka litermennyisége, va-

lódi szeszfoka és hektoliterfok mennyisége a fõzõ-, illetõleg finomító üstök szerint részletezve.

b) A termékmérleg nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
– az anyagkönyvelõ pontos adatai,
– a könyvelés idõszaka,
– a könyvelt alkoholtermék pontos megnevezése és vámtarifa száma,
– a nyitó készlet,
– a termék elõállításból, adófelfüggesztéssel történõ betárolásból származó növekedés nagysága, pontos mennyisége,
– csökkentés mennyisége, mely a következõ kategóriákat, jogcímeket jelenti:

felhasználás adóraktárba, adóköteles felhasználás adóraktárba, kitárolás adófelfüggesztéssel belföldre és harmadik or-
szágba, kitárolás adófelfüggesztéssel tagállamba, kitárolás szabadforgalomba, kitárolás végleges mentesüléssel,

– záró készlet összesen,
– a kiállító hiteles aláírása,
– a vámhivatal ellenjegyzése és dátuma.
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5. A termék elõállítási módja

A Pannonhalmi törkölypálinka elõállítását a következõ folyamatábra szemlélteti:

1. A szõlõtörköly és borseprõ átvétele és vizsgálata

2. Cefre elõkészítés

3. Erjesztés

4. Lepárlás és finomítás

5. Pihentetés és/vagy érlelés

6. Alkoholtartalom beállítása

7. Hûtve szûrés

8. Palackozás

5.1 A szõlõtörköly és borseprõ átvétele, vizsgálata

A szõlõtörköly gyorsan romló, kis szeszhozamú borgazdasági melléktermék. Jó minõségû törkölypálinka készíthetõ be-
lõle, ezért a mennyiségi, de fõleg a minõségi átvétele igen fontos.

A szõlõtörkölyt érzékszervi módszerekkel, szemrevételezéssel, tapintással és szaglással minõsítjük. Sem idegen sza-
got, sem idegen ízt nem tartalmazhat. A szõlõ feldolgozásakor a must kisajtolása után visszamaradó szõlõtörköly lehet
édes, erjedõ és kierjedt. A Pannonhalmi törkölypálinka készítéséhez csak az úgynevezett édes szõlõtörköly használható
fel. Az édes szõlõtörköly értékét a benne visszamaradó, ki nem sajtolt must adja, aminek cukortartalma 5%m/m fölött
van. A ragacsos, hideg, sok héjat és kevés kocsányt tartalmazó édes szõlõtörköly az értékes, amely kellemes szõlõ- vagy
borillatú. A vizsgálat átlagminta vételével kezdõdik. Ennek során arra kell ügyelni, hogy a minta jól képviselje az egész
szállítmány összetételét. Az átlagmintából a következõ vizsgálatokat végzik: érzékszervi vizsgálat, penész-rothadás jelei, cu-
kortartalom vizsgálat, várható alkoholtartalom meghatározás.

A lepárlásra leadott borseprõnek idegen anyagoktól, fehérjebomlástól és penészesedéstõl mentesnek, egészségesnek
és alkoholgyártásra alkalmasnak kell lennie.

5.2 A cefre elõkészítése és erjesztése

A szõlõtörköly a szõlõ feldolgozása után a présben visszamaradó, növényi részekbõl (kocsány, héj, mag) álló anyag,
ezért a más gyümölcsöknél alkalmazott „klasszikus” cefrekészítési mûveletek: a válogatás, a mosás, a magozás, az aprítás,
az enzimes kezelés, a sav- és a hõmérséklet beállítás a törkölycefre készítésénél nincsenek. A szõlõtörkölyben lévõ cukor
az élesztõk hatására gyorsan erjedésnek indul, mivel a szõlõtörköly sok nitrogén-, foszfor- és egyéb olyan vegyületet tar-
talmaz, amelyet az élesztõk jól tudnak hasznosítani. A vadélesztõk hatására az erjedés lassan indulna be, káros mikroor-
ganizmusok szaporodhatnak el, amiknek hatására rossz minõségû végtermék keletkezne. Az erjedési folyamat gyors bein-
dulásához a szõlõtörkölyhöz 10g/100kg szárított élesztõt (Saccharomyces cerevisiae) adagolunk. Így az erjedési folyamat irá-
nyítottá válik. Az erjedés közben felszabaduló szén-dioxid a szõlõtörköly szerkezetét lazítja, így káros mikroorganizmu-
sok is elszaporodhatnak, melyek hatására ecetesedés, esetleg penészesedés indulhat be. E káros folyamatok megelõzésére a
szõlõtörkölyt a levegõtõl el kell zárni, az erjedõ szõlõtörkölyt többször kell tömöríteni. Az erjedés folyamatát azonban
olyan baktériumok is károsan befolyásolják, amelyek mûködéséhez nem szükséges a levegõ jelenléte. Ilyen baktériumok a
tej-, propion- és vajsav baktériumok. A szõlõtörköly eltarthatóságát a magas tárolási hõmérséklet negatívan befolyásolja.
A legjobb védelem azonban az, ha a törköly minél elõbb kifõzésre kerül. A szõlõtörköly erjesztését, akárcsak minden más
alkoholos erjesztést, anaerob körülmények között, tehát levegõ kizárásával és 18-22°C közötti hõmérsékleten kell végezni.
Az elõkészített törköly, hõmérséklettõl függõen 3-6 hét alatt kierjed. Ez idõ alatt rendszeresen figyelni kell a takaró réteg
épségét, ha repedéseket, réseket találnak, azokat meg kell szüntetni.
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5.3 Lepárlás (desztilláció) és finomítás

A szõlõtörköly lepárlását kizárólag szakaszos mûködésû, kétlépcsõs lepárlókon lehet elvégezni. A törkölycefréhez a
fõzõüstbe való adagolása során annyi borseprõt, esetleg vizet adagolunk, hogy az a szõlõtörkölyt ellepje. Erre azért van
szükség, mert a cefre sûrû, tömött szerkezetû és így elkerülhetõ az üstben a leégése. Az üst tetején Pistorius-tányér van,
amelynek feladata a gõzelegy alkoholtartalmának növelése. A pálinkafõzõ üstök és berendezések szerkezeti anyaga
csaknem kizárólag vörösréz. A vörösréznek sok elõnyös tulajdonsága van: jól vezeti a hõt, jól ellenáll a cefre savainak, kata-
lizálja a lepárlás közben végbemenõ kémiai reakciókat, és ez által javítja a pálinka minõségét, mivel hatására kellemes aro-
májú anyagok képzõdnek. Megszünteti a hibás, kén-hidrogénes cefrék kellemetlen szagát, mert a kénhidrogént oldhatat-
lan réz-szulfidformájában megköti.

A kisüst rendszerû lepárlókészülék:
Üst:
A fõzõüstök ûrtartalma 3-900 l, a finomító üst 120-450 l. Kisüstnek tulajdonképpen csak a 1000 l-es vagy ennél kisebb

üstöt nevezhetjük. Az üst többnyire alul, felül domborított, hengeres alakú, alsó része egyes esetekben félgömb kiképzésû.
A közvetlen tüzelésû üstöknél szokásos a fenékrész befelé domborítása. A Pannonhalmi törkölypálinkát szakaszos, két-
lépcsõs, Pistorius-tányéros lepárlókészüléken állítjuk elõ.

A lepárlás mûveletei:
Alszesz elõállítása cefrébõl:
A cefre lepárlásának célja az alkohol és egyéb illóanyagok kinyerése.
A fõzõüstöt a névleges térfogat 75-80%-áig töltik meg cefrével. A cefre felforralása után az üstbõl távozó gõzpárák a

hûtõben cseppfolyósodnak. A képzõdött gõz alkoholtartalma a forrás megindulásakor a legnagyobb. A lepárlás során az
alkoholtartalom fokozatosan csökken. A lepárlást akkor hagyják abba, amikor az alszesz szeszfoka 2% V/V alá csökken.

A törkölycefre lepárlása után 15-25% V/V alkoholtartalmú alszesz képzõdik, amelynek mennyisége a törkölycefre
mennyiségének kb. egytizede.

Finomítás:
Finomítvány (törkölypálinka) elõállítása alszeszbõl:
Az alszesz a cefre összes illóanyagait tartalmazza. Ezek között azonban vannak kellemetlen illat- és ízkomponensek is.

A finomítás célja ezeknek az anyagoknak az eltávolítása és egyben az alkoholkoncentráció további növelése. A finomítást – a
cefre lepárlásával ellentétben – lassan kell végezni, mert így az egyes párlatrészek élesebben választhatók el egymástól. A
lepárlás során három párlatrész, elõ-, közép- és utópárlat különíthetõ el. A szétválasztás kizárólag érzékszervileg, szag-
lás és ízlés útján történik, éppen ezért a mûvelet nagy szaktudást, kellõ gyakorlatot kíván. A párlat folyásának megindulá-
sa után közvetlenül az elõpárlatot különítik el, amely a szúrós szagú, könnyen illó aldehideket és a jellegzetes illatú ész-
tereket tartalmazza. Az elõpárlat az alszesz mennyiségének 0,5-2,0%-a. Az elõpárlat elkülönítése után kezdik meg a kö-
zéppárlat gyûjtését. A középpárlat pálinkafõzés végterméke, vagyis maga a törkölypálinka. Mennyisége az alszesz
mennyiségének kb. kétharmada. A lepárlást tovább folytatva, ismét kellemetlen aromájú párlatrész jelenik meg, amelyet
a középpárlattól elkülönítve kell felfogni. Ez az utópárlat, amelyre az ún. „fõtt íz”, „fazék íz”, „moslék íz” jellemzõ. Az utó-
párlat mennyisége az alszeszre vonatkoztatva kb. 25%, szeszfoka pedig 15-25% V/V.

5.4 Pihentetés és érlelés

Szólni kell a pihentetés és az érlelés közötti különbségekrõl, mert a két folyamat nagyon fontos, de minõségében egé-
szen más. Pihentetés esetén a törkölypálinka jelentõs eredeti beltartalmi értékei nem változnak, a színe sem, ugyanakkor a
pihentetési idõ elõrehaladtával az ital harmonikussá válik. Ezzel ellentétben fahordós érlelés esetén a különféle diffúziós és
oxidációs folyamatok eredményeként, a fa íz anyagainak beépülésével minõségében más ital keletkezik. A Pannonhalmi
törkölypálinka elõállítása során a pihentetés és az érlelés folyamatából legalább az egyiket alkalmazni kell, de alkalmaz-
ható mind a kettõ is. A csak pihentetett törkölypálinka gyümölcs-karakterisztikus, a csak érlelt törkölypálinka borpárla-
tos jellegû, míg a pihentetett és érlelt törkölypálinka gyümölcsösen borpárlatos komplex ízvilágot eredményez.

