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III. Kormány rendeletek

A Kormány
104 /2009. (V. 14.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi termékdíj-mentesség,
a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának,
valamint a használt gumiabroncs behozatalának

feltételeirõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá
egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló
1995. évi LVI. tör vény 21.  § (2) és (4) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj-men tes ség, a ter mék díj
vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz nált
gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 53/2003.
(IV. 11.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A kö te le zett anyag ára mon ként egy ide jû leg egy hasz -
no sí tást ko or di ná ló szer ve zet tel köt het meg ál la po dást
a ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség át vál la lá sá ról.”

2.  §

(1) A Kr. 7/C.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti kö te le -
zett az új ra hasz nál ha tó ként elsõ al ka lom mal for ga lom ba
ho zott ke res ke del mi cso ma go lás „E” ter mék díj té tel bõl
szár ma zó tárgy évi ter mék dí já ból az éves for ga lom ba ho -
zott új ra hasz nál ha tó ke res ke del mi cso ma go lás mennyi sé -
gé nek az éves vissza vett új ra hasz nál ha tó ke res ke del mi
cso ma go lás mennyi sé gé hez vi szo nyí tott ará nya sze rin ti
„E” ter mék díj té tel bõl szár ma zó ter mék díj von ha tó le. A
Kt. 2.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti kö te le zett az új ra -
hasz nál ha tó ként vá sá rolt ke res ke del mi cso ma go lás „E2”
ter mék díj té tel bõl szár ma zó tárgy évi ter mék dí já ból,
a gyár tó nak vissza adott új ra hasz nál ha tó ke res ke del mi cso -
ma go lás éves mennyi sé ge sze rin ti „E2” ter mék díj té tel bõl
szár ma zó ter mék díj von ha tó le.”

(2) A Kr. 7/C.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A nyil ván tar tás
a) Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti kö te le zett

ese té ben új ra hasz nál ha tó ke res ke del mi cso ma go lás „E”
ter mék díj té te lé nek le vo ná sa ese tén

aa) a for gal ma zott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás tárgy év 
ja nu ár 1-jei nyi tó kész le tét, el kü lö nít ve az új és a hasz nált
új ra hasz nál ha tó cso ma go ló esz kö zö ket,

ab) a tárgy év ben for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó
cso ma go ló esz köz GTIN szá mon kén ti mennyi sé gét, el kü -
lö nít ve az elsõ és a már nem elsõ al ka lom mal hasz nált új ra -
hasz nál ha tó cso ma go ló esz kö zö ket,

ac) a vissza vett új ra hasz nál ha tó cso ma go ló esz köz
GTIN szá mon kén ti mennyi sé gét,

ad) a le se lej te zett új ra hasz nál ha tó cso ma go ló esz köz
GTIN szá mon kén ti mennyi sé gét;

b) Kt. 2.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti kö te le zett ese -
té ben az új ra hasz nál ha tó ke res ke del mi cso ma go lás „E2”
ter mék díj té te lé nek le vo ná sa ese tén

ba) a tárgy év ben a gyár tó tól be szer zett új ra hasz nál ha tó 
cso ma go lás mennyi sé gét,

bb) a vissza vett és a gyár tó nak át adott új ra hasz nál ha tó
cso ma go ló esz köz mennyi sé gét;

c) Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti kö te le zett
ese té ben a nem új ra hasz nál ha tó ke res ke del mi cso ma go lás
„E” ter mék díj té te lé nek le vo ná sa ese tén

ca) a tárgy idõ szak ban for ga lom ba ho zott nem új ra -
hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé gét anyag faj ta sze rin ti
bon tás ban,

cb) a tárgy idõ szak ban hasz no sí tás ra át adott vagy hasz -
no sí tott nem új ra hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé gét
anyag faj ta sze rin ti bon tás ban;

d) Kt. 2.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti kö te le zett ese -
té ben a nem új ra hasz nál ha tó ke res ke del mi cso ma go lás
„E2” ter mék díj té te lé nek le vo ná sa ese tén

da) a tárgy idõ szak ban a gyár tó tól be szer zett nem új ra -
hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé gét anyag faj ta sze rin ti
bon tás ban,

db) a tárgy idõ szak ban a gyár tó nak át adott nem új ra -
hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé gét anyag faj ta sze rin ti
bon tás ban;

e) a mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka „E” díj té te lé -
nek a Kt. 5/E.  § (5) be kez dé se sze rin ti le vo ná sa ese tén

ea) a tárgy idõ szak ban for ga lom ba ho zott mû anyag (be -
vá sár ló-rek lám) tás ka mennyi sé gét,

eb) a tárgy idõ szak ban kör nye zet ba rát véd jeggyel for -
ga lom ba ho zott mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka
mennyi ségét
tar tal maz za.”

3.  §

(1) A Kr. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Szám la alap ján a kö te le zett ter mék díj-fi ze té si kö te -
le zett sé gé nek – az (5) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – egé -
sze, egy ben vál lal ha tó át.”

(2) A Kr. 14.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[(3) A ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség szám la alap ján
 való át vál la lá sa ese tén, a szám lán]

„a)  cso ma go lás ese tén
aa) ha a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség egé sze, egy -

ben ke rül át vál la lás ra „a ter mék díj-fi ze tés át vál la lás ra ke -
rült, mi vel a hasz no sí tá si díj a (cég neve)  ......................
..................... hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet nek, va la -
mint az ezen fe lül fenn ma ra dó ter mék díj, a brut tó ár -
ból ....................................... Ft meg fi ze tés re ke rült”;

ab) ha a mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka „H” ter -
mék díj té te le kü lön ke rül át vál la lás ra „a ter mék díj „H” díj -
té tel meg fi ze té se át vál la lás ra ke rült, mi vel a hasz no sí tá si
díj a (cég neve)  ..................................................... hasz -
no sí tást ko or di ná ló szer ve zet nek, va la mint az ezen fe lül
fenn ma ra dó ter mék díj, a brut tó ár ból ............................ Ft 
meg fi ze tés re ke rült”;”
[szö ve get kell fel tün tet ni.]

(3) A Kr. 14.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg az (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be kez -
dés re vál to zik:

„(5) A mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka „H” ter mék -
díj té te le kü lön is át vál lal ha tó.”

4.  §

A Kr. 25.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) A men tes ség cso ma go lás ese tén 2009. év ben

a 2008. évre elõ írt, 2010. év ben a 2009. évre elõ írt men tes -
sé gi ará nyok tel je sí té sé vel is el ér he tõ.”

5.  §

A Kr. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú ni us 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a Kr. 1. szá mú mel lék le te I. ré szé nek 2. pont -
já ban a ,,cso ma go lás ese té ben” szö veg rész he lyé be a ,,cso -
ma go lás és a Kt. 2/A.  § (3) be kez dés a) pont ab) al pont ja
sze rin ti át vál la lás ese té ben” szö veg rész lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se kor ér vé nyes men tes sé gi
en ge dély mó do sí tá sa iránt a kö te le zett 2009. jú li us 31-ig
nyújt hat be ké rel met a Kr. 2.  § (2) be kez dé se sze rint el já ró
szerv hez.

(3) Ez a ren de let 2011. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

7.  §

A ren de let ter ve ze té nek a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak -
tu sok sze rin ti elõ ze tes be je len té se meg tör tént:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – 98/48/EK irány -
elv vel mó do sí tott – 98/34/EK irány el ve (1998. jú ni us 22.)
a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok, va la mint az in for má -
ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te -
rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/62/EK irány el -
ve (1994. de cem ber 20.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról, 16. cikk (1) és (2) be kez dé se.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 104/2009. (V. 14.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
 az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A kereskedelmi csomagolás 
tömeg-darab arányának meghatározása

Anyag faj ta
1 kg tö meg nek 

meg fe le lõ da rab szám

Fém 60 da rab

Üveg 2,5 da rab

Mû anyag [ki vé ve mû anyag (be vá -
sár ló-rek lám) tás ka]

25 da rab

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 100 da rab

Tár sí tott ré teg zett ital cso ma go lás 35 da rab

Egyéb 2,5 da rab
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

61/2009. (V. 14.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és p) pont ja i ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja

1.  §

Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si in téz ke dés cél ja a ter -
mõ he lyi adott sá gok nak meg fe le lõ ter me lé si szer ke zet,
a kör nye zet tu da tos gaz dál ko dás és a fenn tart ha tó me zõ -
gaz da sá gi gya kor lat ki ala kí tá sa, ez zel össze füg gés ben
a kör nye zet ál la po tá nak ja ví tá sa, mi nõ sé gi élel mi szer elõ -
ál lí tá sa, va la mint a gaz da sá gok élet ké pes sé gé nek meg tar -
tá sa és gaz da sá gi ha té kony sá gá nak nö ve lé se e ren de let ben
meg ha tá ro zott cél prog ra mok ál tal elõ írt kö te le zett ség vál -
la lá sok alap ján fel me rü lõ több let költ sé gek és ki e sõ jö ve -
de lem el len té te le zé sé nek meg valósításával.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. ál lat egy ség: az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok

és egyes vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je -
sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”
fenn tar tá sá hoz szük sé ges fel té tel rend szer, va la mint az
 állatok ál lat egy ség re  való át vál tá si ará nyá nak meg ha tá ro -
zá sá ról  szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let [a továb -
biak ban: 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let] 5. szá mú mel -

lék le te alap ján meg ha tá ro zott, a kü lön bö zõ ál lat fa jok ál lo -
má nyá nak együt tes szám ba vé te lé re al kal mas egyen ér ték;

2. ár va ke lés: a be ta ka rí tás fo lya mán a kul túr nö vény
 elpergett mag ja i ból kelt nö vény ál lo mány;

3. ár víz súj tot ta te rü let: olyan ár víz jár ta te rü let, amely
a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer ben
(a továb biak ban: Me PAR) fi zi kai blokk szint en fel tün te -
tés re ke rült, és ame lyet az Irá nyí tó Ha tó ság (a továb biak -
ban: IH) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la -
mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi
XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 14.  § (1) be kez dés
c) pont já nak cg) al pont ja alap ján köz le mény ben je len tet
meg;

4. át ál lá si idõ szak: a nem öko ló gi ai gaz dál ko dás ról az
öko ló gi ai gaz dál ko dás ra  való át ál lás ra meg ha tá ro zott át -
me ne ti idõ szak, amely nek fo lya mán már az öko ló gi ai gaz -
dál ko dás ról  szóló ren del ke zé sek al kal ma zá sá ra ke rül sor;

5. bõ ví tett ta laj vizs gá lat: a ta laj pH, KA, víz ben old ható 
sók, hu musz, Ca CO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4,
Mn, Zn, Cu pa ra mé te rek re tör té nõ vizs gá la ta;

6. bú vó hely: olyan hasz nos ízelt lá bú ak szá má ra fá ból,
nád ból, lyu kas tég lá ból, agyag ból vagy ezen anya gok
együt tes fel hasz ná lá sá val ké szí tett me ne dék, ahol azok
sza po rod hat nak, va la mint me ne dé ket ta lál hat nak az idõ -
járás vi szon tag sá gai el len;

7. cél prog ram: ag rár-kör nye zet vé del mi cél ki tû zé sek
meg valósítását elõ se gí tõ egyes gaz dál ko dá si elõ írások
összes sé ge;

8. cél prog ram cso port: azo nos hasz no sí tá si irány ba
tar to zó cél prog ra mok;

9. er dõ sí té si in téz ke dés: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból a me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ -
sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM ren de let sze -
rint igény be ve he tõ tá mo ga tás;

10. egy be mû velt táb la: egy fi zi kai blokk te rü le tén be lül 
több föld hasz ná ló ál tal azo nos nö vény kul tú ra mû ve lé sé re
hasz nált (azo nos hasz no sí tá sú) össze füg gõ föld te rü let,
amely ese té ben az egyes föld hasz ná lók ál tal hasz no sí tott
te rü le tek ha tá rai a fi zi kai el len õr zés so rán nem különít -
hetõek el;