Pihentetés
A lepárolt törkölypálinka nem tekinthetõ kész italnak - már a szeszfoka miatt sem - illata szúrós, íze csípõs, karcos,

aromája nem harmonikus. A finomítást követõen az italt rozsdamentes acéltartályban kell pihentetni minimum 90 napig. A
90%-ig feltöltött tartályban a pihentetés ideje alatt oxidációs folyamatok játszódnak le, amiknek hatására a Pannonhalmi
törkölypálinka karakteres vonásai letompulnak. Ebben az idõszakban az itallal semmiféle manipulatív technológiai lépést
végezni nem szabad.

2534 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 7. szám



Érlelés
Az érlelt Pannonhalmi törkölypálinka minden tekintetben más termék, mint az érleletlen, hiszen az érleléssel többlet ér-

ték keletkezik, harmonikus illat, kellemes, fûszeres háttér alakul ki, édeskés, lágy gyümölcsösséggel. Ezek együttesen, a hor-
dóból nyert színnel kiegészülve képezik a megkomponált elegáns, természetes italcsodát. Az érlelés nagyon bonyolult és
összetett folyamat, amelynek legfontosabb eszköze a fahordó. A hordóknak gondosan kezeltnek, idegen szagoktól mentes-
nek, megfelelõ méretûnek kell lennie, mert a hordóban, illetve a hordódongákban fognak azok az oxidációs-redukciós folya-
matok zajlani, amelyek a Pannonhalmi törkölypálinka végsõ illat- és íz kialakításáért felelnek.

Az érlelõhordó anyaga tölgy- vagy gesztenyefa lehet. Mérete az optimális 200-240 l-en át az 1000 l-ig változhat. A jól ki-
választott anyagú és méretû hordó és a gondosan behatárolt érlelési idõ együttesen alakítja ki a Pannonhalmi törkölypálin-
ka jellegzetes harmóniáját. A pihentetési idõt követõen érelõhordóban minimum 3 hónapig érlelõdik, a lepárlás során ke-
letkezõ eredeti szeszfokával. Az érlelõhordókat 10-18 °C között, minimum 70% páratartalmú helyiségben kell elhelyezni.
A pálinkák, így a Pannonhalmi törkölypálinka érlelése közbeni párolgás nem csak alkoholveszteséget okoz, hanem hatást
gyakorol az érési folyamatra is. A párolgás közben ugyanis megváltozik a hordóban lévõ ital összetétele is, mivel az
egyes alkotórészek nem egyformán párolognak. Így könnyû belátni, hogy az érleléssel járó párolgásnak minõségjavító
szerepe is van.

5.5 Alkoholtartalom beállítása

A gondosan érlelt kisüsti Pannonhalmi törkölypálinka alkoholtartalmát kizárólag vízzel lehet a fogyasztói forgalomba
hozatal elõtt beállítani. A hígítás során, egy lépésben 15% V/V-t csökkenhet a törkölypálinka szesztartalma. 48 órás pihentetés
után történhet a következõ hígítási lépés, mely ismét max. 15% V/V-nyi hígítást jelenthet. Az esetleges 3. hígítási lépés elõtt is
szükséges a 48 órás pihentetés.

5.6 Hûtve szûrés

A kívánt alkoholtartalomra beállított italt hûtve szûrése kulcsfontosságú lépés a Pannonhalmi törkölypálinka készítése
során. Ez a mûvelet a palackozás elõtt 2-5 nappal történik. Az italt lemezes hõcserélõn -2 és +3 °C közötti hõmérsékletre kell
lehûteni, ezt követõen pedig 24 órán át hõszigetelt tartályban kell pihentetni. A pihentetés után keretes szûrõn kerül szû-
résre.

5.7 Palackozás

A megfelelõ alkoholtartalomra beállított és szûrt Pannonhalmi törkölypálinkát tiszta, mosott 0,5 l-es „Grappa” (III.
melléklet), illetve 0,04 l-es „Platin” palackokba kell tölteni. A 0,5 l-es palackok lezárásához aranyfejû mûanyag dugót, míg a
0,04 l-es palackok zárásához Pilver zárat kell alkalmazni. A 0,5 l-es palackoknál a mûanyag dugót ónkapszulával kerül rögzí-
tésre. A palackokra has-, hát- és nyakcímke kerül, amelyek tartalmazzák az elõírásoknak megfelelõ jelöléseket.

6. A termék és a földrajzi környezet kapcsolata

A Pannonhalmi törkölypálinka kiemelkedõ minõségének alapja a Pannonhalmi Borvidéken termett fehérszõlõ. A bor-
vidék éghajlati és talajviszonyai mellett a mûvelés hagyományai biztosítják a kiváló minõségû gyümölcsöt. A Pannon-
halmi törkölypálinka jellegzetes gyümölcsös ízét meghatározza a speciális területi és éghajlati adottságai következtében kü-
lönleges zamatú szõlõ.

Területi-éghajlati adottságok:

A Pannonhalmi Borvidék szõlõfajtáinak termesztési értékét, ezáltal a szõlõtörkölyt is meghatározó jellemzõk egy ré-
szét az idõjárás nagymértékben befolyásolja. A terület éghajlata átmenetet jelent a Kisalföld és a Bakony klimatikus vi-
szonyai között, klímáját a Bakonyvidék, a Gyõri-medence és a Marcali-medence agro-ökológiai körzetek felõl érkezõ
hatások egyaránt befolyásolják. Az évi középhõmérséklet 10 °C körüli. A fényellátottság közepes, az évi napfénytartam
2000 óra körül alakul. Az évi csapadékösszeg sokéves adatok alapján 600-650 mm között várható.

A három kiemelkedõ halomsoron barna erdõtalaj alakult ki, az összterületbõl közel 60%-os részaránnyal. A terület szõ-
lõültetvényei fõleg barna erdõtalaj területen helyezkednek el. Kémiai vizsgálatok is alátámasztják az itteni talajviszonyok
jó minõségét. A megállapított 6.5-9.0 pH nagyjából megegyezik a szõlõnek különösen megfelelõ 6.5-7.8 pH értékkel.

A Pannonhalmi törkölypálinka történeti múltja és jelene:

Magyarországon a pálinka-elõállítás, borfõzés a XIV-XV. századra vezethetõ vissza. A törkölypálinkát már 1822-ben
Magyarország egyik fõ pálinkafajtájaként tartották számon. A „törköly” német eredetû szó (treber), a régi magyar nyelv-
ben használt „icsar” szót váltotta fel. Az „icsar” szó eltûnése után a „törköl”, „terkely”, „törköly” szavak foglalták el a helyét.

Pannonhalmán a szõlõtermesztés kezdete a Pannonhalmi-dombság területén a római korra tehetõ. A honfoglalást köve-
tõen I. István király kora óta írásos feljegyzések tanúskodnak a borvidék szõlõkultúrájáról. A szõlõtermesztés elsõ írásos
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emléke a Pannonhalmi Apátság alapítólevelében (I. István király, 1002.) található. Az alapítólevélben felsorolt tized alá
esõ termények között elsõ helyen szerepel a szõlõ, késõbb Szent László 1093-ban készült pannonhalmi birtokösszeíró le-
vele 88 szõlõmûvest említ. 1237 körül pedig már 173 szõlõtermelõ család élt Pannonhalmi-dombság falvaiban.

A szõlõfeldolgozás fejlõdésének köszönhetõen a „taposásos” szõlõfeldolgozás mellett megjelentek a présházak és a
sajtóval való feldolgozás. Bármilyen tökéletes volt a sajtó, azt nem tudták elérni, hogy az összes must kifolyjon belõle.
Maradt benne lé és cukor is. A visszamaradt szõlõtörkölyt addig, míg törkölypálinkát nem készítettek belõle több módon
hasznosították, disznókkal etették meg, törkölybort vagy törkölyecetet készítettek belõle. Igazi felhasználása azonban ak-
kor kezdõdött, mikor törkölypálinkát kezdtek fõzni belõle. A pannonhalmi apátság szerzetesei feljegyzéseket készítettek,
pontosan és rendszeresen dokumentálták az apátság és a környezõ területek gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket. Nyilat-
kozatok, szerzõdések, árjegyzékek egész sora tanúskodik a Pannonhalmi Borvidék és környéke törkölypálinka-készíté-
sének hagyományairól. Egy 1811-bõl származó szerzõdés szerint Szent Mihály napjától Pünkösdig árendában pálinkaége-
tést engedélyezett a Méltóságos Szent-Mártonyi Uraság a jobbágyoknak (IV. melléklet). 1816-ban Pleichfeld Antal ravaz-
di zsidóval a törköly és borseprõ kiégetésérõl (V. melléklet), 1832-ben Szakács Izsák kajári árendással a törköly kiégeté-
sérõl született megállapodás (VI. melléklet). A Pannonhalmi Bencés Fõapátság Levéltára (Gazdasági Levéltár) és a
Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltár számos dokumentumot õriz, melyeket alapján levezethetõ a pannonhalmi
törkölypálinka története. A feljegyzések szerint a szentmártoni (1965-tõl Pannonhalma), tényõi, kajári, nyalkai pálinka-
fõzdék alapanyaga elsõsorban a szõlõtörköly, söprõ, bor, gyümölcs, krumpli és gabona volt. Az apátsági összesítések, leltá-
rak szerint az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején a pálinkák között elsõ helyen a törkölypálinka szerepelt. Ezt bizo-
nyítják az 1896/97-bõl és 1899-bõl származó borleltárak pálinkára vonatkozó adatai is (VII. és VIII. mellékletek).

Az önállóan mûködõ kisebb fõzdék összefogása az 1917-ben alakult Pannonhalma Borvidék Gyümölcsértékesítõ és
Központi Szeszfõzõ Szövetkezet keretei között valósult meg. A szövetkezet célja, hogy a tagok által rendelkezésre bocsá-
tott gyümölcstermést lepárolja, feldolgozza és a nyert készítményeket közösen értékesítse. A központi szeszfõzde (a mai Pan-
nonhalmi Pálinkárium) a szövetkezet székhelyén, Gyõrszentmártonban került felállításra. A tulajdonos a pannonhalmi fõ-
apátság 450 üzletrésszel. További jelentõs tulajdonosok a Csornai Prémontrei Prépostság, a Gyõri Székeskáptalan, a
Markovszky testvérek, a Nagyécsfalui és Hegyi Hangya Szövetkezet, a Nyúlfalui Fogyasztói Szövetkezet, valamint a Pan-
nonhalma és Vidéke Szövetkezet. A szövetkezetet a cégbíróság 1948. július 26-án a fõapátság meghatározó tulajdonviszonya
miatt felszámolta. A fõzdét ezután a községi tanács mûködtette. 1963-ban az ágfalvi, szilsárkányi, kajárpéci, tényõi, téti,
pázmándfalui, gyõrszentiváni, gyõrújbaráti, nyúli, mosonszentmiklósi fõzdék valamint a pannonhalmi fõzde is a
Gyõr-Sopron Megyei Szikvíz Üdítõgyártó és Szeszfõzde Vállalat tulajdonába kerültek. (A tényõi fõzde 1968-bõl szár-
mazó engedélye a IX. mellékletben található.) A pannonhalmi fõzde épületét 1977-ben újjáépítették. Az 1991-ben megvaló-
sult privatizáció után lakossági bérfõzdeként üzemelt. 2007-ben a Gyõri Likõrgyár Zrt. vásárolta meg az épületet. A pá-
linkafõzés 2007 õszén indult újra, a hagyományos, üstös rendszerû, szakaszos, kétlépcsõs magyar technológiát használ-
va.

7. A földrajzi árujelzõ feltüntetése a terméken

A „Pannonhalmi törkölypálinka” felirat mind a hascímkén, mind a hátcímkén feltüntetésre kerül.
A jelölés a jogszabályokban elõírtakon kívül a következõket tartalmazza:
– kötelezõen feltüntetendõ: „PANNONHALMI TÖRKÖLYPÁLINKA”,
– feltüntethetõ: „védett eredetmegjelölés”

8. Ellenõrzõ hatóságok illetve terméktanúsító szervek:

Gyõr-Moson-Sopron-Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Cím: 9028 Gyõr, Régi Veszprémi út 10.
9002 Gyõr, Pf. 76.
Tel.: (+ 36) 96 511-750
Fax: (+36) 96 418-832

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Borminõsítési Igazgatóság
Cím: 1027 Budapest, Bem József tér 2.
Tel.: (+ 36) 1 346-0930, (+ 36) 1 212978
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9. A termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási módjának ellenõrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és

eljárások:

A teljes gyártási folyamatnak feltétele egy olyan minõségbiztosítási rendszer mûködtetése, ami biztosítja az azonosí-
tást és a nyomon követhetõséget, illetve a termékbiztonságot. Integráltan mûködõ rendszerek szerint dokumentálni kell a
termék útját a szõlõtörköly, illetve borseprõ átvételétõl a gyártáson keresztül a végtermékig. Az átvételnél ellenõrizni
kell az alapanyag származását igazoló iratot.

Ellenõrzési pontok:
1. Alapanyag átvétele:
– egészségi állapot: teljes mértékben egészséges (penésztõl, rothadástól mentes)
– tisztaság: idegen anyagtól (föld, levél, gally, kõ, fém) mentes
Termõhely, fajtaazonosság igazolása: kizárólag a meghatározott területrõl származó, a 2.1. pontban feltüntetett fajták-

ból készült szõlõtörköly és borseprõ felhasználása.
Alapanyag minõsítése: az 5.1. pontban foglaltak szerint.

2. Erjesztés ellenõrzése naponta (az 5.2. pontban foglaltak szerint):
– hõmérséklet (18- 22 °C)
–
3. Lédig párlat ellenõrzése:

Ellenõrzés tárgya Jellemzõ értékek Ellenõrzés gyakorisága

Alkoholtartalom 55-80%V/V 10.000 literenként

Metilalkohol tartalom legfeljebb 920g/hl absz. alk. 10.000 literenként

Réztartalom legfeljebb 8,5mg/l absz. alk. 10.000 literenként

Összes illóanyag tartalom legalább 250g/hl absz.alk. 10.000 literenként

Összes magasabb rendû alkoholtartalom legfeljebb 160g/hl absz.alk. 10.000 literenként

Hidrogéncianid tartalom 3g/hl absz. alk. 10.000 literenként

4. Késztermék ellenõrzése:
– érzékszervi vizsgálat (szín, tisztaság): tükrösen tiszta, érlelés esetén sárgásbarna színû, jellegének megfelelõ szõlõ-

törköly ízû és illatú;
– csomagolás: jelölés, zárás, zárjegyezés elõírásoknak megfelelõ
– térfogat: 0,5 l ± 3% és 0,04 l ± 9%
– alkoholtartalom: 40,00-45,00%V/V

Mellékletek a termékleíráshoz
Hozzáférhetõek a termékleírás benyújtójánál és a Magyar Eredetvédelmi Tanács Titkárságán

I. sz. melléklet: Szõlõfajták leírása
II. sz. melléklet: Pannonhalmi törkölypálinka származási területe (térkép)
III. sz. melléklet: A Pannonhalmi Törkölypálinka 0,5l-es üvegének a rajza
IV. sz. melléklet: Contractus 1811-bõl Philippi Fischerrel a ravazdi pálinkafõzésrõl
V. sz. melléklet: Contractus 1816-ból Pleichfeld Antal ravazdi zsidóval a törköly és borseprû kiégetésérõl
VI. sz. melléklet: Contractus 1832-ból Szakács Izsák kajári árendással a törköly kiégetésére
VII. sz. melléklet: Borleltár 1899-bõl
VIII. sz. melléklet: Árjegyzék 1932-bõl és 1934-bõl
IX. sz. melléklet: Engedély 1968-ból a tényõi bor- és gyümölcsszeszfõzde létesítésére
„A bor- és gyümölcsszeszfõzdében kizárólag csak szõlõtörkölyt és gyümölcsöt szabad szesszé feldolgozni.”
X. sz. melléklet: Irodalomjegyzék a forrásként használt anyagokról

______________________
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A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek a termékleírásban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a megjele-
nést követõ két hónapon belül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-
lánc-elemzési Fõosztályára (1860 Budapest). A termékleírás teljes terjedelmû változata az FVM Élelmiszerpiaci Osztá-
lyán tekinthetõ meg [Budapest, V. Kossuth L. tér 11., 374 szoba, Zobor Enikõ, tel: (06-1) 301-4419, fax: (06-1)
301-4808], elõzetes idõpont-egyeztetés alapján.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati fe lhívása

a 2010. évi
Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj

elnyerésére

A pályázat célja

A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek
országos szintû elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minõség ügye iránt
és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minõségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minõségû termékek elõállításá-
nak illetve szolgáltatás nyújtásának.

A pályázat célja továbbá olyan modell kialakítása, bevezetése és hatékony mûködtetése a díjazott szervezetek által,
amely példa értékû és segíti az agrárgazdaság többi szereplõinek folyamatos fejlõdését.

A preferált kritériumok az alábbiak:
– az agrár-környezetvédelem,
– a bio-diverzitás védelme,
– az állatvédelem érvényesülése,
– a minõségi termelés alapját szolgáló biológiai alapok elõállítása, megtermelése,
– a fenntarthatóság követelményeinek teljesülése,
– folyamatos, stratégiai jellegû minõségfejlesztés, innováció,
– az élelmiszerbiztonság magas színvonalú érvényesítése,
– a nyomonkövethetõség magas szintû teljesítése,
– egészséges táplálkozást elõsegítõ élelmiszerek fejlesztése, forgalmazása,
– funkcionális és magas hozzáadott értékû termék fejlesztése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, amelyek megfelelnek a következõ részletes pályázati feltételeknek:

– A szervezetnek lejárt és meg nem fizetett köztartozása nincs.
– A szervezet nem áll sem csõd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
– Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelezõ valamilyen minõségügyi rendszer (pl.

HACCP) alkalmazása, abban az esetben ez is pályázati feltétel.

Megjegyzés:
Nem általános pályázati feltétel, de elõnyt jelent az, ha a szervezet tanúsított minõségirányítási vagy igazolt minõség-

biztosítási rendszerrel rendelkezik.
A pályázaton való részvételnek ugyancsak nem feltétele a pályázat követelmény-rendszerét ismertetõ felkészítõ tájé-

koztatón történt részvétel, amelynek idõpontja késõbb kerül meghirdetésre az FVM (www.fvm.hu) és az EOQ MNB
(www.eoq.hu) honlapján.
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A pályázat benyújtása

A pályázatot legkésõbb 2009. november 13. 1200 óráig beérkezõleg (személyesen vagy postán) 4 példányban a kö-
vetkezõ címre kell benyújtani:

Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság Titkársága
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály
Élelmiszerpiaci Osztály
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11. (III. em. 375. szoba)

A pályázatok elbírálásának rendje

A beérkezett pályázatokat a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság szükség esetén szakértõk bevonásával bí-
rálja el.

Fõbb értékelési szempontok:
A pályázó kiemelkedõ minõségû termékeket vagy termékcsaládokat elõállító, vagy magas színvonalú szolgáltatást

nyújtó, eredményesen gazdálkodó, sikeres vállalkozás.

1. A pályázat a termékek vagy termékcsaládok illetve szolgáltatás kiváló minõségét a következõkkel bizonyítja:
a) elõállítási adatokkal,
b) értékesítési információkkal,
c) termékre vonatkozó kiemelkedõ minõségi jellemzõkkel (érzékszervi tulajdonságok, összetételi, táplálkozási, kü-

lönlegesen elõnyös felhasználási jellemzõk stb.) vagy a szolgáltatás magas színvonalú végzését bizonyító adatokkal,
d) arról szóló nyilatkozattal, hogy termékei minõségével, biztonságával kapcsolatban a hatósági ellenõrzés ebben az

évben és a megelõzõ évben lényeges kifogást vagy intézkedést nem tett,
e) elõnyt jelentenek a már elnyert díjak vagy minõsítõ védjegyek (pl. Termék Nagydíj, Szívbarát tanúsító védjegy, fo-

gyasztóvédelmi elismerés, hazai és/vagy külföldi rendezvényeken, kiállításokon vagy vásárokon elnyert minõség díjak,
Kiállítói Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy, földrajzi árujelzés, elismerten hagyományos termékek).

2. A pályázat meggyõzõen bemutatja mindazokat a jogszabályokban vagy kereskedelmi kapcsolatokban elõírt rend-
szereket vagy azok elemeit, amelyeket a pályázó a jó minõségû és biztonságos agrárgazdasági termékek elõállításához,
valamint a folyamatos fejlesztéshez alkalmaz.

A pályázat tartalmi követelményei

1. Elõlap
– A szervezet neve és a „Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj 2010.” felirat.

2. Kitöltött Pályázati jelentkezési lap a 2010. évi a „Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjra” (a pályázatba befûzve).
– A szervezet általános adatai és a cégjegyzésre jogosult által cégszerûen aláírt, illetve egyéni vállalkozó esetén az ál-

tala aláírt nyilatkozat.