11. elõ ze tesen tá mo ga tás ra jo go sult: az a ké rel me zõ,
aki a tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész ben helyt
adó ha tá ro zat tal ren del ke zik;

12. elõ ve te mény: a fõ nö vényt meg elõ zõ en ter mesz tett
nö vény;

13. Ér zé keny Ter mé sze ti Te rü le tek (a továb biak ban:
ÉTT): az ér zé keny ter mé sze ti te rü le tek re vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együt tes ren de -
let alap ján a Me PAR-ban fi zi kai blokk szint en le ha tá rolt
te rü let;

14. fás szá rú ener ge ti kai célú ül tet vény: a fás szá rú
ener ge ti kai ül tet vé nyek te le pí té sé nek en ge dé lye zé se, te le -
pí té se, mû ve lé se és meg szün te té se rész le tes sza bá lya i ról,
va la mint ezen el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól
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 szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM ren de let 1. szá mú mellék -
letében meg ha tá ro zott fajú, il let ve faj tá jú fás szá rú nö vé -
nyek bõl lé te sí tett, bi o ló gi ai ener gia hor do zó ter mesz té sét
szol gá ló nö vé nyi kul tú ra, amely nek te rü le te az 1500 négy -
zet mé tert meg ha lad ja;

15. fel ha gyott szõ lõ ül tet vény: az a szõ lõ ül tet vény,
amely a szõ lé sze ti és bo rá sza ti adat szol gál ta tás rend jé rõl
és a nem hegy köz sé gi te le pü lé se ken a köz igaz ga tá si fel -
ada to kat el lá tó hegy köz sé gek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le te sze -
rin ti szõ lõ ül tet vény ka tasz ter alap ján a fel ha gyott ka te gó -
ri á ba tar to zik;

16. fi zi kai blokk: a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó
Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott te rü let;

17. for ga tá sos ta laj mû ve lés: kü lön bö zõ mély sé gû
szán tá sos ta laj mû ve lés;

18. föld hasz ná la ti terv: a föld hasz ná ló ál tal egy gaz dál -
ko dá si évre vo nat ko zó an ké szí tett, a cél prog ram ba vont
föld te rü le tek ve tés szer ke ze té re vo nat ko zó do ku men tum,
amely figye lembe ve szi az 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de -
let, va la mint e ren de let 16.  § (1) be kez dé se sze rin ti ve tés -
vál tá si sza bá lyo kat, a ter mõ he lyi adott sá go kat és a táp -
anyag-gaz dál ko dá si ter vet is;

19. föld hasz ná ló: adott föld te rü let vi szony la tá ban az
a hasz no sí tás ra jo go sult sze mély, aki az ez zel össze füg gés -
ben fel me rü lõ költ sé ge ket, il let ve koc ká za tot vi se li;

20. fõ nö vény: az a nö vény, amely az adott gaz dál ko dá si 
év ben a leg hosszabb ide ig fog lal ja el a te rü le tet, és amit
a föld hasz ná ló az adott évi ki fi ze té si ké rel mé ben meg -
jelölt;

21. gaz dál ko dá si nap ló: a 21. szá mú mel lék let sze rin ti
do ku men tum, ame lyet a föld hasz ná ló a gaz da sá ga tel jes
te rü le té re vo nat ko zó an, a tá mo ga tá si idõ szak ban, az adott
gaz dál ko dá si év ben vég zett me zõ gaz da sá gi tevékenysé -
geirõl ve zet;

22. gaz da ság: a tá mo ga tás ra jo go sult ál tal me zõ gaz da -
sá gi te vé keny ség cél já ból hasz no sí tott me zõ gaz da sá gi
 területek, ál la tok, épü le tek és esz kö zök összes sé ge;

23. gaz dál ko dá si év: a tárgy év szep tem ber 1-jén kez -
dõ dõ és a kö vet ke zõ év au gusz tus 31-ig tar tó idõ szak;

24. haj ta tá sos ter mesz tés: zárt lég te rû be ren de zés ben
(fó lia sá tor vagy üveg ház) tör té nõ nö vény ter mesz tés;

25. hasz no sí tá si irány: szán tó, gyep, ül tet vény, vi zes
élõ hely;

26. ho mo gén ül tet vény: leg alább 95%-ban egy nö vény faj
azo nos vagy kü lön bö zõ korú egye de i bõl álló ül tet vény;

27. hü ve lyes nö vény: bab, bor só fa jok, len cse, ta kar -
mány bük köny, csil lag fürt, szó ja bab, szeg le tes led nek, föl -
di mo gyo ró;

28. in téz ke dés: az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél -
prog ra mok összes sé ge;

29. ka szá ló: ki zá ró lag ka szá lás sal hasz no sí tott gyep -
terület;

30. ked ve zõt len adott sá gú te rü let: az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban
meg valósuló tá mo ga tá sok ese té ben a ked ve zõt len adott -
ságú te rü le tek és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM ren de let alap ján
meg ha tá ro zott, a Me PAR fi zi kai blokk szint en le ha tá rolt
te rü let;

31. ké rel me zõ: tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó föld hasz -
ná ló;

32. kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -
let: egy cél prog ram ba be vitt és egy egy ség ként meg ha tá -
ro zott, össze füg gõ, egy fi zi kai blok kon be lü li, jól látha -
tóan el kü lö ní tett föld te rü let (15. szá mú mel lék let sze rin ti
ábra);

33. le ge lõ: olyan gyep te rü let, amely nek hasz no sí tá sa
az õszi tisz tí tó ka szá lá son kí vül leg fel jebb évi egy ka szá lás 
mel lett az adott cél prog ram ban le gel tet he tõ ál lat ál lo mány
le gel te té sé vel tör té nik;

34. le vél ana lí zis: a le ve lek olyan la bo ra tó ri u mi vizs gá -
la ta, amely al kal mas an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy az adott
nö vény a ta laj ban ta lál ha tó fel ve he tõ táp anya gok kö zül
me lye ket és mi lyen mér ték ben hasz no sít ja;

35. ló fé lék: ló, sza már, ösz vér;

36. ma dár ba rát ka szá lás: olyan ka szá lás, ame lyet a ka -
szá lan dó te rü let kö zép pont já ból vagy a táb la szél mel lõl
 indulva, az ott élõ ál la tok zár vány te rü let re szo rí tá sa nél -
kül, vad ri asz tó lánc hasz ná la ta mel lett vé gez nek;

37. ma dár odú: me zõ gaz da sá gi te rü le te ken elõ for du ló
ma dár fa jok táp lál ko zá si, il let ve fész ke lé si le he tõ sé ge i nek
bõ ví té sé re szol gá ló be ren de zés;

38. Ma gas Ter mé sze ti Ér té kû Te rü le tek (a továb biak -
ban: MTÉT): az ÉTT fe lül vizs gá la ta so rán ki ala kí tott,
a 6. szá mú mel lék let ben fel so rolt és a Me PAR-ban fi zi kai
blokk szint en le ha tá rolt min ta te rü le tek, ame lye ken ter mé -
szet vé del mi célú cél prog ra mok igény be vé te lé re van le he -
tõ ség;

39. má sod ve tés: a fõ nö vény után a kö vet ke zõ gaz dál -
ko dá si év elsõ nö vé nyé nek ve té sé ig be ta ka rí tott, vagy
zöld trá gya-nö vény ként ta laj ba for ga tott kul tú ra;

40. Me PAR: a Tv. 31.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott és a Me PAR ren de let ben sza bá lyo zott rend szer;

41. me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú te rü let: adott gaz dál -
ko dá si év ben az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap -
ból, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap ból fi nan szí ro zott egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé -
vel kap cso la tos egy sé ges el já rá si sza bá lyok ról  szóló
36/2009. (IV. 3.) FVM ren de let [a továb biak ban: 36/2009.
(IV. 3.) FVM ren de let] sze rin ti egy sé ges ké re lem ben be je -
len tett szán tó, gyep, ül tet vény és kony ha kert összes te rü le -
te, amely a Me PAR-ban le ha tá rolt tá mo gat ha tó te rü let re
esik;

42. me zõ gaz da sá gi par cel la: egy vagy több szom szé -
dos táb lá ból álló össze füg gõ föld te rü let, ame lyen egy nö -
vény cso por tot ter meszt egy föld hasz ná ló (15. szá mú mel -
lék let sze rin ti ábra);
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43. mo za i kos, kis par cel lás nö vény ter mesz tés: a ha gyo -
má nyos táj kép meg õr zé se cél já ból tör té nõ ter mé szet kí mé -
lõ szán tó föl di gaz dál ko dá si mód, ahol az egyes táb lák mé -
re te szán tó föl di zöld ség-nö vény ter mesz tés ese tén leg fel -
jebb 0,5 hek tár, egyéb szán tó föl di nö vény ter mesz tés ese -
tén leg fel jebb 2 hek tár;

44. mó do sí tás: a tá mo ga tá si igény nö ve lé sé re irá nyu ló
adat vál to zás be je len té se;

45. Na tu ra 2000 te rü let: az eu ró pai kö zös sé gi jelen -
tõségû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let 5.  §-ának elõ írásai sze -
rint a Me PAR-ban fi zi kai blokk szint en le ha tá rolt te rü let;

46. nit rát ér zé keny te rü let: a nit rát ér zé keny te rü le tek -
nek a Me PAR sze rin ti blok kok szint jén tör té nõ köz zé té te -
lé rõl  szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM ren de let mel lék le té ben
fel so rolt te rü le tek;

47. nö vény cso port: olyan nö vény fa jok vagy nö vény -
faj ták összes sé ge, ame lyek re ugyan azon hek tá ron kén ti
 támogatási összeg vo nat ko zik;

48. öko ló gi ai stá tu szú föld te rü let: az öko ló gi ai ter me -
lés rõl és az öko ló gi ai ter mé kek cím ké zé sé rõl és
a 2092/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2007. jú ni us 28-i 834/2007/EK ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 834/2007/EK ren de let) alap ján az öko ló -
gi ai gaz dál ko dás ra tör té nõ át ál lás alat ti te rü let vagy az
öko ló gi ai gaz dál ko dás ra át állt te rü let;

49. pi hen te tett te rü let: ter mesz tés bõl leg alább egy gaz -
dál ko dá si évre ki vont szán tó te rü let;

50. pil lan gós nö vé nyek: a hü ve lyes nö vé nyek és szá las
pil lan gós ta kar mány nö vé nyek összes sé ge;

51. pon to sí tás: a mó do sí tá son kí vül min den más adat -
vál to zás be je len té se, ide ért ve a hát rá nyos jog kö vet kez -
mény mel lõ zé sé re vagy csök ken té sé re irá nyu ló be je len tést 
is, amely nek tár gya nem vissza vo nás, vis ma i or be je len tés, 
vagy a hasz no sí tó sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás;

52. rész le ges ki zá rás: hi va tal ból in dult el já rás alap ján
a cél prog ram ba be vitt föld te rü let vagy a kö te le zett ség vál -
la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let egy ré szét érin tõ te rü -
let csök ken tés;

53. rész le ges vissza vo nás: a tá mo ga tás ra jo go sult ké -
rel me alap ján a cél prog ram ba be vitt föld te rü let egy ré szét
érin tõ te rü let csök ken tés;

54. sé rü lé keny víz bá zis vé dõ te rü let: a nit rát ér zé keny
te rü le tek nek a Me PAR sze rin ti blok kok szint jén tör té nõ
köz zé té te lé rõl  szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM ren de let mel -
lék le té nek A/2. ré szé ben fel so rolt te rü le tek;

55. szar vas mar ha fé lék: szar vas mar ha, bi valy, bö lény;

56. szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek: lu cer na, bük -
köny-fé lék, vö rös he re, bí bor he re, fe hér here, korcs he re,
per zsa here, ale xand ri ai here, som kó ró, ta kar mány bal ta -
cím, szar vas ke rep, nyúl sza pu ka, szer ad el la, bor só, tar ka
ko ro na fürt, gö rög szé na, fe hér vi rá gú som kó ró vagy ezen
nö vé nyek ke ve ré ke;