3. Tartalomjegyzék
Maximum 1 oldal

4. Általános ismertetõ
Maximum 4 oldal, amely tömören bemutatja a szervezet
– történetét,
– szervezeti felépítését és üzleti (esetleg jogszabályi) környezetét,
– legfontosabb termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait,
– beszállítóinak és vevõinek körét,
– fontosabb egyéb partnerkapcsolatait,
– technológiai- és alapanyagbázisát,
– természeti adottságait, környezetét, alapvetõ környezetvédelmi tevékenységét,
– fõbb versenytársait,
– hatósági ellenõrzések (élelmiszerbiztonság és minõség) megállapításait 2008-2009. évre vonatkozóan, valamint
– minden olyan fontos tényt, amely a pályázatban leírtak értékelését elõsegítheti.
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5. Önértékelés
Maximum: 25 oldal
Az önértékelés a szervezet mûködésének saját felmérése és értékelése, az alábbi területeken (a részletes EFQM modell

elérhetõ az FVM honlapján: www.fvm.hu):
– vezetés (a szervezet célkitûzései),
– stratégia és mûködési politika (alkalmazott módszerek, eszközök),
– humán erõforrások (a szervezet hogyan hasznosítja emberi erõforrásait az eredmények elérésére),
– egyéb erõforrások (pénzügyi, anyagi, technikai, technológiai, információs források felhasználása),
– folyamatok (a szervezet folyamatai miként vannak összhangban célkitûzéseivel),
– külsõ vevõi elégedettség (az eredmények alátámasztják, hogy a szervezet mûködése a vevõi igények lehetõ legjobb

kielégítését szolgálja),
– dolgozói elégedettség (a dolgozók a szervezet stratégiájának, célkitûzéseinek teljesítésében motiváltak, elégedettek),
– a környezet elvárásai, szükségletei (a szervezet figyelemmel kíséri a helyi és a tágabb környezeti eseményeket és

együttmûködik a társadalmi szervezetekkel),
– üzleti eredmények (a szervezet mûködésének, eredményének, teljesítményének kulcsfontosságú mutatói, jellemzõi).
A fenti területekre vonatkozóan törekedni kell az elmúlt idõszaki (legalább 3 év) trendek, valamint a kitûzött

célok elérésének bemutatására is.
Amennyiben a pályázó a pályázatban nem tér ki az összes megadott kritériumra, akkor pályázata nem értékelhetõ.

6. Mellékletek
Maximum: 10 oldal
A mellékletek tartalmazhatják például:
– a szervezeti felépítés részleteit,
– a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. az ISO 9001:2000, ISO 14001 szerinti tanúsítvány, egyéb igazolás,

oklevelek, termék- és más díjak másolatát), valamint
– a meghatározó termékek vagy termékcsaládok minõségének ismertetését.

A pályázat formai követelményei
– Nyomtatott formátum
– A4-es méretû, matt papír
– Legkisebb betûméret 10 pt
– Grafikonok, ábrák olvasható feliratozása
– Magyar nyelv
– A bemutatott kritériumok követelményrendszernek megfelelõ számozása
– Folyamatos oldalszámozás

Az alkalmazott elválasztó lapok nem számítanak bele az oldalszám-korlátozásba, kivéve, ha bármilyen, a pályázat el-
bírálása szempontjából fontos információt – szöveget, idézetet, ábrát – tartalmaznak.

Végsõ értékelés és döntés a Díj odaítélésérõl

A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter dönt. A pályázatok értékelését és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bi-
zalmasan kezelik.

Díjátadás

A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjat ünnepélyes keretek között, a minisztérium 2010. március 15-i ünnepsége
keretén belül a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve személyes megbízottja adja át.

A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben, valamint az FVM hivatalos lapjában. A nyertesek jogosultak ezt a
tényt, illetve a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj védjegyet üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni.

Visszajelzés

Valamennyi pályázó visszajelzést kap arról, hogy az értékelõk milyennek ítélik meg felkészültségüket. Ezért vala-
mennyi tartalmilag és formailag elfogadott pályázat vonatkozásában az értékelõk a pályázat erõsségeirõl és fejlesztendõ
területeirõl 2010. június 30-ig visszajelzést készítenek a pályázó számára.

A felhívás melléklete

„Pályázati jelentkezési lap” (amelyet a pályázat elejére be kell fûzni).
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Pályázati
JELENTKEZÉSI LAP

a 2010. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjra

Pályázó neve:

Pályázó hivatalos neve:

Pontos címe:

A pályázó felelõs vezetõjének neve:

Beosztása: e-mail címe:
Telefon: Fax:

A pályázatért felelõs neve:

Beosztása:
Munkahelyi címe:
Telefon:
Mobil:
Fax:
e-mail:

Általános információk

A szervezet fõ tevékenysége:

Az alkalmazottak összlétszáma: …..
A szervezet tulajdonosa(i), és tulajdoni aránya(ik):
A teljes szervezet pályázik: igen: [ ] nem: [ ]
Ha csak a szervezet egy része pályázik, az hány %-a az összes dolgozói
létszámnak? …. (%)

Nyilatkozat (a pályázat befogadásához a nyilatkozat minden pontjának elfogadása szükséges!)
– Tudomásul vesszük és elfogadjuk a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj pályázati útmutatójában részletezett pá-

lyázati feltételeket.
– Kijelentjük, hogy szervezetünknek nincsen rendezetlen köztartozása, adó- és járulék-tartozása.
– Kijelentjük, hogy szervezetünk nem áll sem csõd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
– Biztosítjuk a helyszíni értékelés lebonyolításához szükséges feltételeket és a szemle értékelése során, együttmûkö-

dünk az értékelõkkel.
– Esetleges díjnyertesként kötelességünknek tartjuk az önértékelés során szerzett tapasztalataink továbbadását.
A díj elnyerése esetén hozzájárulunk, hogy nyertes pályázatunk, a pályázat bizalmas részeinek kivételével, az
FVM-ben hozzáférhetõ legyen más szervezetek számára.

..............................., 2009. ........................

……...............................
(cégszerû aláírás)
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Pályázati felhívás
az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának támogatására

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) – az erdõk közjóléti célú védelmét és bõví-
tését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-ának (1) bekezdése alapján – az alábbi felhívást teszi közzé.

Benyújtási határidõ: a pályázati felhívás FVM Értesítõben történõ megjelenésétõl számított 31. és 60. nap közötti idõ-
szak.

1. A támogatás általános célja:
A támogatás célja a folyamatos erdõborítással járó erdõgazdálkodás bevezetése, az erdõ közjóléti szolgáltatásainak, er-
dõgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek, információk minél szélesebb körû átadásával történõ szemlé-
letformálás elõsegítése.

2. Pályázat útján támogatás igényelhetõ:
A) a folyamatos erdõborítást elõsegítõ szálaló erdõgazdálkodási módszerek megkezdéséhez;
B) folyamatos erdõborítást biztosító erdõgazdálkodással összefüggõ ismeretek terjesztésének, valamint az erdõterülete-
ken lévõ közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdõgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási te-
vékenységekhez;
C) erdei vasutak üzemeltetésének támogatásához.

3. Pályázat benyújtására jogosult:
Támogatási jogcímektõl függõen azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasá-
gi társaságok, önkormányzatok, non-profit és társadalmi szervezetek, akik megfelelnek a rendeletben foglalt feltételek-
nek.

4. A támogatás forrása és mértéke:
A támogatás forrása a 2008. évre szóló költségvetési törvény FVM fejezeti kezelésû Erdõterület közjóléti célú védelmé-
nek és bõvítésének feladata címû elõirányzat-felhasználási keretszámla Pénzügyminisztérium által jóváhagyott marad-
ványa. Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható. A támogatás összege pályázóként nem haladhatja meg
a rendeletben az egyes támogatási jogcímeknél meghatározott összeget, illetve nem haladhatja meg a 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott értéket (az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két évben
együttesen legfeljebb 200 ezer Euró).

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu) és
az MgSzH Erdészeti Igazgatóság (www.aesz.hu) honlapjáról letölthetõ pályázati adatlap és mellékletének, valamint a
pályázati ûrlapok kitöltésével kell elkészíteni, melyhez csatolni kell a pályázati felhívásban az egyes célprogramoknál
meghatározott dokumentumokat.

6. A pályázatok benyújtásának helye és módja
A pályázatot postai úton kell benyújtani az erdõterület fekvése szerint illetékes, az erdõterülethez nem kapcsolódó támo-
gatások esetében a pályázó lakóhelye/székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez a pályázati felhívás FVM Ér-
tesítõben történõ megjelenésétõl számított 31. és 60. nap közötti idõszakban. Az eljárásban résztvevõ MgSzH területi
szerveinek címét a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
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7. A pályázatok elbírálásának rendje
A támogatási döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat
elutasítására. A határidõ után benyújtott pályázatokat az MgSzH területi szerve érdemi elbírálás nélkül elutasítja és
visszaküldi.

8. A támogatás kifizetésének rendje, elszámolása
A megkötött támogatási szerzõdésnek megfelelõen a pályázó a tevékenység megvalósulását követõen 2 példányban kifi-
zetési kérelmet nyújt be. Az MgSzH területi szerve a kifizetési kérelmet ellenõrzi. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a
megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerzõdésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás
kifizetését részben vagy egészben elutasítja.

9. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok
Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2008. évi csekély összegû (de minimis) tá-
mogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet;
A Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) ;
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.);
(Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény)
2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl;
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljá-
rás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet;
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet.

10. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást adnak
A Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok Erdészeti Igazgatóságainak Pályázati és Támogatási Osztályai. Az
erdészeti igazgatóságok címét és elérhetõségét a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Csatolt dokumentumok:
A pályázati felhívás teljes szövege
Pályázati adatlap
Pályázati adatlap melléklete
Pályázati ûrlap
1%-os logó

Forrás: FVM – Természeti Erõforrások Fõosztálya
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Pályázati felhívása

Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegû (de minimis)
támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez

Pályázatok benyújtásának ideje:
a pályázati felhívás FVM Értesítõben történõ megjelenését követõ 31. és 60. nap között

Dokumentumok és hasznos információk az FVM és az MgSzH Központ, Erdészeti Igazgatóságának internetes honlapja-
iról érhetõk el:

(<http://www.fvm.hu>).
(<http://www.aesz.hu>).

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) – az erdõk közjóléti célú védelmét és bõví-
tését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján – az alábbi felhívást teszi közzé.

1. A támogatás általános célja

A támogatás célja a folyamatos erdõborítással járó erdõgazdálkodás bevezetése, az erdõ közjóléti szolgáltatásainak, er-
dõgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek, információk minél szélesebb körû átadásával történõ szemlé-
letformálás elõsegítése.