57. szél eró zi ós min ta te rü let: a 7. szá mú mel lék let ben
fog lal tak sze rint a Ho mok hát ság és a Nyír ség Me PAR-ban 

meg ha tá ro zott, fi zi kai blokk szint en le ha tá rolt min ta te rü -
le tei;

58. sze mes ku ko ri ca: ve tõ mag ku ko ri ca, ku ko ri ca;

59. szór vány gyü möl csös: olyan szórt vagy sza bá lyos
el ren de zé sû ho mo gén vagy ve gyes gyü mölcs fa jok ból álló
ül tet vény, amely ben hek tá ron ként 30–150 da rab, dió ese -
tén 30–80 da rab egye dül ál ló gyü mölcs fa vagy cser jé se dõ,
il let ve sar ja kat ne ve lõ gyü mölcs ter mõ ha szon nö vény
 található;

60. ta nya: az a la kott te rü let, amely ta nya ként vagy
 majorként, vagy me zõ gaz da sá gi ter me lés cél já ra lé te sí tett
kül te rü le ti la kó- és gaz da sá gi épü let ként van re giszt rál va
az in gat lan-nyil ván tar tás ban;

61. táb la: a me zõ gaz da sá gi par cel lán be lü li, azo nos
hasz no sí tá si irá nyú össze füg gõ föld te rü let, ame lyen egy
föld hasz ná ló egy nö vény fajt ter meszt, be le ért ve a ta kar -
mány ke ve ré ke ket és a ve gyes gyü möl csö sö ket is (15. szá -
mú mel lék let sze rin ti ábra);

62. táb la for gó: a táb lán be lül a mû ve le ti fo gá sok két
vé gén ki ala ku ló, a ter mõ te rü let szer ves ré szét ké pe zõ,
 ideiglenes út jel le gû, ke reszt fo gás ként kü lön mun ká val
mû velt, ve tett vagy ve tet len üres já ra ti for du ló sáv;

63. tá mo ga tá si idõ szak: 2009. szep tem ber 1. és 2014.
au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak, ki vé ve a 3.  § (1) be kez dés
b) pont bd) al pont já nak 1. pont ja sze rin ti kör nye zet vé del -
mi célú gyep te le pí tés cél prog ra mot, amely ese té ben 2009.
szep tem ber 1. és 2019. au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak;

64. tá mo ga tás ra jo go sult: az az elõ ze tesen tá mo ga tás ra 
jo go sult, aki a vég le ge sen jó vá ha gyott te rü le te ket tar tal -
ma zó te rü let azo no sí tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész -
ben helyt adó ha tá ro zat tal ren del ke zik;

65. tá mo ga tott te rü let: a vég le ge sen jó vá ha gyott te rü -
le te ket tar tal ma zó te rü let azo no sí tá si ké re lem nek helyt adó
vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat ban meg je lölt te rü let;

66. táp anyag-gaz dál ko dá si terv: a ta laj vizs gá lat, va la -
mint adott cél prog ra mok ese té ben a le vél ana lí zis ered mé -
nyei alap ján szá mí tott, szer ves trá gyá val, mû trá gyá val,
vagy egyéb, a nö vény táp lá lás cél já ból leg fel jebb ki jut ta -
tan dó ha tó anya gok éven kén ti mennyi sé gét meg ha tá ro zó
terv;

67. tel jes ké re lem vissza vo nás: a tá mo ga tás ra jo go sult
ké rel me alap ján az in téz ke dés be be vitt föld te rü let egé szét
érin tõ te rü let csök ken tés;

68. tel jes cél prog ram vissza vo nás: a tá mo ga tás ra jo go -
sult ké rel me alap ján a cél prog ram ba be vitt föld te rü let egé -
szét érin tõ te rü let csök ken tés;

69. túl le gel te tés: a gyep olyan hely te len le gel te té si
mód ból ere dõ ká ro so dá sa, amely nek so rán a gyep ben ál lo -
mány al ko tó fû fé lék rö vid re rá gá sa és ta po sás kö vet kez té -
ben a gyep fol tok ban ki rit kul, a ta laj fel szín fe det len né
 válik;

70. vad ri asz tó lánc: a ka szá ló gép mel lé vagy elé sze -
rel he tõ olyan vad ri asz tó esz köz, amely al kal mas arra,
hogy a ka szá lás so rán a ma gas nö vény zet ben meg bú vó ál -
la to kat el ri assza, me ne kü lés re kész tes se;
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71. Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té sé nek mintaterü -
lete: a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va la -
mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol gá ló
prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér de kû -
sé gé rõl és meg valósításáról  szóló 2004. évi LXVII. tör -
vény alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott föld rész -
le tek nek a Me PAR te ma ti kus ré te gé nek meg fele lõen le ha -
tá rolt, a 8. szá mú mel lék let ben fog lalt, a Tv. 14.  § (1) be -
kez dés c) pont já nak cg) al pont ja alap ján az IH ál tal köz le -
mény ben meg je len te tett te rü le tei;

72. zár la ti ká ro sí tó: po ten ci á lis gaz da sá gi je len tõ sé gû
ká ro sí tó, amely a ve szé lyez te tett te rü le ten még nem for dul
elõ vagy elõ for dul, de nem ter jedt el és ha tó sá gi ha tá ro zat
alap ján vé de ke zést foly tat nak el le ne;

73. zóna: ter mé szet vé del mi szem pon tú, a tá mo ga tá si
ké rel mek pon to zá sa so rán el té rõ pont ér ték kel ren del ke zõ
te rü let be so ro lá si ka te gó ria, amely meg ha tá roz za, hogy
mely ter mé szet vé del mi cél prog ra mok ve he tõk igény be az
adott MTÉT te rü le ten;

74. zöld ugar: leg fel jebb há rom gaz dál ko dá si évig tar tó
ál lan dó vagy idõ sza kos zöld nö vé nyi bo rí tott ság, ame lyet
leg alább há rom faj ból álló mag ke ve rék kel, eb bõl leg alább
egy pil lan gós faj al kal ma zá sá val ala kí tot tak ki;

75. zöld trá gya-nö vény: olyan ve tett nö vény faj, amely
nö vény ta ka ró ként be bo rít ja a ta lajt és a fej lõ dé se ve ge ta tív 
sza ka szá ban, de leg ké sõbb vi rág zás kor tel jes tö me gé ben
a ta laj ba be dol go zás ra ke rül a ta laj ter mé keny ség javítá -
sának cél já ból. Az ár va ke lés nem mi nõ sül zöldtrágya-
 növénynek;

76. zsom bé kos: idõ sza ko san víz zel bo rí tott te rü le ten
ki ala ku ló, cso mók ban fej lõ dõ nö vé nyek bõl álló, ma gas fü -
vû, osz lo pos gye pes tár su lá sok összes sé ge, ame lyek re jel -
lem zõ, hogy a nö vény zet nö ve ke dé se ré vén szem be tû nõ
fel szí ni egyen lõt len sé gek jön nek lét re. A nö vény zet alatt
rend sze res a tõ zeg kép zõ dés.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  §

(1) E ren de let alap ján az aláb bi ag rár-kör nye zet gaz dál -
ko dá si cél prog ra mok hoz ve he tõ igény be te rü let ala pú,
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás:

a) szán tó föl di ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ram
cso port:

aa) in teg rált szán tó föl di nö vény ter mesz té si cél prog ram;
ab) ta nyás gaz dál ko dás cél prog ram;
ac) öko ló gi ai szán tó föl di nö vény ter mesz té si cél prog ram;
ad) ter mé szet vé del mi zo ná lis cél prog ra mok:

1. szán tó föl di nö vény ter mesz tés tú zok élõ hely-fej -
lesz té si elõ írásokkal cél prog ram,

2. szán tó föl di nö vény ter mesz tés vad lúd- és da ru -
vé del mi elõ írásokkal cél prog ram,

3. szán tó föl di nö vény ter mesz tés ma dár- és ap ró vad 
élõ hely-fej lesz té si elõ írásokkal cél prog ram,

4. szán tó föl di nö vény ter mesz tés kék vér cse élõ -
hely-fej lesz té si elõ írásokkal cél prog ram;

ae) eró zió el le ni cél prog ra mok:
1. víz eró zió el le ni cél prog ram,
2. szél eró zió el le ni cél prog ram;

b) gyep gaz dál ko dá si ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél -
prog ram cso port:

ba) ex ten zív gyep gaz dál ko dá si cél prog ram;
bb) öko ló gi ai gyep gaz dál ko dá si cél prog ram;
bc) gyep gaz dál ko dá si ter mé szet vé del mi zo ná lis cél -

prog ra mok:
1. gyep gaz dál ko dás tú zok élõ hely-fej lesz té si elõ -

írásokkal cél prog ram,
2. gyep gaz dál ko dás élõ hely-fej lesz té si elõ írá sok -

kal cél prog ram;
bd) szán tó föl di gaz dál ko dás gyep gaz dál ko dás sá ala kí -

tá sá nak cél prog ram jai:
1. kör nye zet vé del mi célú gyep te le pí tés cél prog ram,
2. ter mé szet vé del mi célú gyep te le pí tés cél prog ram;

c) ül tet vé nyek re vo nat ko zó ag rár-kör nye zet gaz dál ko -
dá si cél prog ram cso port:

ca) in teg rált gyü mölcs- és szõ lõ ter mesz tés cél prog ram;
cb) öko ló gi ai gyü mölcs- és szõ lõ ter mesz tés cél prog ram;
cc) ha gyo má nyos gyü mölcs ter mesz tés cél prog ram;
d) vi zes élõ hely föld hasz ná lat hoz kap cso ló dó agrár-

 környezetgazdálkodási cél prog ram cso port:
da) nád gaz dál ko dás cél prog ram;
db) ter mé sze tes vi zes élõ he lyek mo csa rak, zsom bé kok, 

sá sos te rü le tek gon do zá sa cél prog ram;
dc) vi zes élõ he lyek lét re ho zá sa és ke ze lé se cél prog ram.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti cél prog ra mok hoz kapcso -
lódó tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le it,
va la mint a tá mo ga tá si idõ szak alatt cél prog ra mon ként vál -
lalt kö te le zett sé ge ket a II. fe je zet tar tal maz za.

(3) A cél prog ra mok rend sze rét az 1. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

A támogatás igénybevételének kérelmezõkre vonatkozó
feltételei

4.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé re a ké rel me zõ ak kor
 jogosult, ha meg fe lel a II. fe je zet ben meg ha tá ro zott, az ál -
ta la vál lalt egyes cél prog ra mok jo go sult sá gi fel té te le i nek.

(2) A II. fe je zet ben a cél prog ra mon ként meg ha tá ro zott,
a tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult sá gi
fel té te lek olyan, tel jes kö rû en, min den ké rel me zõ ese tén és 
ad mi niszt ra tív úton el len õriz he tõ kö ve tel mé nyek, ame -
lyek nek a tel jes tá mo ga tá si idõ szak alatt meg kell fe lel ni.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az 59.  §
(2) be kez dés c) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si jo go sult sá gi fel -
té tel nek ki zá ró lag a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor kell 
meg fe lel ni.
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(4) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a 73.  §
(2) be kez dés c)–d) pont jai, va la mint a 74.  § (2) be kez dés
c) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si jo go sult sá gi fel té te lek ese té -
ben a 45.  § (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti el len õr zés ke re -
té ben tör té nik a kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le lés vizs -
gá la ta.

(5) A II. fe je zet ben a cél prog ra mon ként meg ha tá ro zott,
adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei
olyan, tel jes kö rû en, min den tá mo ga tás ra jo go sult ese tén
és ad mi niszt ra tív úton el len õriz he tõ kö ve tel mé nyek, ame -
lyek nek min den ki fi ze té si év ben meg kell fe lel ni.

5.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a föld -
hasz ná ló a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ba be jegy zett, leg -
ké sõbb 2009. szep tem ber 1-jé tõl kez dõ dõ en, a tá mo ga tá si
idõ szak tel jes idõ tar ta má ra vo nat ko zó an jo go sult a tá mo -
gat ha tó föld te rü let hasz ná la tá ra, amely rõl a tá mo ga tá si
 kérelem be nyúj tá sa kor nyi lat koz ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en bel te rü le ti,
mû ve lés alól ki vett te rü le te ken a tá mo ga tás igény be vé te lé -
nek fel té te le, hogy eze ket a te rü le te ket a föld hasz ná ló
 mezõgazdasági mû ve lés re hasz nál ja, és leg ké sõbb 2009.
szep tem ber 1-jé tõl jo go sult a föld te rü let hasz ná la tá ra,
vagy a föld te rü let tu laj do no sa le gyen, amely rõl a tá mo ga -
tá si ké re lem be nyúj tá sa kor nyi lat ko zik.

(3) Amennyi ben adott föld te rü let te kin te té ben a Ma gyar 
Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: MNV Zrt.)
gya ko rol ja a tu laj do no si jo go kat és a föld hasz ná ló az
(1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem ren del ke zik
föld hasz ná la ti jog gal a tel jes tá mo ga tá si idõ szak ra, ak kor
leg ké sõbb 2009. szep tem ber 1-jé tõl ren del kez nie kell az
MNV Zrt. vagy a va gyon ke ze lõ arra vo nat ko zó nyi lat ko -
za tá val, hogy a tá mo gat ha tó föld te rü le tet a tel jes tá mo ga -
tá si idõ szak alatt hasz nál hat ja, és er rõl a föld hasz ná ló nak
nyi lat koz nia kell a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor.

(4) Azon föld te rü le tek te kin te té ben, ame lyek fe lett
a MNV Zrt. gya ko rol ja a tu laj do no si jo go kat, a 2014. ja -
nuár 1. és 2014. szep tem ber 1. kö zött meg szû nõ föld hasz -
ná la ti szer zõ dés ese tén a föld hasz ná la ti jo go sult ság tá mo -
ga tá si fel té tel nem sé rül.

(5) Osz tat lan kö zös tu laj don ban álló föld rész let ese tén
tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha a föld -
hasz ná ló a tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta má ra:

a) a tu laj do no sok ál tal tu laj do ni há nya duk ará nyá ban,
szó több ség gel ho zott dön tés alap ján hasz nál ja a kö zös
 tulajdonban álló föld rész let tá mo ga tás sal érin tett ré szét
vagy egé szét, vagy

b) a föld rész let tá mo ga tás sal érin tett te rü le té nek el kü -
lö nült hasz ná la tá ra a tu laj do no sok kö zöt ti ér vé nyes hasz -
ná la ti meg osz tás, meg ál la po dás alap ján jo go sult.

6.  §

(1) A cél prog ra mon ként tá mo gat ha tó nö vény fa jok lis tá -
ját a 9. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott cél -
prog ra mok vo nat ko zá sá ban a szán tó föl di cél prog ram cso -
port ban jo go sult zöld ség nö vé nyek kö rét a 10. szá mú
 melléklet tar tal maz za.

(3) A ve tõ mag cél ra ter mesz tett fû fé lék a szán tó föl di
cél prog ram cso por tok ke re tén be lül jo go sul tak a tá mo ga -
tás ra.

(4) Zöld ség nö vény haj ta tá sos ter mesz té se nem tá mo -
gat ha tó egyik cél prog ram ban sem.

(5) A 3.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél -
prog ra mok vo nat ko zá sá ban a 11. szá mú mel lék let tar tal -
maz za a jo go sult ül tet vé nyek kö rét, tá mo ga tá si össze gen -
kén ti cso por to sí tás ban.

(6) A 3.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti cél prog ra mok
ese té ben a fel ha gyott szõ lõ ül tet vé nyek nem jo go sul tak
 támogatásra.

Jogosult területek

7.  §

(1) Egy kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
 területre ki zá ró lag egy ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél -
prog ram alap ján igé nyel he tõ te rü let ala pú tá mo ga tás.

(2) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad)–ae) al pont jai, b) pont 
bc)–bd) al pont jai, to váb bá d) pont db)–dc) al pont jai alap -
ján ki zá ró lag a fi zi kai blokk szint en, il let ve a fi zi kai blok -
kon be lü li szint en a Me PAR-ban le ha tá rolt te rü le tek után
igé nyel he tõ tá mo ga tás.

(3) A (2) be kez dé sek ben sze rep lõ te rü le tek fi zi kai
blokk azo no sí tó szint en meg ha tá ro zott lis tá ját az IH a Tv.
14.  § (1) be kez dés c) pont já nak cg) al pont ja alap ján e ren -
de let hatályba lépését kö ve tõ 15 na pon be lül te szi köz zé.

(4) A te rü let azo no sí tá si ké re lem nek helyt adó vagy
rész ben helyt adó ha tá ro zat ban jó vá ha gyott te rü le tek
a Me PAR vál to zá sa kö vet kez té ben nem ve szí tik el tá mo -
ga tá si jo go sult sá gu kat.

(5) Egy adott te rü let re ak kor ve he tõ igény be tá mo ga tás,
ha a cél prog ram ba be vitt kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü le tet a cél prog ram ban elõ ír tak nak meg -
fele lõen hasz no sít ják.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal ta kon túl a tá mo ga tás
igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le egy adott te rü let re
 vonatkozóan, hogy a te rü let azo no sí tá si ké rel men meg -
adás ra ke rül je nek a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be -
füg gõ te rü let el he lyez ke dé sét az Egy sé ges Or szá gos Ve tü -
le ti Rend szer ben leg alább 3 mé ter pon tos ság gal meg adó
ko or di ná ták (a továb biak ban: EOV ko or di ná ták).
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(7) Amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés a) pont ab) al pont ja
sze rin ti ta nyás gaz dál ko dás cél prog ram ese té ben a cél -
prog ram ba be vin ni kí vánt föld te rü let na gyobb, mint
50 hek tár, ak kor az 50 hek tárt meg ha la dó te rü let rész nem
tá mo gat ha tó.

(8) A 3.  § (1) be kez dés a)–c) pont jai sze rin ti cél prog ra -
mok ese té ben a tá mo gat ha tó te rü let a kö zös ag rár po li ti ka
ke re té be tar to zó, me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha -
tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i -
nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
meg ha tá ro zott egyes tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá -
ról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK
ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint az 1782/2003/EK ren de -
let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2009. ja nu ár 19-i
73/2009/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
73/2009/EK ren de let) 124. cikk (2) be kez dé sé ben meg -
határozott te rü let.

8.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad) al pont ja, il let ve
a b) pont bc) al pont ja és bd) al pont já nak 2. pont ja sze rin ti
cél prog ra mok tá mo ga tá sá nak igény be vé te lé re a 6. szá mú
mel lék let sze rin ti MTÉT egy sé gek meg ha tá ro zott zó ná i -
nak a 7.  § (3) be kez dés sze rin ti IH köz le mény fi zi kai
blokk azo no sí tó sze rint le ha tá rolt te rü le tei jo go sul tak.

(2) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ae) al pont já nak 2. pont ja
sze rin ti cél prog ram tá mo ga tá sá nak igény be vé te lé re a
7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott min ta te rü le tek nek
a 7.  § (3) be kez dés sze rin ti IH köz le mény fi zi kai blokk azo -
no sí tó sze rint le ha tá rolt te rü le tei jo go sul tak.

(3) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ae) al pont já nak 1. pont -
ja,  il let ve a b) pont bd) al pont já nak 1. pont ja sze rin ti cél -
prog ra mok ese té ben a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü let lej tés szö ge alap ján ab ban az eset ben
igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a te rü let több mint 50%-a a fen ti 
cél prog ra mok ra elõ írt lej tés szö gû.

(4) A 3.  § (1) be kez dés d) pont db)–dc) al pont jai sze rin ti 
cél prog ra mok tá mo ga tá sá nak igény be vé te lé re a 8. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott min ta te rü le tek mély ár te re i nek 
a 7.  § (3) be kez dés sze rin ti IH köz le mény fi zi kai blokk azo -
no sí tó sze rint le ha tá rolt te rü le tei jo go sul tak.

9.  §

(1) Amennyi ben a táb la te rü le te túl nyú lik a kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let ha tá ra in, a vál -
lalt kö te le zett sé ge ket a tel jes táb lán be kell tar ta ni, azon -
ban tá mo ga tás csak a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett táb -
la rész re nyújt ha tó.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti túl nyúlt te rü let
egy má sik kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
 területet érint, ak kor a na gyobb kö te le zett ség vál la lás sal

érin tett egy be füg gõ te rü let cél prog ram já nak elõ írásait kell
a tel jes táb la te rü le tén be tar ta ni, azon ban a táb la vo nat ko -
zá sá ban a tá mo ga tá si jo go sult ság és a tá mo ga tá si összeg
meg ál la pí tá sa kor a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be -
füg gõ te rü le ten be lü li táb la rész ke rül el fo ga dás ra.

(3) Ha a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
 terület ha tá ra in túl nyú ló táb la ré szen meg nem fe le lés ke rül 
meg ál la pí tás ra, a jog kö vet kez mé nye ket a kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le ten be lü li táb la rész
vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.

(4) Az in téz ke dés ke re té ben egy be mû velt táb la nem
 jogosult tá mo ga tás ra.

(5) A te rü let azo no sí tá sa so rán hasz nált ka te gó ri ák (táb -
la, me zõ gaz da sá gi par cel la, kö te le zett ség vál la lás sal érin -
tett egy be füg gõ te rü let) egy fi zi kai blok kon be lü li szem lél -
te tõ áb rá ját a 15. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Állategységhez kötött jogosultsági szempontok

10.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban, va la mint d) pont -
jának db)–dc) al pont ja i ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok
ese té ben a tá mo ga tás ra az a ké rel me zõ jo go sult, aki a
II. fe je zet sze rin ti le gel tet he tõ ál la tok ra vo nat ko zó an a tá -
mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alatt a tar tá si he lyek,
a te nyé sze tek és az ezek kel kap cso la tos egyes ada tok
 országos nyil ván tar tá si rend sze ré rõl  szóló 119/2007.
(X. 18.) FVM ren de let alap ján ve ze tett nyil ván tar tás ban az 
ál lat ál lo mány tar tó ja ként sze re pel, va la mint ele get tesz:

a) szar vas mar ha fé lék re vo nat ko zó an a szar vas mar ha
fa jok egye de i nek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván -
tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.)
FVM ren de let ben,

b) ló fé lék re vo nat ko zó an az egyes ál lat fa jok egye de i -
nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl
 szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM ren de let ben,

c) juh-, kecs ke fa jok ra vo nat ko zó an a juh- és kecske -
fajok egye de i nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si
Rend sze ré rõl  szóló 47/2005. (V. 23.) FVM ren de let ben
elõ írt, az ál lat ál lo mány ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett -
sé gek nek.

(2) A ki fi ze té si ké re lem ad mi niszt ra tív el len õr zé se
 során az ál lat egy ség hez kö tött jo go sult ság vizs gá la ta kor
az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban hi vat ko zott nyil ván tar tá -
sok ban sze rep lõ, az egyes cél prog ra mo kon be lül le gel tet -
he tõ fa jok ese té ben a ké re lem be nyúj tá sá nak gaz dál ko dá si
évé re meg ha tá ro zott napi ál lo mány ada tok éves át la ga
alap ján szá mí tott ál lat egy sé get kell figye lembe ven ni,
ame lyet a Me zõ gaz dá sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) ki zá ró lag az (1) be kez dés ben hi -
vat ko zott nyil ván tar tá sok ból ál la pít meg.

(3) A cél prog ram ra vo nat ko zó elõ írások tel je sí té sé nek
hely szí ni el len õr zé se so rán az ál lat egy ség a gaz dál ko dá si
nap ló ada tai alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.
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(4) A bér le gel te tés ke re tén be lül le gel te tett ál la tok a cél -
prog ram ra vo nat ko zó elõ írások tel je sí té sé nek hely szí ni
 ellenõrzése so rán figye lembe ve he tõk, azon ban a jo go sult -
sá gi fel té te lek meg ál la pí tá sa kor nem.