2. Támogatás igényelhetõ

A) a folyamatos erdõborítást elõsegítõ szálaló erdõgazdálkodási módszerek megkezdéséhez;
B) folyamatos erdõborítást biztosító erdõgazdálkodással összefüggõ ismeretek terjesztésének, valamint erdõterületeken
lévõ közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdõgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevé-
kenységekhez;
C) erdei vasutak üzemeltetéséhez.

A támogatási jogcímek részletes leírását és a jogosult költségeket a Rendelet 9. §, 12. § és 17. § szakaszai tartalmazzák.

3. Pályázók köre, a támogatás igénybevételének általános feltételei

A támogatás igénybevételére a 2. pontban feltüntetett jogcímeknél külön-külön meghatározott, részletes igénybevételi
feltételek teljesítésén túl az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ön-
kormányzat, non-profit és társadalmi szervezet (a továbbiakban: pályázó) lehet jogosult, aki (amely):

a) rendelkezik a Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-regisztrációs számával;
b) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;

2544 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 7. szám



c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási
eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt;
d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben, és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott vala-
mennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás összegérõl;
e) nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
f) megfelel az egyes megpályázni kívánt támogatási célterülethez tartozó, a Rendelet 9. §, 12. § és 17. §-okban felsorolt
feltételeknek;
g) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott követelményeinek;
h) a Rendelet 6. §-ban foglaltaknak és az elõírásoknak megfelelõ pályázatot nyújt be az erdészeti hatósághoz;
i) a Rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen biztosítja 3. számú melléklet szerinti logó megjelenését.

Egy pályázó a Rendelet 9. §, 12. § és 17. §-okban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat
alapján részesülhet támogatásban.

4. A támogatás forrása és mértéke

A támogatás forrása a 2008. évre szóló költségvetési törvény FVM fejezeti kezelésû Erdõterület közjóléti célú védelmé-
nek és bõvítésének feladata címû elõirányzat-felhasználási keretszámla Pénzügyminisztérium által jóváhagyott marad-
ványa, számlaszáma: 10032000-01220191-52000001.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke hetvenegymillió-hétszázötvennégyezer forint.

Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható.

A támogatás az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a támogatás összege pályázóként
nem haladhatja meg a 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott értéket (az adott pénz-
ügyi évben, valamint az elõzõ két évben együttesen legfeljebb 200 ezer Euró).

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képezõ, és az FVM (www.fvm.hu) és az MgSzH Központ, Erdészeti Igaz-
gatóság (www.aesz.hu) honlapjáról letölthetõ, Pályázati Adatlap és Pályázati Ûrlapok kitöltésével kell elkészíteni.

A benyújtandó pályázati dokumentációt az alábbiak szerint kell összeállítani:

– hiánytalanul kitöltött Adatlap;
– az Adatlap kitöltött és aláírt 1. számú melléklete;
– a támogatási jogcímek szerint kitöltött ûrlap(ok);
– a támogatás jogcímek szerint az alábbi dokumentumok:

5.1. A folyamatos erdõborítást elõsegítõ szálaló erdõgazdálkodási módszerek megkezdéséhez:
– a pályázati felhívás 2. sz. melléklete szerinti útmutató alapján összeállított a Rendelet 1. sz. melléklete szerinti ke-

zelési terv és mellékletei.

5.2. A folyamatos erdõborítást biztosító erdõgazdálkodással összefüggõ ismeretek terjesztésének, valamint az erdõterü-
leteken lévõ közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdõgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatá-
si tevékenységekhez:

a) Természeti és kulturális értékeket bemutató, valamint az erdészeti munkákkal kapcsolatos kommunikáció céljára vo-
natkozó, információs táblák kialakítása és felújítása esetén:

– 1 : 10.000 méretarányú üzemtervi térkép, amin jelölni kell a bemutatni kívánt értéket és a kihelyezésre kerülõ tábla
helyét;

– ha a pályázó nem erdõgazdálkodó, akkor a tevékenység megvalósulásához az erdõgazdálkodó hozzájáruló nyilat-
kozata;

– táblán megjeleníteni kívánt információs tartalom bemutatása;
– tábla mûszaki leírása.

7. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2545



b) Nyomtatott kiadványok, és információk interneten történõ megjelentetése esetén:
– a megjelentetni kívánt kiadvány mintája a példányszám megjelölésével [papír vagy elektronikus formátumban

(CD,DVD)];
– az interneten megjelenõ információ tartalom bemutatása;
– a közzététel helye és idõtartama.

c) Folyamatos erdõborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdõgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tan-
folyamok esetén:

– a tanfolyam helyszíne, napi programja és idõtartama;
– az elõadók neve, önéletrajza, referenciái;

5.3. Az erdei vasutak üzemeltetésének támogatásához:
– a Rendelet 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti mûködési engedély másolata;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az üzemeltetés menetrendszerûen történik.

6. A pályázatok benyújtásának helye és módja

A pályázatot az erdõterület fekvése szerint illetékes, az erdõterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó
lakóhelye/székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez kell a pályázati felhívás megjelenésének 30. napját kö-
vetõ további 30 napon belül postai úton tértivevényesen benyújtani. A benyújtás idõpontja a postabélyegzõ kelte. A tá-
mogatási eljárásban illetékes MgSzH területi szerveinek címeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztõ hatályú.

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A beadott pályázatokon egyértelmûen fel kell tüntetni,
melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A pályázatot oldalszámozással kell ellátni.

7. A pályázatok benyújtásának, elbírálásának rendje

A benyújtott pályázatokat az MgSzH területi szerve nyilvántartásba veszi. A határidõ után benyújtott pályázatokat érde-
mi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.

A pályázatok elbírálására vonatkozóan az MgSzH területi szerve javaslatot tesz a Rendeletben támogatási jogcímeknél
meghatározott speciális és az alábbi általános szempontok szerint:

– Szakmai megalapozottság
– Közcélúság
– Fenntarthatóság
– Költséghatékonyság
– Komplexitás

A támogatást megállapító döntés meghozatalakor a fenti szempontokra figyelemmel rangsor állítása kerül alkalmazásra.
A pályázati felhívásban meghatározott szempontok, valamint az MgSzH területi szerve által tett javaslatok alapján a tá-
mogatásokkal kapcsolatos döntést az MgSzH Központ hozza meg.

A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasításá-
ra. A pályázatokat a benyújtásra elõírt határidõ lejártát követõ 45 napon belül értékelni kell.

A pályázót bírálati jegyzõkönyv elkészültétõl számított 30 napon belül kell értesíteni a pályázati döntésrõl.

A pályázó – a rá vonatkozó adatok tekintetében – jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletke-
zett bírálati jegyzõkönyvbe.

A döntéssel kapcsolatban – annak kézhezvételét követõ 15 napon belül – kifogást lehet benyújtani a miniszterhez.
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8. Szerzõdéskötés

A nyertes pályázó részére az MgSzH területi szerve a döntést követõ 15 napon belül összeállítja és postázza a támogatási
szerzõdést, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. A pályázó az aláírást követõen visszaküldi a támoga-
tási szerzõdést.

A pályázatban foglaltakat, vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét, a támogatási szerzõdés szerinti ha-
táridõn belül kell megvalósítani.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerzõdés kézhezvételét követõ tizenöt napon belül annak egy eredeti aláírt példá-
nyát önhibájából nem küldi vissza az MgSzH területi szerve részére, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

A pályázó a projektet a pályázat benyújtását követõen saját felelõsségére megkezdheti.

9. Ellenõrzés

A pályázatban vállalt cél(ok) megvalósulását az MgSzH területi szerve ellenõrzi.

Amennyiben az ellenõrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az MgSzH elrendeli
annak visszafizetését.

10. A támogatás kifizetésének rendje, elszámolása

A megkötött támogatási szerzõdésnek megfelelõen a pályázó a tevékenység megvalósulását követõen 2 példányban kifi-
zetési kérelmet nyújt be mellékletekkel, bizonylatokkal együtt az illetékes MgSzH területi szervéhez.

Az MgSzH területi szerve a kifizetési kérelmet ellenõrzi. Amennyiben az nem felel meg a rendeletben, valamint az egyéb
jogszabályokban elõírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelö-
lése mellett 15 napos határidõ kitûzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a
pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerzõdésben rögzített feltételek szerint járt el, a
támogatás kifizetését részben vagy egészben elutasítja.

11. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok

Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2008. évi csekély összegû (de minimis) tá-
mogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet;
A Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) ;
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.);
(Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.évi törvény;)
2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl;
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljá-
rás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet;
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet.

12. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást adnak

A Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok Erdészeti Igazgatóságainak Pályázati és Támogatási Osztályai. A
támogatási eljárásban illetékes MgSzH területi szerveinek elérhetõségét a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartal-
mazza.
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1. számú melléklet:

Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 17.
Telefon: 72/522-044

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
3535 Miskolc, Árpád u. 90.
Telefon: 46/531-020

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: 1/374-3400

Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 16.
Telefon: 52/521-020

Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 21.
Telefon: 82/529-200

Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
Telefon: 94/512-980

Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
8201 Veszprém, Szent Margit park 2.
Telefon: 88/576-000

Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 36.
Telefon: 92/549-680

Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
6001 Kecskemét, József A. u. 2.
Telefon: 76/501-700

Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
3300 Eger, Klapka u. 1/b.
Telefon: 36/510-570

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Erdészeti Igazgatóság
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: 1/374-3200

2. számú melléklet: kitöltési útmutató

Az átalakító és szálaló üzemmódba sorolt erdõrészletek kezelési tervéhez

Az elmúlt idõszakban jellemzõen vágásos üzemmódban kezelt erdeink szerkezete nem felel meg a szálaló üzemmód kö-
vetelményeinek, ezért elsõ lépésként az erdõ átalakítását (átvezetését) kell megtervezni.
Az átalakítás célja gazdasági erdõben egy a természetes erdõ képét a lehetõ legjobban megközelítõ, kis-, közép-, vagy
nagy csoportos, vegyes korú, elegyes erdõ kialakítása, amely a termõhelynek megfelelõ fafajokból és fajtákból áll, vala-
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mint élõfakészlete kiváló minõségû és optimális nagyságú, a természeti folyamatoknak tág teret engedõ, s mindezek kö-
vetkeztében gazdaságosan üzemeltethetõ.

Az átalakító és a szálaló üzemmód választásakor célszerû figyelembe venni az alábbiakat is:
– Az átalakító és szálaló az erdõ rendeltetésétõl függetlenül alkalmazható.
– Elsõsorban a hosszú életciklusú fafajokból álló erdõtársulásokban alkalmazható, de más típusú állományokban is

eredményes gazdálkodási mód lehet.
– Az üzemmód váltás elsõsorban szemléletváltást igényel, ezért bármilyen korú és állapotú erdõben elkezdhetõ az át-

alakítás. Az átalakítás szempontjából legkedvezõbb állapotban a magtermõ korukat elért 60 – 80 éves hazai lombos
fafajokból álló elegyes erdeink vannak, ahol az átvezetés a szálalás elvei szerint megoldható, ezért közvetlenül a
szálaló üzemmódba sorolhatók. Az átalakítást azonban meg lehet kezdeni egy nem megfelelõ fafajú és szerkezetû
erdõ szerkezet-átalakításával is.