Kötelezettségek vállalásának általános feltételei

11.  §

(1) A tá mo ga tás ra jo go sult nak a kö te le zett ség vál la lás -
sal érin tett tel jes te rü le ten a tá mo ga tá si idõ szak öt éves
idõ tar ta ma alatt vé gig be kell tar ta nia az ál ta la vál lalt cél -
prog ram elõ írásait.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a 3.  § (1) be kez dés
b) pont bd) al pont 1. pont já ban sze rep lõ kör nye zet vé del mi
célú gyep te le pí tés cél prog ram ese tén a tá mo ga tá si idõ szak
tíz év.

(3) Va la mennyi cél prog ram ese té ben a kö te le zett ség -
vál la lás kez dõ idõ pont ja 2009. szep tem ber 1.

(4) A tá mo ga tás ra jo go sult nak a tel jes tá mo ga tá si idõ -
szak alatt gaz da sá ga tel jes te rü le tén be kell tar ta nia:

a) a 73/2009/EK ren de let ben rög zí tett irány el vek alap -
ján a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott – a köl csö nös
meg fe lel te tés re vo nat ko zó elõ írások egyik ré szét ké pe zõ –
jog sza bály ban fog lalt gaz dál ko dá si kö ve tel mé nye ket,

b) a köl csö nös meg fe lel te tés re vo nat ko zó elõ írások
má sik ré szét ké pe zõ, az 50/2008. (IV. 24.) FVM ren de let
1. szá mú mel lék le té ben fog lalt, „He lyes Me zõ gaz da sá gi
és Kör nye ze ti Ál la pot” fenn tar tá sá ra vo nat ko zó elõ -
írásokat (a továb biak ban: HMKÁ elõ írások),

c) a 16. szá mú mel lék let sze rint a táp anyag-gaz dál ko -
dás ra, va la mint

d) a 17. szá mú mel lék let sze rint a nö vény vé dõ szer-
hasz ná lat ra vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nye ket.

(5) Amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés b) pont bc) al pont ja, 
bd) al pont já nak 2. pont ja, va la mint d) pont db)–dc) al pont -
jai sze rin ti cél prog ra mok ke re té ben tá mo ga tott te rü le ten
fel szí ni víz ál lás ta lál ha tó, úgy en nek te kin te té ben nem kell 
al kal maz ni a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti elõ írásokat, ha 
ez zel kap cso lat ban vis ma i or ké rel met nyúj tott be a tá mo -
ga tás ra jo go sult szék he lye vagy lak he lye sze rin ti ille té kes
MVH me gyei ki ren delt ség hez.

(6) A cél prog ra mok tel je sí té sé hez köt he tõ leg fon to sabb
ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé gek össze fog la ló táb lá za tát
a 22. szá mú mel lék let tar tal maz za.

12.  §

(1) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a tá mo ga tá si idõ szak
alatt az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram I. és II. in -
téz ke dés cso port já hoz kap cso ló dó kép zé sek tár gyá ban

nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
139/2008. (X. 22.) FVM ren de let alap ján szer ve zett ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dá si kép zé sen mind két kép zé si idõ -
szak fo lya mán egy-egy al ka lom mal részt ven ni.

(2) Az (1) be kez dés vo nat ko zá sá ban az elsõ kép zé si
idõ szak a tá mo ga tá si idõ szak elsõ és má so dik gaz dál ko dá -
si évét, a má so dik kép zé si idõ szak a tá mo ga tá si idõ szak
har ma dik, ne gye dik és ötö dik gaz dál ko dá si évét fog lal ja
ma gá ban.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal maz ni
a 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont 1. pont já ban sze rep lõ 
cél prog ram vo nat ko zá sá ban is.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti kép zé sen a tá mo ga tás ra jo -
go sult nak kell részt ven nie. Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo -
go sult nem ter mé sze tes sze mély, a kép zé sen a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ nek, kép zés re ki je lölt al kal ma zott nak vagy tag -
nak kell részt ven nie. Csa lá di gaz da ság ese té ben a kép zé -
sen a csa lá di gaz da ság ve ze tõ jé nek vagy a csa lá di gaz da -
ság tag já nak kell részt ven nie.

A szántóföldi és az ültetvény célprogram csoportokra
vonatkozó különleges kötelezettségek

13.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont ja i ban meg ha tá -
ro zott cél prog ra mok ese té ben a tá mo ga tás ra jo go sult kö te -
les a tá mo ga tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si
év ben vagy az elsõ gaz dál ko dá si év ben, és a cél prog ram
utol só gaz dál ko dá si évé ben a tá mo ga tás ba be vont te rü let re 
vo nat ko zó an bõ ví tett ta laj vizs gá la tot vé gez tet ni.

(2) A ta laj vizs gá lat el vég zé se so rán:
a) a ta laj vizs gá lat hoz szük sé ges át lag ta laj min tá kat kell 

ven ni;
b) egy át lag min ta leg fel jebb öt hek tár nagy sá gú te rü le -

tet fed het le;
c) a ta laj min ta vé telt a 18. szá mú mel lék let sze rin ti be -

tar tan dó kö ve tel mé nyek be tar tá sá val bár ki el vé gez he ti;
d) a ta laj vizs gá la tot csak a meg fe le lõ vizs gá la ti pa ra -

mé te rek re akk re di tá ci ó val ren del ke zõ ta laj la bo ra tó ri u mok 
vé gez he tik el, mely ta laj la bo ra tó ri u mok ról az IH a Tv.
14.  § (1) be kez dés c) pont já nak cg) al pont ja alap ján köz le -
ményt tesz köz zé;

e) öt hek tár nál ki sebb kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü le tek ese té ben leg alább egy min ta vé tel
szük sé ges.

(3) Több föld hasz ná ló szom szé dos, kö te le zett ség vál la -
lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le tei azo nos cél prog ram
cso por tok ban  való rész vé tel ese tén össze von ha tók a min -
ta vé tel szem pont já ból.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a 3.  § (1) be -
kez dés c) pont ja sze rin ti cél prog ram cso port ese té ben ki -
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zá ró lag az azo nos ül tet vény cso port tal bo rí tott kö te le zett -
ség vál la lás sal egy be füg gõ te rü le tek von ha tók össze.

(5) A (3)–(4) be kez dés sze rin ti ese tek ben va la mennyi
föld hasz ná ló nak ren del kez nie kell a ta laj la bo ra tó ri um
 által a ta laj min ta le adá sá ról ki ál lí tott át vé te li iga zo lás má -
so la ti pél dá nyá val, il let ve a vizs gá la ti ered mé nyé vel.

(6) A tá mo ga tá si idõ sza kot meg elõ zõ gaz dál ko dá si
 évben vagy az elsõ gaz dál ko dá si év ben vett ta laj min ták
alap ján ké szült ta laj vizs gá la tok ak kor fo gad ha tók el, ha
a ta laj min ták akk re di tált ta laj la bo ra tó ri um ba  való le adá sá -
ra 2008. szep tem ber 1. és 2010. au gusz tus 31. kö zött ke rült 
sor. A ta laj min ták le adá sá ról az akk re di tált la bo ra tó ri um
át vé te li iga zo lást ál lít ki a föld hasz ná ló nak, ame lyet az
MVH a föld hasz ná ló ál tal vál lalt cél prog ram elõ írásainak
el len õr zé se kor a ta laj la bo ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyé -
nek ki adá sá ig tel je sí tés ként fo gad el.

(7) A tá mo ga tá si idõ szak utol só évé ben a ta laj vizs gá lat -
hoz szük sé ges ta laj min ták akk re di tált ta laj la bo ra tó ri um ba
 való le adá sá nak kez dõ idõ pont ja 2013. szep tem ber 1.,
vég sõ idõ pont ja 2014. au gusz tus 31. A ta laj min ták le adá -
sá ról az akk re di tált la bo ra tó ri um át vé te li iga zo lást ál lít ki
a föld hasz ná ló nak, ame lyet az MVH a föld hasz ná ló ál tal
vál lalt cél prog ram elõ írásainak el len õr zé se kor a ta laj la bo -
ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyé nek ki adá sá ig tel je sí tés ként
fo gad el.

(8) A (6) be kez dés vo nat ko zá sá ban a Nem ze ti Vi dék fej -
lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va la mint az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap
 Garancia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek 
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 150/2004. (X. 12.) FVM ren -
de let ben fog lalt in téz ke dés (a továb biak ban: NVT AKG
in téz ke dés) ötö dik gaz dál ko dá si évé ben, azaz 2008. szep -
tem ber 1. és 2009. au gusz tus 31. kö zött vég zett, az ugyan -
azon föld te rü let re vo nat ko zó tel jes vagy bõ ví tett ta laj vizs -
gá lat ered mé nye je len cél prog ra mok ese té ben el fo ga dás ra
ke rül.

14.  §

(1) A tá mo ga tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko -
dá si év ben vagy az elsõ gaz dál ko dá si év ben vég zett ta laj -
vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te cél prog ra mon ként
kü lön táp anyag-gaz dál ko dá si ter vet kell ké szí te ni és vég -
re haj ta ni. Amennyi ben nem áll ren del ke zés re ta laj vizs gá -
la ti ered mény, úgy egy sze rû sí tett mér leg szá mí tá si mód -
szer alap ján a te rü let re vo nat ko zó öt év nél nem ré geb bi ta -
laj vizs gá la ti ered mény fel hasz ná lá sá val, vagy a ter ve zett
ter més szint hez meg ha tá ro zott táp anya gi gén nyel kell el ké -
szí te ni a táp anyag-gaz dál ko dá si ter vet.

(2) A 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já nak ca)–cb) al pont -
ja i ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok ese té ben a táp -
anyag-gaz dál ko dá si ter vet a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek,

va la mint a 19. szá mú mel lék let sze rin ti le vél ana lí zis ered -
mé nye alap ján kell el ké szí te ni.

(3) A le vél ana lí zist csak a meg fe le lõ vizs gá la ti pa ra mé -
te rek re akk re di tá ci ó val ren del ke zõ la bo ra tó ri u mok vé gez -
he tik el, mely la bo ra tó ri u mok ról az IH a Tv. 14.  § (1) be -
kez dés c) pont já nak cg) al pont ja alap ján köz le ményt tesz
köz zé.

(4) A le vél min ták le adá sá ról az akk re di tált la bo ra tó ri um 
át vé te li iga zo lást ál lít ki a föld hasz ná ló nak, ame lyet az
MVH a föld hasz ná ló ál tal vál lalt cél prog ram elõ írásainak
el len õr zé se kor a la bo ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyé nek
ki adá sá ig tel je sí tés ként fo gad el.

(5) A táp anyag-gaz dál ko dá si terv nek tar tal maz nia kell
a nö vény táp lá lás cél já ra ki jut ta tan dó anya gok tí pu sát (mû -
trá gya, szer ves tár gya, egyéb ter més nö ve lõ anyag) és

a) mû trá gya és szenny víz iszap ese tén az N, P, K elem re,
b) szer ves trá gya ese tén az N elem re vo nat ko zó

ki jut tat ha tó ha tó anyag hek tá ron kén ti ma xi má lis mennyi -
sé gét.

(6) Szenny víz iszap ki he lye zé sé re a szenny vi zek és
szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak és ke -
ze lé sé nek sza bá lya i ról  szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren -
de let elõ írásainak be tar tá sa mel lett van le he tõ ség.

(7) A táp anyag-gaz dál ko dá si terv el ké szí té se so rán:
a) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel

szem be ni vé del mé hez szük sé ges cse lek vé si prog ram rész -
le tes sza bá lya i ról, va la mint az adat szol gál ta tás és nyil ván -
tar tás rend jé rõl  szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let
[a továb biak ban: 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let] 6.  §
(1)–(2) be kez dé se i ben az egyes nö vé nyek faj la gos táp -
anyag igé nyé re meg ha tá ro zott ada to kat kell figye lembe
ven ni;

b) meg kell ha tá roz ni a (4) be kez dés sze rint a ki jut tat -
ha tó elem(ek)re vo nat ko zó ha tó anyag hek tá ron ként ma xi -
má lis mennyi sé gét;

c) nit rát ér zé keny te rü le tek ese té ben az 59/2008.
(IV. 29.) FVM ren de let 4.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ér té ke ket nem le het túl lép ni;

d) táp anyag-után pót lás ra fel hasz nál ha tó anya gok:
da) a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé rõl, tá ro lá -

sá ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 36/2006.
(V. 18.) FVM ren de let nek meg fe le lõ anyag;

db) EK je lö lé sû mû trá gya;
dc) nem en ge dély kö te les szer ves trá gya (az ál lat faj

meg adá sá val).

(8) A táp anyag-gaz dál ko dá si terv ben meg ha tá ro zott ki -
jut ta tan dó ha tó anyag dó zi so kat túl lép ni nem le het.

(9) A 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél prog ra mok ese té ben a tá mo ga tás ra jo go sult kö te les
éven te cél prog ra mon ként kü lön, a tá mo ga tás ba be vont
 területre vo nat ko zó an föld hasz ná la ti ter vet ké szí te ni vagy
ké szít tet ni a 16.  § (1) be kez dés sze rin ti ve tés vál tá si sza bá -
lyok figye lembe véte lével. A föld hasz ná la ti terv tar tal mi
kö ve tel mé nyei az aláb bi ak:
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a) kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le -
ten ként az egyes táb lák ese té ben fel kell tün tet ni:

aa) a már ve tett elõ ve te ményt, azaz az elõ zõ gaz dál ko -
dá si év fõ nö vé nyét vagy má sod ve té sét;

ab) a hasz no sí tás ra ke rü lõ fõ nö vé nyek kö rét, va la mint
b) az adott cél prog ram ban rög zí tett ve tés szer ke ze ti elõ -

írások sze rin ti nö vény kul tú ra-cso por tok ese té ben meg kell 
ha tá roz ni:

ba) a te rü let nagy sá got;
bb) az adott gaz dál ko dá si évre vo nat koz ta tott szá za lé -

kos rész arányt, va la mint
bc) a tá mo ga tá si idõ szak tel jes egé szé re vo nat koz ta tott

szá za lé kos rész arányt.

(10) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad) al pont já nak 1. és
4. pont ja i ban sze rep lõ cél prog ra mok ese té ben, amennyi -
ben a tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alatt éve lõ szá -
las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek ter mesz té sé re ke rül sor,
föld hasz ná la ti ter vet nem kell ké szí te ni.

15.  §

(1) A 14.  § (1) be kez dés ben fog lalt tápanyag-gazdál -
kodási ter vet, il let ve a 14.  § (9) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott föld hasz ná la ti ter vet éven te szep tem ber 30-ig kell
 elkészíteni a kö vet ke zõ gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó an.
Amennyi ben a fõ nö vény be ta ka rí tá sá ra szep tem ber 30-át
köve tõen ke rül sor, a ter ve ket a be ta ka rí tást köve tõen kell
ha la dék ta la nul el ké szí te ni.

(2) Az el ké szí tett ter vek tõl  való el té rést a gaz dál ko dá si
nap ló ban do ku men tál ni kell az el té rés in dok lá sá val együtt.

(3) A ter vek ere de ti pél dá nyát a tá mo ga tá si idõ szak alatt 
meg kell õriz ni.

(4) Az elsõ gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó táp anyag-gaz -
dál ko dá si ter vet és föld hasz ná la ti ter vet leg ké sõbb a te rü -
let azo no sí tá si ké rel met jó vá ha gyó vagy rész ben jó vá ha -
gyó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül kell el ké szí te ni.

(5) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les az elõ zõ gaz dál ko dá -
si évre vo nat ko zó táp anyag-gaz dál ko dá si terv 20. szá mú
mel lék let ben fog lalt adat tar tal mát éven te szep tem ber 1. és
no vem ber 30. kö zött, elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni a
 Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (a továb biak -
ban: MgSzH). Az elsõ gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó terv
fen ti ek sze rin ti adat tar tal mát 2010. szep tem ber 1. és no -
vem ber 30. kö zött kell be nyúj ta ni.

(6) Az akk re di tált ta laj la bo ra tó ri um ál tal meg kül dött
 talajvizsgálati ered mé nyek az adott gaz dál ko dá si évet kö -
ve tõ táp anyag-gaz dál ko dá si ter vek el ké szí té sé hez szol gál -
nak ala pul.

16.  §

(1) A ve tés vál tá si sza bá lyok be tar tá sát elõ író cél prog ra -
mok ese té ben a táb la szin ten, a HMKÁ elõ írásokon túl
 alkalmazandó sza bá lyok az aláb bi ak:

a) cu kor ré pa, cék la, ta kar mány ré pa, bur go nya, ló bab,
szó ja és csil lag fürt csak egy szer ter meszt he tõ 4 éven be lül;

b) nap ra for gó, szá raz bor só csak egy szer ter meszt he tõ
5 éven be lül;

c) két hü ve lyes nö vény, il let ve hü ve lyes nö vény és szá -
las pil lan gós ta kar mány nö vény ter mesz té se kö zött leg -
alább két év nek kell el tel nie;

d) lu cer na után hü ve lyes nö vény nem ter meszt he tõ;
e) szó ja, olaj rep ce, nap ra for gó nem kö vet he ti egy mást

a ve tés vál tás ban.

(2) A ve tés vál tá si sza bá lyok tel je sí té sé be a má sod ve tést
figye lembe kell ven ni.

(3) A tá mo ga tás ra jo go sult a II. fe je zet ben meg ha tá ro -
zott ve tés szer ke zet re vo nat ko zó elõ írásokat a tel jes tá mo -
ga tá si idõ szak alatt a cél prog ram ban tá mo ga tott te rü le ten,
cél prog ra mon ként kö te les be tar ta ni.

(4) Zöld ugar ra vo nat ko zó sza bá lyok:
a) az uga rol ta tás ide je alatt ti los mû trá gya és növény -

védõ szer al kal ma zá sa;
b) leg alább 10 cm ma gas tar ló al kal ma zá sa mel lett ka -

szá lást vagy szár zú zást éven te, jú ni us 15-ét köve tõen le het 
vé gez ni;

c) a zöld ugart jú li us 30. után le het fel tör ni, a nö vé nyi
ré szek ta laj ba for ga tá sá val;

d) a zöld ugar ként hasz no sí tott te rü le ten ti los gaz da sá gi
ha szon ál lat tal le gel tet ni és ma got fog ni;

e) ter mesz tett nö vé nyek nek csak mé hé sze ti és zöld trá -
gyá zá si célú fel hasz ná lá sa le het sé ges;

f) a pi hen te tett te rü let nem ve he tõ figye lembe zöld -
ugar ként.

(5) A 29.  § (3) be kez dé se sze rin ti rit ka nö vény faj ták ter -
mesz té se ese tén egy adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü le ten be lül a rit ka nö vény faj tát tar tal ma zó
táb la mel lett nem le het ugyan olyan fajú, nem rit ka nö vény -
faj tá val bo rí tott táb lát el he lyez ni.

(6) Az 58.  § (4) be kez dés g) pont ja, 59.  § (4) be kez dés
h) pont ja, 60.  § (4) be kez dés h) pont ja, va la mint 65.  §
(4) be kez dés g) pont ja sze rin ti elõ írást éve lõ szá las pil lan -
gós ta kar mány nö vény ter mesz té se ese tén nem kell al kal -
maz ni az adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg -
gõ te rü let re vo nat ko zó an.

(7) A 3.  § (1) be kez dés a) pont jai sze rin ti cél prog ra mok
ese té ben a tá mo ga tás ra jo go sult nak az MVH ál tal köz le -
mény ben köz zé tett mó don be kell je len te nie:

a) zöld trá gyá zás meg valósítása ese tén a ve tés be for ga -
tá sát meg elõ zõ 10 mun ka na pon be lül a zöld trá gyá zás ra
ke rü lõ nö vény fajt, a mun ká lat vég zé sé nek he lyét és idõ -
pont ját;
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b) má sod ve tés meg valósítása ese tén a mun ká la tok el -
vég zé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül az el ve tett nö vény -
fajt, a mun ká lat vég zé sé nek he lyét és idõ pont ját;

c) kö zép mély la zí tás meg valósítása ese tén a mun ká lat
vég zé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül a meg valósítás
 helyét és idõ pont ját.

17.  §

(1) A 73.  § (4) be kez dés h) pont ja, 74.  § (4) be kez dés
g) pont ja, va la mint 75.  § (4) be kez dés f) pont ja sze rin ti elõ -
írás ese té ben a ma dár odú kat az ül tet vény te rü le tén vagy
az ül tet vény köz vet len kör nye ze té ben kell el he lyez ni,
a szél sõ so rok tól leg fel jebb 100 m-es tá vol ság ban.

(2) A nö vény vé de lem so rán ki zá ró lag kör nye zet kí mé lõ
nö vény vé dõ szer-ha tó anya gok al kal maz ha tók.

(3) Zár la ti ká ro sí tók meg je le né se ese tén a föld hasz ná -
lók a meg je lölt cél prog ra mok ban az MgSzH me gyei nö -
vény- és ta laj vé del mi igaz ga tó sá ga i nak szak mai ja vas la ta
alap ján az MgSzH Köz pont en ge dé lye zõ ha tó sá gá nak az
en ge dé lye sze rint gaz dál ko dá si éven ként egy sze ri al kal -
ma zás ra az en ge dé lye zés ben fog lal tak nak meg fele lõen
fel hasz nál hat ják a kör nye zet kí mé lõ be so ro lás ba nem
 került nö vény vé dõ szer-ha tó anya go kat.

(4) Az al kal maz ha tó nö vény vé dõ szer-ha tó anya go kat,
azok kör nye zet vé del mi szem pon tú be so ro lá sát (sár ga
vagy zöld), va la mint a ha tó anya go kat tar tal ma zó nö vény -
vé dõ sze rek kö rét az IH a Tv. 14.  § (1) be kez dés c) pont já -
nak cg) al pont ja alap ján a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá -
nak évé ben au gusz tus 31-ig, ezt köve tõen éven te ja nu ár
31-ig köz le mény ben te szi köz zé.

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek

18.  §

(1) A tá mo ga tás ra jo go sult a HMKÁ elõ írások tel je sí té -
sé nek el len õr zé se, va la mint a célprogram-elõ írások tel je -
sí té sé nek el len õr zé se ér de ké ben a gaz da sá ga tel jes te rü le -
tén el vég zett te vé keny sé gek rõl a 21. szá mú mel lék let sze -
rin ti gaz dál ko dá si nap lót pa pír ala pon vagy elekt ro ni kus
úton kö te les nap ra ké szen ve zet ni.

(2) A gaz dál ko dá si nap ló nap ra kész ve ze té se alatt az
aláb bi ak ér ten dõk:

a) napi bon tás ban ve ze ten dõ a nö vény vé del mi ke ze lés -
rõl (per me te zé si nap ló)  szóló nyil ván tar tás;

b) heti bon tás ban ve ze ten dõ adat az a), c) és d) pont ban
sze rep lõ ada tok ki vé te lé vel va la mennyi mû ve lé si adat;

c) havi bon tás ban ve ze ten dõ adat az ál lat ál lo mány-vál -
to zás nyo mon kö ve té se;

d) évi bon tás ban ve ze ten dõ adat a szer ves trá gya mér leg 
nyil ván tar tá sa.

(3) A te vé keny sé ge ket leg ké sõbb azok el vég zé sé tõl
szá mí tott egy hé ten be lül rög zí te ni kell a gaz dál ko dá si
nap ló ban.

(4) A gaz dál ko dá si nap lót min den év szep tem ber 1-jé tõl 
a kö vet ke zõ év au gusz tus 31-ig tar tó idõ szak ra,
a GN 02-05, va la mint GN 16-17 la pok ese té ben a tel jes
 támogatási idõ szak ra vo nat ko zó an fo lya ma to san kell
 vezetni.

(5) A gaz dál ko dá si nap ló elekt ro ni kus for ma nyom tat -
vá nya az IH, az MVH, va la mint az MgSzH hon lap ján ke -
rül köz zé té tel re. A gaz dál ko dá si nap ló ki töl té si út mu ta tó -
ját az IH a Tv. 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak cg) al pont ja
alap ján leg ké sõbb 2009. jú li us 1-jé ig köz le mény ben te szi
köz zé.