– Mindkét üzemmód mûködése csak a természeteshez közeli vadsûrûség mellett biztosítható!
– Az átalakítás idején a szálaló üzemmód elkötelezett távlati célt jelent, ezért az átalakító üzemmódban indokolt eset-

ben az erdõborítást megbontó, vágásterületet eredményezõ fahasználati módok is alkalmazhatók, de csak olyan
módon, hogy minden beavatkozás a szálaló szerkezet kialakítása érdekében történhet.

– A tervezett terület megfelelõ szintû feltárására van szükség, de ez általában nem haladja meg a vágásos üzemmód-
nál elvárt mértéket.

– Az üzemmódváltás az átalakítás elsõ idõszakában hozamkiesést eredményezhet, és a haszonvétel idõbeni eloszlá-
sának megváltozása miatt a jövedelem kivételének mértéke és ciklusa is megváltozik, ezért a döntés a tulajdonos il-
letve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult hozzájárulásához kötött.

I. A szálaló üzemmód bevezetésének célja

A gazdálkodó ebben a pontban rögzíti az üzemmódhoz kötõdõ céljait. A cél meghatározásánál a szálaló üzem-
módba sorolt összes erdõrészletre általánosan megfogalmazott irányelvet, célt kell megjelölni, amely természete-
sen az egyes erdõrészletek esetében az itt megjelölttõl a törzslapokon eltérõ is lehet. (Pl.: általános cél a meghatá-
rozott minõségû vastagfa termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdõborítás mellett, de ettõl eltérõen né-
hány erdõrészlet esetében a törzslapokon a védelmi rendeltetés, vagy közjóléti célok alkotják az elsõdleges célt.)

II. A szálaló szerkezet kialakítása érdekében tervezett beavatkozások

Erdõrészletenként el kell dönteni és meg kell tervezni azt, hogy a jelenlegi állomány egészségügyi állapotának és a
gazdálkodó célkitûzéseinek figyelembevételével mennyi idõ áll rendelkezésre az átalakítás folyamatára. Ez dönti
el, hogy az átalakítás során, vagy annak elsõ lépéseként milyen használati mód alkalmazható és melyik üzemmód-
ba sorolható.

Rendkívül leegyszerûsítve a folyamatot az alábbi esetek különíthetõk el:

– A jelenlegi állomány fafaja, szerkezete, kora nem felel meg az elképzeléseknek, illetve elvárásoknak.
TRV � utódállomány nevelése � SZ

– Már korábban megbontott, esetleg részterületen végvágott idõs állomány, amelynek anyaállománya 10 -20 évnél
tovább már nem tartható fenn jelentõs értékcsökkenés nélkül.

FVV utódállomány nevelése � SZ

– A jelenlegi állomány egészségi állapota még lehetõvé teszi, hogy a felújítást legalább a vágáskor feléig elnyújtsuk.
SZV � SZ

– A jelenlegi állomány kora és egészségi állapota lehetõvé teszi, hogy az átalakítást az állandó erdõborítás fenntartása
mellett akár száz éven keresztül végezzék.

SZ

– Az állomány fiatal kora miatt az állománynevelési folyamat során van lehetõség a késõbbi szálaló szerkezet kiala-
kítása érdekében dolgozni.

Állománynevelés � SZ

Természetesen ezeknek az eseteknek rengeteg kombinációja lehet, de mint irányelv alkalmazható.
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Alapfogalmak, rövidítések:

Szálaló erdõ: az erdõben folytatott gazdálkodásnak egy olyan módja, melynek alkalmazásával az állandó erdõborítást
fenntartva biztosítható az erdõklíma megõrzése, a talaj védelme, valamint az erdõ folyamatos megújulása és az állandó
vastagfa hozam.
Induló állomány: az átalakításra tervezett korosztályos erdõ az átalakítás ideje alatt.
Utódállomány: az anyaállomány után fejlõdõ, a szálaló szerkezethez már közelebb álló szerkezetû fiatal állomány.
Átalakítás: egy egyszintû, egyenletes állományszerkezetû erdõ átalakítása egy elsõsorban természetes újulatból szárma-
zó, vegyes méretû, szabálytalan, térben tagolt állományszerkezetû erdõvé.
TRV – tarvágás: az állomány egy beavatkozással végrehajtott kitermelése
FVV – fokozatos felújítóvágás végvágás: az anyaállomány fokozatos, több alkalommal végrehajtott kitermelése lehe-
tõség szerint 30 évre elnyújtva a természetes felújulás biztosítása mellett. (Az átalakító üzemmódba sorolt erdõrészletek-
ben egyenletes bontóvágást már nem lehet tervezni!)
SZV – szálalóvágás: az anyaállomány kitermelésének ideje eléri, vagy meghaladja a vágáskor felét (40 – 70 év) a folya-
matos természetes felújulás biztosítása mellett.
SZ – szálalás: az átalakítás során az anya állomány kitermelése 80 – 140 év áll rendelkezésre a folyamatos természetes
felújulás biztosítása mellett.
Állománynevelés: az utódállományokban, valamint az átalakításra tervezett fiatal állományokban a koruknak megfele-
lõ hagyományos használati módban (TI, TKGY) tervezett, de a szálaló szerkezet távlati kialakítása érdekében végrehaj-
tott beavatkozás. A nevelõvágások során a vegyes átmérõjû, csoportos állománykép kialakítására kell törekedni úgy,
hogy a legértékesebb egyedek, csoportok maradjanak meg. A hagyományos szemlélettel „rossznak”, kivágandónak mi-
nõsített fák közül is soknak fontos szerepe van az optimálisnak tartott erdõszerkezet kialakításában (beteg és holt fák,
második szintet alkotó, alászorult egyedek, stb.), ezért az állománynevelés során fokozott figyelmet érdemelnek. A be-
avatkozás eredményeképpen kisebb lékek is keletkezhetnek a nem kívánatos fafajok, valamint az ökológiai, vagy öko-
nómiai szempontok alapján nem kívánatos egyedek, csoportok eltávolításával. Ha az üres területek elvárt minõségû fel-
újulása elmarad, azok felújításáról gondoskodni kell.

Az átalakítási idõszak erdõnevelésének további feladatai:

– a hosszú távra kiemelkedõ hozam produktumot, és/vagy ökológiai „szolgáltatást” ígérõ faegyedek optimális hely-
zetbe hozása, továbbá

– a fõ fafajok magtermõ képességének kezdetétõl következetesen, alapos figyelmet kell fordítani az elvárásainkat ki-
elégítõ felújuláshoz optimális feltételeket biztosító (megfelelõ számú, eloszlású, méretû, tájolású és alakú) lékek ki-
alakítására.

Minõségi csoportos gyérítés: az egyenletes hálózat kialakítására törekvõ gyérítési eljárásokkal ellentétben a termõhely
– és egyéb (pl. genetikai, erdõkezelési) tényezõk – mozaikosságát követõ csoportok külön elbírálásban részesülnek, il-
letve a csoportokban elhelyezkedõ jó minõségû egyedek megtartása mellett a rossz minõségû egyedek kitermelésére kell
törekedni, így az állományok összetétele és szerkezete a természeteshez közeledik, és értéke idõvel fokozatosan növek-
szik.

Az átalakítás során tervezett fahasználati módok alkalmazásának indoklása

Pl.: TRV: a szálaló tömbbe ékelõdõ akácos folt átalakítása a termõhelynek megfelelõ õshonos lombos állományra. (Ter-
mészetesen ekkor sem kötelezõ a TRV alkalmazása, de nem zárható ki.)
Pl.: A szálalás elvei alapján átvezethetõ állományok esetén csoportos szálalást szándékozik a gazdálkodó alkalmazni,
mert a fényigényes fafajok megtelepülését is elõ kívánja segíteni.
Itt kell ismertetni azokat a módszereket, amelyeket a gazdálkodó szálalás elvei alapján átvezethetõ állományok esetében
akar alkalmazni a kívánatos erdõszerkezet kialakítása érdekében pl. : szálankénti vagy egyenletes, csoportos, vonalas, il-
letve kombinált.
Ugyanezek a módszerek ismeretesek a szállóvágások között is, de az anyaállomány letermelését rövidebb idõ alatt lehet
végrehajtani, tehát a beavatkozások erélye lényegesen nagyobb, ezáltal vágásterületek alakulnak ki.
Fontos meghatározni a csoportos szálalás és a szállóvágások során kialakítható lékek méretét. Az eddigi kutatási ered-
mények és tapasztalatok szerint az optimális lékméret az adott termõhelyen álló fa magasságának megfelelõ átmérõjû
kör területe. Természetesen nem kell feltétlenül szabályos körben gondolkodni. A lék formáját a terepviszonyokhoz, és a
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kitettséghez célszerû igazítani. Ez a lékméret az induló állapotban egyaránt alkalmazható a fényigényes és az árnytûrõ
fafajok esetében. Az erdõ állapotának folyamatos figyelemmel-kísérésével kell dönteni a további beavatkozásokról.

Törzslap I

A gazdálkodó által az átalakító, vagy szálaló üzemmódba sorolt erdõrészletekrõl egy-egy „törzslapot” állít ki.
A törzslapon a konkrét erdõrészletre kell megjelölni az üzemmód váltás alkalmazásának elsõdleges célját. (Ez a kezelési
tervnél leírtak szerint eltérhet az általánosan megfogalmazott céltól.)