(6) A gaz dál ko dá si nap ló ere de ti pél dá nyát, elekt ro ni -
kus úton tör té nõ ve ze tés ese tén a gaz dál ko dá si év le zá rá sát 
köve tõen ki nyom ta tott pél dá nyát a tá mo ga tá si idõ szak
 végét kö ve tõ má so dik gaz dál ko dá si év vé gé ig meg kell
õriz ni.

(7) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a gaz dál ko dá si nap -
ló nak, a Tv. 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak cg) al pont ja
alap ján az IH köz le mény ben meg ha tá ro zott ada ta it min -
den év szep tem ber 1. és no vem ber 30. kö zött elekt ro ni ku -
san be nyúj ta ni az MgSzH-hoz. Az elsõ gaz dál ko dá si évre
vo nat ko zó gaz dál ko dá si nap lót 2010. szep tem ber 1. és
 november 30. kö zött kell be nyúj ta ni.

(8) A hely szí ni el len õr zés a gaz dál ko dá si nap ló ere de ti
pél dá nya alap ján tör té nik.

(9) A gaz dál ko dá si nap ló (7) be kez dés sze rin ti adat tar -
tal má nak be nyúj tá sa vo nat ko zá sá ban hi ány pót lás nak
 helye nincs.

A monitoring rendszer mûködtetése

19.  §

(1) A tá mo ga tá si cé lok meg valósulásának nyo mon kö -
ve té se ér de ké ben a tá mo ga tás ra jo go sult nak az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból tá mo ga tott in -
téz ke dé sek mo ni tor ing adat szol gál ta tá si rend jé re vonat -
kozó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 18/2009. (III. 6.) FVM
ren de let ben fog lal tak sze rint éven te nyi lat koz nia kell
a mo ni tor ing ada tok ról.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt mo ni tor ing adat szol gál -
ta tá son túl a célprogram-elõ írások gaz da sá gi és kör nye ze ti 
ha tá sa i nak vizs gá la ta ér de ké ben az IH ha tás in di ká tor mo -
ni to ro zó rend szert mû köd tet az in téz ke dés tel jes idõ tar ta -
ma alatt.

(3) A ha tás in di ká tor mo ni to ro zó rend szer üze mel te té sé -
rõl, mû kö dé sé rõl, a ki vá lasz tás ra ke rü lõ tá mo ga tás ra jo go -
sul tak szem pont rend sze ré rõl, a gyûj ten dõ ada tok kö ré rõl,
va la mint a ki ér té ke lés mód szer ta ná ról a Tv. 14.  § (1) be -
kez dés c) pont já nak cg) al pont ja alap ján az IH köz le mény -
ben ren del ke zik.
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(4) A (2) be kez dés sze rin ti rend szer ke re té ben a tá mo ga -
tás ra jo go sul tak kö zül rep re zen ta tív min ta so ka ság ke rül
ki vá lasz tás ra, kü lö nö sen az aláb bi szem pon tok figye -
lembe véte lével:

a) a rend szer be ki vá lasz tot tak nak az in téz ke dés ke re té -
ben tá mo ga tott össz te rü let 10%-át le kell fed nie az or szá -
gos te rü le ti le fe dett ség sze rint;

b) a cél prog ra mok vizs gá la ta alap ján:
ba) gaz da sá gi mé re tek sze rin ti cso por tok sze rint;
bb) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let át la gos mé re te sze rint;
bc) a föld te rü let ter mé szet vé del mi és kör nye zet vé del -

mi be so ro lá sa sze rint;
bd) a tá mo ga tás ra jo go sult ál tal a gaz dál ko dá sá ból az

in téz ke dés be be vont te rü let nagy sá ga sze rint;
be) a tá mo ga tás ra jo go sult ál tal vál lalt cél prog ra mok

szá ma sze rint;
c) a tá mo ga tás ra jo go sul tak vizs gá la ta alap ján:
ca) az üze mek tí pu sa sze rint;
cb) szak ta nács adá si szol gál ta tás igény be vé te le sze rint;
cc) az is ko lai vég zett ség sze rint.

(5) Az IH a min ta so ka ság ki vá lasz tá si el já rá sá nak dön -
té sét kö ve tõ har minc na pon be lül írás ban ér te sí ti azon
 támogatásra jo go sul ta kat, akik a (4) be kez dés alap ján
a min ta so ka ság ba ki vá lasz tás ra ke rül tek.

(6) Az a tá mo ga tás ra jo go sult, aki a min ta so ka ság ba ki -
vá lasz tás ra ke rült, kö te les a tá mo ga tá si idõ szak alatt, va la -
mint az azt kö ve tõ gaz dál ko dá si év so rán a gaz da sá gi, ter -
mé szet vé del mi, ta laj vé del mi és víz vé del mi ha tá sok mo ni -
to ro zá sa ér de ké ben

a) a gaz da sá ga tel jes te rü le té re vo nat ko zó an a ha tás in -
di ká tor mo ni to ro zó rend szert üze mel te tõ ré szé re ada to kat
ren del ke zés re bo csá ta ni, va la mint

b) a ha tás in di ká tor mo ni to ro zó rend szer mû kö dé se
 érdekében meg ha tá ro zott vizs gá la tok ban köz re mû köd ni
gaz da sá ga tel jes te rü le tén.

(7) E kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel kap cso lat ban a tá -
mo ga tás ra jo go sul tat költ ség nem ter he li. A ha tás in di ká tor 
mo ni to ro zó rend szer mû kö dé sé re és a (6) be kez dés ben
fog lalt vizs gá la tok el vég zé sé nek költ sé ge i re a mo ni tor in -
got vég zõ ré szé re az IH az EMVA Tech ni kai Se gít ség -
nyúj tás in téz ke dés ke re té bõl nyújt fe de ze tet.

A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben
bekövetkezõ változás általános szabályai

20.  §

(1) A tá mo ga tá si idõ szak alatt:
a) a 7.  § (6) be kez dé se sze rint be azo no sí tott, a kö te le -

zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let el he lyez ke -
dé se nem vál toz hat;

b) az a) pont sze rin ti te rü le ten el he lyez ke dõ, azo nos
cél prog ra mon be lü li me zõ gaz da sá gi par cel lák, il let ve táb -
lák ha tá rai a tá mo ga tá si idõ szak alatt mó do sít ha tók;

c) a me zõ gaz da sá gi par cel lák, il let ve táb lák szá ma gaz -
da sá gi éven ként vál toz hat.

(2) A cél prog ra mok kö zöt ti vál tás a tá mo ga tá si idõ szak
alatt nem le het sé ges.

(3) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad) al pont já nak 1. és
4. pont ja i ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok ese té ben a tá -
mo ga tá si idõ szak alatt nincs le he tõ ség a szá las pil lan gós
ta kar mány nö vé nyek ter mesz té se és a ve gyes szán tó föl di
nö vény ter mesz tés kö zöt ti vál tás ra.

(4) A cél prog ram ba be vitt te rü let nö ve lé sé re ki zá ró lag
kö te le zett sé gát vál la lás ré vén van le he tõ ség.

21.  §

(1) Amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés c) pont ca)–cc) al -
pont ja i ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok nál a kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let egy ré szét érin -
tõ en az ül tet vény ki vá gás ra, majd új ra te le pí tés re ke rül, de
az új te le pí té sû ül tet vény után ala cso nyabb tá mo ga tá si
összeg igé nyel he tõ, úgy a tá mo ga tás ra jo go sult kö te les az
ül tet vény el he lyez ke dé sét leg alább 3 mé ter pon tos ság gal
meg adó EOV ko or di ná tá kat a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá -
sá ra ren del ke zés re álló idõ szak ban elekt ro ni kus úton be -
nyúj ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt új ra te le pí tett te rü let re az
új nö vény faj sze rint járó ala cso nyabb tá mo ga tá si összeg
ke rül ki fi ze tés re.

(3) Amennyi ben az új te le pí té sû ül tet vény után ma ga -
sabb hek tá ron kén ti tá mo ga tá si összeg igé nyel he tõ, mint
a ki vá gott nö vény faj ra, úgy a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re
az új ra te le pí tett te rü let vo nat ko zá sá ban a területazonosí -
tási ké re lem re ho zott ha tá ro zat alap ján járó ko ráb bi tá mo -
ga tá si összeg ke rül ki fi ze tés re.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lalt új ra te le pí tett te rü let te rü -
let azo no sí tá sá nak költ sé ge it a tá mo ga tás ra jo go sult vi se li,
arra vo nat ko zó an a 29.  § (5) be kez dé se sze rin ti költ ség
nem fi zet he tõ ki.

Kötelezettség megszüntetése egyéb jogcímekkel
kapcsolatban

22.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let 27. cikk (11) be kez dé -
sé nek meg fele lõen a tá mo ga tás ra jo go sult az ag rár-kör -
nye zet gaz dál ko dá si cél prog ram ke re té ben a tá mo ga tott
 területét a meg kez dett gaz dál ko dá si év be fe jez té vel me zõ -
gaz da sá gi er dõ sí té si in téz ke dés be be von hat ja.
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(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt er dõ sí tett te rü let agrár-
 környezetgazdálkodási tá mo ga tás ra  való jo go sult sá ga az
er dõ te le pí tés meg kez dé sé nek gaz dál ko dá si évé tõl meg -
szû nik, de a tá mo ga tás ra jo go sul tat tá mo ga tás-vissza fi ze -
té si kö te le zett ség nem ter he li.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult az (1) be kez dés
alap ján a tá mo ga tott te rü le tét a meg kez dett gaz dál ko dá si
év be fe jez té vel me zõ gaz da sá gi er dõ sí té si in téz ke dés be be -
von ja, de az er dõ te le pí tést a kö vet ke zõ gaz dál ko dá si év -
ben nem kez di meg, azon ban az adott cél prog ram ke re té -
ben vál lalt kö te le zett sé ge it tel je sí ti, ak kor az adott gaz dál -
ko dá si évre vo nat ko zó an to vább ra is jo go sult az ag rár-kör -
nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ra.

(4) Fás szá rú ener ge ti kai célú ül tet vény te le pí té sé re, va -
la mint ül tet vény te le pí té se ese té ben az (1)–(3) be kez dés -
ben fog lal tak nem al kal ma zan dók, ide nem ért ve a 21.  § (1) 
és (3) be kez dé sei sze rin ti ül tet vény új ra te le pí tést.

(5) A 3.  § (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
cél prog ra mok ese tén a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tott
te rü le tét a meg kez dett gaz dál ko dá si év vé gé vel az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az ag rár-er dé -
sze ti rend sze rek me zõ gaz da sá gi föld te rü le te ken tör té nõ
elsõ lét re ho zá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tás igény be vé te lé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM
ren de let [a továb biak ban: 46/2009. (IV. 16.) FVM ren de -
let] sze rin ti ag rár-er dé sze ti in téz ke dés be be von hat ja.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal tak ese tén:
a) amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha -

tá ro zott szán tó föl di cél prog ram cso por ton be lü li tá mo ga -
tott te rü let ke rül be vo nás ra, úgy a te rü let ag rár-kör nye zet -
gaz dál ko dá si tá mo ga tás ra  való jo go sult sá ga a fá sí tás, il let -
ve a gye pe sí tés meg kez dé sé nek gaz dál ko dá si évé tõl meg -
szû nik, de a tá mo ga tás ra jo go sul tat tá mo ga tás-vissza fi ze -
té si kö te le zett ség nem ter he li;

b) amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott gyep gaz dál ko dá si cél prog ram cso por ton be lü li
 terület ke rül be vo nás ra, úgy a te rü let tá mo ga tás ra  való jo -
go sult sá ga meg ma rad.