A faállomány jelenlegi állapota

Egészségi állapot: az eddigi gyakorlatnak megfelelõen az egész állományra vonatkozó szemrevételezés alapján való ér-
tékelés.
Szükséges-e (külön) beavatkozás az EÜ állapot javítása érdekében
Jelentõsége a szálalás szabályai alapján átvezethetõ erdõrészletek elsõ átmérõcsoportos állapotfelvétele elõtt van.
Elegyarány: kitöltése értelemszerûen történik (Pl.: az erdõrészletben a termõhelyre és az állománytípusra jellemzõ
elegy fafajok megfelelõ egyedszámban és minõségben megtalálhatók, akkor megfelelõ minõsítést kap, míg ha hiányoz-
nak, vagy nem megfelelõ fafajokból tevõdnek össze a nem megfelelõ minõsítést kell adni.)
A szükséges beavatkozást is rögzíteni kell: pl.: az akác, vagy más nem kívánatos fafajok visszaszorítása, alátelepítés,
elegyarány-szabályozás, stb.)
Korszerkezet: az állományra jellemzõ megállapítást kell megjelölni.
Az átmérõ szerkezet minõsítését a felvett adatokból, vagy szemrevételezés alapján kell megadni.
Záródás: a felsõ szint záródása
Borítás: az újulati szintet kell minõsíteni

Az üzemmód váltásra vonatkozó megállapítások

Átvezetés: azt a folyamatot jelenti, amelynek során a korosztályos erdõbõl szálaló szerkezetû erdõt alakítunk ki.
A jelenlegi állomány kitermelésének várható idõtartama alatt az az idõ értendõ, amennyi idõ alatt a jelenlegi közel
egykorú faállományt (a kitermelésre nem szánt faegyedek, csoportok kivételével) kitermelik. Ennek meghatározása az
állomány jelenlegi korától és egészségi állapotától függ. (A kitermelésre szánt állomány egyedei addig tartandók fenn,
amíg jelentõs értékcsökkenés nem várható a faanyagban).
Ennek az idõtartamnak az ismeretében dönthetõ el az, hogy az adott erdõrészlet esetében milyen fahasználati mód alkal-
mazására van lehetõség az átvezetés során.
Az átvezetés tervezett folyamata:
Általános irányelv az, hogy ahol csak lehetséges az átvezetést szálalással, esetleg szálalóvágással kell tervezni. Ettõl el-
térni csak indokolt esetben lehet.
Az üzemmód igényel-e további feltárást:
Az erdõrészletrõl kialakított „jövõkép” alapján kell dönteni a minõsítésrõl.

Törzslap II

(Ezt a lapot csak azokra az erdõrészletekre kell kitölteni, amelyek szálaló üzemmódba lettek sorolva!)

A szálalásra vonatkozó megállapítások

Tervezett átszálalási idõ: az az idõszak, amíg az egyes fafajok elérik a célátmérõt, és ezáltal kitermelhetõk az állomány-
ból. Célszerûen a fõfafajokra kell meghatározni, de egyes értékes elegyfafajra is megadható!

Célátmérõ: az az átmérõ, amelynek az elérésére adott fafaj nevelése során törekszünk.

A szálalásra tervezett fatömeg mértékének indoklása, ha az a 10 évi folyónövedéket meghaladja: az állapot felvéte-
li lap adatai alapján indokolt lehet, hogy a folyónövedéket meghaladó mértékû fakitermelést végezzen a gazdálkodó.
A fakitermelés mértéke az átalakítás folyamán az erdõ szerkezetének alakulása szerint változhat.
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A végrehajtás tervezett módja:

A kezelési tervben leírt szálalási módok közül az adott erdõrészletben alkalmazni kívánt eljárást kell megjelölni.
Fontos meghatározni a csoportos szálalás és a szálalóvágások során kialakítandó lékek méretét. Az eddigi kutatási ered-
mények és tapasztalatok szerint az optimális lékméret az adott termõhelyen álló fa magasságához közelálló átmérõjû kör
terület, amely nem jelent feltétlenül szabályos kört. A lék formáját a terepviszonyokhoz, és a kitettséghez célszerû igazí-
tani. Ez a lékméret az induló állapotban egyaránt alkalmazható a fényigényes és az árnytûrõ fafajok esetében. Nem feltét-
lenül szükséges „lékeket” nyitni a szálalás során, más módja is lehetséges az eljárásnak. Pl.: csoportos bontás jellegû be-
avatkozáson alapuló módszerek. (Az eljárás lényege az, hogy a beavatkozás középpontjától kifelé haladva csökkenõ eré-
lyû bontást végeznek. A fakitermeléssel érintett terület ebben az esetben sem haladhatja meg azonban az egy fahossznyi
kör területét!) Az erdõállapotának folyamatos figyelemmel kísérésével kell dönteni a további beavatkozásokról.

A visszatérés ideje:

Az optimális visszatérési idõt meghatározni jelenleg nagyon nehéz, igazából majd a gyakorlat során szerzett tapasztala-
tok alapján lehet a döntést meghozni. Az átvezetés egyes szakaszaiban elég lehet a 10 évenkénti visszatérés is, de a szála-
ló szerkezet fenntartásának és finomításának idõszakában valószínûleg a gyakoribb visszatérés javasolható.
(Természetesen a visszatérési idõ meghatározásakor a fafajt is figyelembe kell venni.) A jelenleg érvényben lévõ jogsza-
bályok szálalásnál csak a maximum két éves visszatérést engedik meg.

A szálalás végrehajtása után kívánatos erdõmûvelési feladatok:

Az átalakítás során a jelenlegi gyakorlat szerint célszerû a feladatokat meghatározni. Valószínûleg az átalakítás után a
szakszerû készletgondozás során nem lesz jelentõsége a rovatnak.

A szálalás végrehajtásának tervezett idõszaka:

Elegendõ az évszak, vagy az idõjárási tényezõk meghatározása, esetleg a terepadottságokra való hivatkozással.

Állapot felvételi lap

A kialakított állapot-felvételi lap csak minta, hiszen az állomány ismeretében kell meghatározni a tartalék-állomány ha-
tárát (10 – 16 cm), valamint az egyes vastagsági csoportokat és az átmérõ osztályokat.
A tartalék állomány esetében a köbméter adatra még nincs szükség, de a darabszámot becsléssel, fafajonként meg kell
határozni.
Az így nyert adatok alkalmasak lesznek az állapot értékelésére és a szükséges beavatkozás megtervezésére. (Ugyanez a
nyomtatvány használható a szálalási terv és végrehajtás nyomtatványaként is.)

A kitermelhetõ fatömeg meghatározása a szálaló üzemmódba sorolt erdõrészletekben:

– A kitermelhetõ fatömeg meghatározása a folyónövedékre alapozva:

Amennyiben az erdõrészlet faállományának élõfa-készlete a maximális növedéket folyamatosan produkálni képes szint
közelében van, a kitermelhetõ fatömeget az üzemtervben megállapított folyónövedék és a visszatérési idõszak szorzata
adja. Abban az esetben, amikor az állomány az optimális szintet még nem érte el, természetesen a folyónövedéknek csak
egy hányadát – 60-80%-át – célszerû kitermelni. Ha az élõfa készlet az optimális szintnél magasabb, lehetõség nyílhat a
folyónövedéket meghaladó fatömeg kitermelésére is.

– A kitermelhetõ fatömeg meghatározása területre alapozva:

Az erdõrészlet területébõl le kell vonni a korábbi károsításokkal érintett területrészeket (pl.: jégtörés), valamint a végle-
gesen meghagyandó állománycsoportok területét.

Az így kapott területet el kell osztani a jelenlegi állomány kitermelésének várható idõtartamával és meg kell szorozni a
visszatérési idõvel. A számítás eredményeképpen megkapjuk a fakitermeléssel érinthetõ terület nagyságát. A fakiterme-
léssel érintendõ facsoportok kijelölése után a kitermelhetõ fatömeg felvételezéssel, vagy az üzemtervi adat felhasználá-
sával határozható meg.
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A pályázati ADATLAP 1. sz. Melléklete
NYILATKOZAT

Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2009. évi csekély összegû

(de minimis) támogatásának igényléséhez-

Alulírott, (név .....................................................................................................................................................................
lakcím/székhely) .................................................................................................................................................................
(regisztrációs szám:……………………………..) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek;
b) az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs;
c) jelenleg nem állok csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt, és a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási
szerzõdés lejártáig bejelentem, ha ellenem csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult, illetve lejárt esedékes-
ségû, meg nem fizetett köztartozásom keletkezett;
d) köztartozással nem rendelkezem;
e) megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, (a továbbiak-
ban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet adatait rendelkezésre bocsátom;
f) a kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben, és a folyamatban lévõ pénzügyi évben az alábbi, a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsá-
gi rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó csekély összegû támogatásban részesültem:

Év Kapott támogatás (euró)
2007

2008
2009

Hozzájárulok
g) a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szer-
vek által történõ ellenõrzéséhez;
h) hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából az adószámomat/adó-
azonosító-jelemet a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adós-
ság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
Tudomásul veszem, hogy
i) lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az ese-
dékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, il-
letve az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás
ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerül;
j) a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program
megvalósítási helye a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók.
Hozzájárulok, hogy
k) a Kincstár keretében mûködõ, alapvetõen pénzügyi szemléletû megfigyelõ rendszer, az OTMR a jogszabályban meg-
határozott jogosultak döntéshozók, elõirányzat-kezelõk, Monitoring Bizottságok számára hozzáférési lehetõséget bizto-
síthasson a pénzügyi adatbázishoz.
Ezen nyilatkozat a pályázat elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt:

........................................................
a pályázó (cégszerû) aláírása
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye
az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló

109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet
egyes támogatási jogcímeire 2009. évben kifizethetõ támogatási keretekrõl

Az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 109/2008. (VIII. 27.) FVM ren-
delet alapján 2009. évben a magán erdõgazdálkodás támogatására, a rendelet 4. §-ában rögzített jogcímekre összesen az
alábbiak szerinti támogatás fizethetõ ki:

4. § a) pont – az erdõgazdálkodók részére üzemvezetési szolgáltatás igénybevételére vagy
erdészeti szakszemélyzet alkalmazására: 64 300 000 Ft

4. § b) pont – az erdészeti szakirányító vállalkozások részére ingyenes alapszolgáltatásként
nyújtott üzemvezetési szolgáltatások biztosítására: 557 100 000 Ft

4. § c) pont – az erdészeti szakirányító vállalkozások részére a mások tulajdonában álló
erdõterületeken jelentkezõ üzemvezetési feladatok erdõgazdálkodóként történõ ellátásáért: 98 600 000 Ft

Mindösszesen: 720 000 000 Ft

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet
az FVM Dunántúli Agrárszakképzõ Központ – Móricz Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola

pedagógusi munkakörének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A megbízás idõtartama: határozott idõre, 2009. szeptember 1.-tõl 2010. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.
A munkakörbe tartozó feladatok: kollégiumi nevelõi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény, valamint a közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, egyetemi végzettség, tanári oklevél, pedagógus-szakvizsga vagy azzal

egyenértékû képesítés,
– pedagógus-munkakörben történõ határozott idõre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felsõfokú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, számítógép-kezelõi és
-használói ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes is-

mertetésével,
– az egyetemi és egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Torma Sándor igazgató nyújt a 06 (82) 510-208-as telefonszá-

mon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak az FVM Dunántúli Agrárszakképzõ Központ, Móricz

Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola címére történõ megküldésével (7400 Kaposvár, Guba S. út 40.).
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a határidõre benyújtott pályázatokat a beadási határidõtõl számított 10 na-
pon belül bíráljuk el. A pályázat elbírálásakor a tanári alkalmasság megállapítására kerül sor. A pályázatokat a jogsza-
bályban meghatározott módon kezeljük. Az értékelésrõl a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: FVM Értesítõ.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fvm.hu honlapon szerezhet.
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSzK). A

pályázati kiírás a munkáltató által a KSzK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

A Magyar Élelmiszerkönyv Szeszesitalok Szakbizottságának
tájékoztató közleménye

A SZESZESITALOK JELÖLÉSI ÚTMUTATÓJA
2009.

1. Ezen tájékoztatót a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Szeszesital Szakbizottsága az élelmiszerlánc területén köte-
lezõ elõírások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásainak rendjérõl szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. ren-
delet 3. § (4) bekezdése alapján dolgozta ki és adja ki.

2. A tájékoztató célja, hogy segítse a szeszesitalokra vonatkozó általános és speciális jelölési szabályok egyes termék-
csoportokra vonatkozó alkalmazását. Ezzel a szabályok jogalkalmazói gyakorlatának egységesítését, a fogyasztók meg-
felelõ tájékoztatását és ezen keresztül érdekei védelmezését szolgálja.

A szeszesitalokra vonatkozó alábbi jogszabályok a következõk:
– 110/2008/EK rendelet a szeszesitalok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi

árujelzõinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl (a továbbiakban: ren-
delet),

– 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról (a továbbiakban: tör-
vény),

– 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelölésérõl.

3. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Szeszesital Szakbizottsága már két alkalommal ajánlást dolgozott ki (megje-
lent a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 2002. május 9-ei 8. számában, illetve a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Értesítõ 2005. november 30-ai 23. számában) ezeknek a termékeknek a megnevezésére, figyelembe véve az
idõközben a szeszesitalok szabályozásában történt változásokat, illetve az alkalmazás során felmerült olyan kérdéseket,
amelyekre az elõzõ ajánlás nem tért ki.

Az új közösségi rendelet, valamint a magyar törvény hatályba lépése szükségessé tette az útmutató frissítését. A Ma-
gyar Élelmiszerkönyv Bizottság Szeszesital Szakbizottsága ezért az útmutató módosításával az alábbi tájékoztatót
dolgozta ki.

4. A szeszesitalok megnevezése
4.1. A rendeletben szabályozott termékek megnevezése
4.1.1. A rendeletben szabályozott termékekre az ott szereplõ megnevezéseket kell alkalmazni. Ezen megnevezések –

vagy ezekre utaló, ezekhez hasonló szavak – használata a rendeletben rögzítetteknek meg nem felelõ termékekre tilos.

4.1.2. A „gyümölcspálinka” és a „törkölypálinka” megnevezésekor használható jelzõs kifejezéseket a törvény
tartalmazza.

4.2. A rendelet II. és III. mellékletében nem szereplõ termékek megnevezése
4.2.1. A rendelet II. és III. mellékletében nem szereplõ – 15% (V/V)-nál nagyobb alkoholtartalmú – italok megnevezé-

se: „szeszesital”.

4.2.2. A kizárólag aromával ízesített termékek megnevezésében a „szeszesital” jelzõje:
(1) Gyümölcsre utaló, pl.:
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– Barack (vagy más gyümölcs neve) ízû szeszesital;
(2) Meghatározott gyümölcsfajta ízére utaló, pl.:
– Vilmos körte (vagy más gyümölcsfajta) ízû szeszesital.

4.2.3. A gyümölcspárlatot is tartalmazó szeszesital megnevezésében a „szeszesital” jelzõje lehet a gyümölcs vagy
gyümölcsfajta neve, pl.:

– Barack (vagy más gyümölcs neve) szeszesital;
– Vilmos körte (vagy más gyümölcsfajta) szeszesital.

4.2.4. A rendeletben szabályozott termékeket is tartalmazó szeszesitalok megnevezése – függetlenül attól, hogy mi-
lyen arányban tartalmazza a rendeletben szabályozott terméket – „szeszesital”.

4.2.5. Nem lehet semmiféle összetételben a szeszesital jelzõje a rendeletben szereplõ bármely termék neve, pl.:
– Pálinka ízû szeszesital,
– Pálinkát tartalmazó szeszesital,
– Pálinkás szeszesital,
– Pálinka likõr,
– Mézes pálinka likõr stb.

4.2.6. A 100%-ban pálinkából, rumból stb. (a rendelet II. mellékletének 1–14. kategóriájában felsorolt párlatokból)
készült, ízesített termékek megnevezése, pl.:

– Mézes alma (vagy más gyümölcs) likõr,
– Mézes alma (vagy más gyümölcs) szeszesital.

A megnevezés kiegészítéseként feltüntethetõ, hogy a termék alkoholtartalma 100%-ban pálinkából, rumból stb. szár-
mazik. Ennek a kiegészítõ megnevezésnek a betûnagysága azonban nem lehet nagyobb, mint a megnevezésé.

4.2.7. Amennyiben a „szeszesital” megnevezéshez nem tartozik olyan jelzõ, amelybõl egyértelmûen megállapítható a
termék jellege, az összetevõk feltüntetésénél a felhasznált aromát pontosan meg kell nevezni, pl. „rum aroma”, „whisky
aroma”. Ezeknek a termékeknek a megnevezése „szeszesital”, jelzõ nélkül.

4.2.8. A megnevezésben a „szeszesital” vagy a jelzõs szeszesital szóhoz csatlakozhat cégnév vagy fantázianév. A
cég/fantázianév azonban nem utalhat különleges tulajdonságra (pl. extra, különleges stb.).

4.2.9. A „szeszesital” szóhoz csatlakozó fantázianév idegen nyelven sem utalhat különleges (pl. „finest”) vagy olyan
tulajdonságra, amely nem igaz (pl. „blended”).

4.2.10. A „szeszesital” szó a megnevezés meghatározó része. Azért jól látható módon kell feltüntetni. A megnevezést
nem lehet szétválasztani, egyes elemeit kiemelni. A megnevezés alkalmazásánál nem lehet olyan grafikai megoldást al-
kalmazni, amely eltereli a fogyasztó figyelmét a „szeszesital” szóról.

4.3. Egyéb jelölések
4.3.1. A 110/2008/EK rendelet a benne szereplõ megnevezése védelmét írja elõ. A szeszesitalokon (és más terméke-

ken is) szokásos – a megnevezést és egyéb kötelezõ adatokat tartalmazó címkétõl elkülönülõ – kisebb, fogyasztói tájé-
koztatást szolgáló (ún. marketing vagy reklám) címke alkalmazása, amelyre a jelölés általános szabályai szintén vonat-
koznak. Természetesen ezen sem lehet a terméket pl. pálinkának, vodkának stb. nevezni, ha az erre vonatkozó elõírást
nem elégíti ki. A megnevezés részét nem képezõ címkén azonban lehet utalni minden olyan valós tényre (pl. a felhasznált
aroma jellege, javaslat a termék felhasználási módjára stb.), amely a terméket a többi szeszesitaltól megkülönbözteti, és
tájékoztatja a fogyasztót a termék jellegérõl.

4.3.2. A szeszesitalok összetevõinek felsorolásánál a „mezõgazdasági eredetû etil-alkohol” kifejezés helyett használ-
ható a „finomszesz” megnevezés is.

4.3.3. A termékek összetevõinek felsorolásánál a rendeletben szereplõ terméknéven (pl. pálinka) kell a felhasznált
összetevõt feltüntetni. Ez a szó azonban nem szerepelhet feltûnõ, a többi összetevõnél (pl. finomszesz, víz) nagyobb
betûkkel.

4.3.4. Az összetevõk felsorolásánál megadható a rendeletben szabályozott termék mennyisége is.
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5. Aromával ízesített likõrök megnevezése
A kizárólag aromákkal készült likõrök megnevezésében nem kötelezõ feltüntetni az „… ízû” kifejezést, tekintettel

arra, hogy a közösségi jogszabály a likõrök vonatkozásában nem írja elõ a kizárólag aromával készített termékek ilyen
megkülönböztetését.

A Bács-Kiskun Megyei MGSZH Földmûvelésügyi Igazgatóság
pályázatot hirdet

a magyar államot megilletõ halászati jogának hasznosítására

Az 1997. évi LXI. tv. 11. §, 46. §, 55. §, valamint a végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 6. §-ában fog-
laltak alapján az alábbi állami tulajdonú vízterület hasznosítására: Csukáséri csatornaszakasz: 17,28 ha.

A pályázat részletes kiírását tartalmazó dokumentum 20 000 Ft díj ellenében átvehetõ a Bács-Kiskun Megyei MGSZH
Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztályán – Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. III. emelet 47.
Telefon: (76) 502-418.

A pályázaton belföldi magán- és jogi személyek vehetnek részt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 30.

Elveszett bélyegzõ

Elveszett a Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság

HU 313-412 jogosult állatorvos

feliratú körbélyegzõje.

Használata 2009. július 4-étõl érvénytelen.

HATÁROZAT
A TÛZGYÚJTÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRÕL

Ikt.szám: 22 355/13/2009.

Az ország egész területén lévõ erdõkre, valamint az erdõterületek határától számított kétszáz méteren belüli területre
– átmeneti idõre – jelen határozatom közzétételének idõpontjától azonnali hatállyal általános tûzgyújtási tilalmat rende-
lek el.

A fenti idõponttól kezdõdõen tilos a tûzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tûzrakó helyeken is, valamint a közút és
vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést is.

Felhívom a közúton és vasúton utazókat, az erdõben kirándulókat, a mezõgazdasági területeken dolgozókat, hogy égõ
cigarettacsikket és dohánynemût ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedem.
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Indokolás

Az utóbbi idõben a rendkívüli meleg és csapadékmentes idõjárás miatt az erdõkben fokozott tûzveszély alakult ki.

A közúton és vasúton utazók, az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók által eldobott
égõ cigarettacsikk és dohánynemû fokozott tûzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mellett
keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

A fentiek által indokolt tûzgyújtási tilalom elrendelése az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 67. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2009. augusztus 03.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól meg-
szokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában. A könyv szerzõje
dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom
széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának ügyes-bajos
dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet kaphat, de remélhetõleg
haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk,
a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ
eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Szerkesztésért felelõs: Dr. Kis Norbert, az FVM Jogi Fõosztályának vezetõje.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest 62., Pf. 357,
fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel-
lék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
2009. évi éves elõfizetési díj: 27 468 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 734 Ft áfával. Egy példány ára: 1315 Ft áfával.

HU ISSN 1419-0303

Formakészítés: SPRINT Kft.
09.2043 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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