(7) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a szán tó föl di
cél prog ram cso por ton be lü li tá mo ga tott te rü le tét a meg -
kez dett gaz dál ko dá si év be fe jez té vel a 46/2009. (IV. 16.)
FVM ren de let sze rin ti ag rár-er dé sze ti in téz ke dés be be -
von ja, de a fá sí tást, il let ve a gye pe sí tést a kö vet ke zõ gaz -
dál ko dá si év ben nem kez di meg, azon ban az adott cél prog -
ram ke re té ben vál lalt kö te le zett sé ge it tel je sí ti, úgy az adott 
gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó an jo go sult az ag rár-kör nye -
zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ra.

(8) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tott te -
rü le tén az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok hoz nyúj -
tandó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let [a továb biak ban: 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let] 3.  § (1) be kez dés a) pont já nak
aa)–ab) al pont jai sze rin ti sö vény te le pí tést vagy me zõ vé dõ 
fá sí tást, il let ve a b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti fü ves

mezs gye te le pí tést hajt vég re, a be ru há zás te rü le té nek
 agrár-környezetgazdálkodási tá mo ga tás ra  való jogosult -
sága a be ru há zás meg kez dé sé nek gaz dál ko dá si évé tõl
meg szû nik, a tá mo ga tás ra jo go sul tat támogatás-vissza -
fizetési  kötelezettség nem ter he li.

(9) A tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a (8) be kez dés sze -
rin ti, be ru há zás sal érin tett kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü let el he lyez ke dé sét leg alább 3 mé ter pon -
tos ság gal meg adó EOV ko or di ná tá kat a ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló idõ szak ban elekt ro ni kus
úton be nyúj ta ni.

(10) A (9) be kez dés ben fog lalt be ru há zás sal érin tett
 ismételt te rü let azo no sí tá sá nak költ sé ge it a tá mo ga tás ra
 jogosult vi se li, arra vo nat ko zó an a 29.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti ki fi ze tés nem igé nyel he tõ.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

23.  §

(1) A tá mo ga tás ra jo go sult a vá lasz tott cél prog ram ke re -
té ben vál lalt kö te le zett sé gét ki zá ró lag a tá mo ga tás ra  való
jo go sult ság gal együtt ru ház hat ja át.

(2) Föld hasz ná lat ra vo nat ko zó szer zõ dés alap ján tör té -
nõ föld hasz ná lat ese tén, amennyi ben a tá mo ga tás alap ját
ké pe zõ te rü let tu laj do no sá nak sze mé lyé ben vál to zás tör té -
nik, de a cél prog ram ba be vitt te rü le ten to vább ra is a föld -
hasz ná ló tel je sí ti a vál lalt kö te le zett sé ge ket, a tá mo ga tás
fo lyó sí tá sát a vál to zás nem érin ti.

(3) Kö te le zett sé gá ta dás és jog utód lás ese tén kö te le zett -
sé get át ad ni csak az át ad ni kí vánt cél prog ram, va la mint az
in téz ke dés jo go sult sá gi kri té ri u ma i nak meg fe le lõ föld -
hasz ná ló nak le het. A kö te le zett ség át ve võ jé nek a cél prog -
ram ba be vitt te rü le tei vo nat ko zá sá ban meg kell fe lel nie
a cél prog ram ra vo nat ko zó jo go sult sá gi fel té te lek nek.

(4) Kö te le zett sé gá ta dás ese tén a kö te le zett ség át adó já -
nak a cél prog ram ban meg ma ra dó te rü le tei vo nat ko zá sá -
ban meg kell fe lel nie a cél prog ram ra vo nat ko zó jo go sult -
sá gi fel té te lek nek.

(5) A gaz dál ko dó szer ve zet ne vé ben tör tént vál to zás
ese tén a Tv. 29.  § (1) be kez dé se sze rint kell el jár ni.

(6) A gaz dál ko dó szer ve zet cég for má já ban tör tént vál -
to zás ese tén a 25.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell
 alkalmazni.

(7) A (3) be kez dés sze rin ti eset ben a jo go sult sá gi fel té -
tek vizs gá la ta kor a tá mo ga tá si ké rel mek új ra pon to zá sá ra
nem ke rül sor.

24.  §

(1) Kö te le zett sé gá ta dás és jog utód lás ese tén kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let nél ki sebb te rü le -
tet át ad ni nem le het.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te rü let hez kap cso ló dó e ren de -
let sze rin ti jo go sult sá go kat és kö te le zett sé ge ket egy föld hasz -
ná ló nak kell át ad ni.

(3) A kö te le zett sé gá ta dás és jog utód lás ese tén cél prog -
ram vál tás ra nincs le he tõ ség és a kö te le zett sé gá ta dás csak
tel jes gaz dál ko dá si évre vo nat koz hat.

(4) A kö te le zett ség át vál la lá sa a tá mo ga tá si idõ szak hát -
ra lé võ idõ tar ta má ra vo nat ko zik.

(5) Kö te le zett sé gá ta dás ra – az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból a me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz -
da ság át adá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tás rész le tes fel té te le i -
rõl  szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM ren de let sze rin ti ese tek
ki vé te lé vel – a tá mo ga tá si idõ szak elsõ gaz dál ko dá si évé -
ben nincs le he tõ ség.

(6) Egy adott te rü let hez kap cso ló dó kö te le zett ség
– a jog utód lás és a vis ma i or ese tek ki vé te lé vel – egy szer
ad ha tó át.

(7) Kö te le zett sé gá ta dás és jog utód lás ese tén az MVH és 
az át ru há zó kö zöt ti jog vi szony ból szár ma zó va la mennyi
jog az át ve võt il le ti meg, és va la mennyi kö te le zett ség az
át ve võt ter he li.

25.  §

(1) A kö te le zett sé gá ta dás ra vo nat ko zó ké rel met pos tai
úton, egy pél dány ban az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni a kö te le zett sé gá ta dást ké -
rel me zõ szék he lye vagy lak he lye sze rin ti ille té kes me gyei
MVH ki ren delt sé gé re a kö te le zett ség át adó és a kö te le zett -
sé get át vál lal ni kí vá nó együt tes alá írá sá val. A tá mo ga tá si
idõ szak fo lya mán a kö te le zett ség át adá sá ra vo nat ko zó
 kérelem be adá si ha tár idõk az aláb bi ak:

a) a 2010/2011., azaz a má so dik gaz dál ko dá si év vo -
nat ko zá sá ban: 2010. au gusz tus 31.;

b) a 2011/2012., azaz a har ma dik gaz dál ko dá si év vo -
nat ko zá sá ban: 2011. au gusz tus 31.;

c) a 2012/2013., azaz a ne gye dik gaz dál ko dá si év vo -
nat ko zá sá ban: 2012. au gusz tus 31.;

d) a 2013/2014., azaz az ötö dik gaz dál ko dá si év vo nat -
ko zá sá ban: 2013. au gusz tus 31.

(2) A 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont já nak 1. pont -
já ban meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi célú gyep te le pí tés
cél prog ram ese tén a kö te le zett sé gá ta dás ra vo nat ko zó ké -
rel met az 5. gaz dál ko dá si évet köve tõen éven te au gusz tus
31-ig le het be nyúj ta ni az azt kö ve tõ gaz dál ko dá si évek re
vo nat ko zó an.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem ben több te rü let át -
adá sát is le het ké rel mez ni, fi gye lem mel a 24.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

(4) Egy gaz dál ko dá si év ben egy tá mo ga tás ra jo go sult
leg fel jebb egy kö te le zett sé gá ta dás ra vo nat ko zó ké rel met
nyújt hat be.

(5) Az át adó nak biz to sí ta nia kell az át ve võ ré szé re a kö -
te le zett ség nek a ko ráb bi idõ szak alat ti tel je sí té sét iga zo ló
do ku men tu mok mind két fél ál tal alá írt má so la ti pél dá nyát, 
így kü lö nö sen a gaz dál ko dá si nap ló má so la ti pél dá nyát,
a föld te rü let EOV ko or di ná ták kal tör tént be azo no sí tá sá -
nak ered mé nye it, va la mint ha cél prog ram elõ írásai meg -
kö ve te lik, a táp anyag-gaz dál ko dá si terv, a föld hasz ná la ti
terv má so la ti pél dá nyát és a ta laj vizs gá la ti ered mé nye ket.

(6) A kö te le zett ség át ve võ je nem le het olyan föld hasz -
ná ló, aki az in téz ke dés ben tá mo ga tás ra jo go sult volt, de
va la mely ad mi niszt ra tív vagy hely szí ni el len õr zés meg -
állapításai alap ján a tel jes tá mo ga tá si idõ szak ra vo nat ko -
zó an ki zá rás ra ke rült az át vál lal ni kí vánt cél prog ram ból
vagy az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si in téz ke dés bõl.

(7) A kö te le zett ség át ve võ jé nek az (1) be kez dés sze rin ti
ké re lem re ho zott helyt adó vagy rész ben helyt adó ha tá ro -
zat kéz hez vé te lét köve tõen az adott te rü let re vo nat ko zó an
a 36/2009. (IV. 3.) FVM ren de let sze rin ti egy sé ges ké re -
lem mel együtt má jus 15-ig ki fi ze té si ké rel met kell be nyúj -
ta nia az ille té kes me gyei MVH ki ren delt ség hez. Amennyi -
ben a dön tés kéz hez vé te le ezen idõ pon tig nem tör té nik
meg, a ki fi ze té si ké rel met a kö te le zett ség át adá sá ról  szóló
ké re lem ben fog lalt te rü let ada tok nak meg fele lõen kell ki -
töl te ni.

(8) Amennyi ben nem ál la pít ha tó ak meg egy ér tel mû en
az (1) be kez dés alap ján be nyúj tott ké re lem ese tén a kö te le -
zett sé gá ta dás fel té te lei, úgy az MVH sze mé lyes egyez te -
tést kez de mé nyez het.

(9) A kö te le zett sé gá ta dás ra vo nat ko zó ké rel met a be -
nyúj tást kö ve tõ 60 na pon be lül a kö te le zett ség át adó ja és
át ve võ je is vissza von hat ja. A be nyúj tást kö ve tõ 60 na pon
túl a ké rel met a kö te le zett ség át adó ja és át ve võ je ki zá ró lag 
együt te sen von hat ja vissza a ké re lem rõl dön tõ ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé ig.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás
szabályai

26.  §

(1) A tá mo ga tá si idõ szak alatt a tá mo ga tás ra jo go sult
a szék he lye vagy lak he lye sze rint a te rü le ti leg ille té kes
MVH me gyei ki ren delt sé gé re be nyúj tott, az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon ké rel mez he ti

a) a tel jes ké re lem vissza vo nását;

b) a tel jes cél prog ram vissza vo ná sát, va la mint

c) egy adott cél prog ram ba be vitt föld te rü let rész le ges
vissza vo ná sát.

(2) Az (1) be kez dés alap ján vissza vont te rü let re ki fi ze -
tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak
mi nõ sül, to váb bá a vissza vo nás sal érin tett te rü let tá mo ga -
tá si jo go sult sá ga meg szû nik. A jo go su lat la nul igény be
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vett tá mo ga tás vissza fi ze té se az adott gaz dál ko dá si év
 támogatási össze gé bõl tör té nõ le vo nás sal is tel je sít he tõ.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a vissza -
vont föld te rü let – a vis ma i or ese tek ki vé te lé vel – csak tel -
jes kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let
 lehet.

(4) A tel jes ké re lem vissza vo nás, a tel jes cél prog ram
vissza vo nás, va la mint a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü let vissza vo nás irán ti ké rel met pos tai
úton, egy pél dány ban az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni a tá mo ga tás ra jo go sult
szék he lye vagy lak he lye sze rin ti ille té kes me gyei MVH
ki ren delt sé gé re. A tá mo ga tá si idõ szak fo lya mán a vissza -
vo nás ra vo nat ko zó ké re lem be adá si ha tár idõk az aláb bi ak:

a) a 2010/2011., azaz a má so dik gaz dál ko dá si év vo -
nat ko zá sá ban: 2010. de cem ber 31.;

b) a 2011/2012., azaz a har ma dik gaz dál ko dá si év vo -
nat ko zá sá ban: 2011. de cem ber 31.;

c) a 2012/2013., azaz a ne gye dik gaz dál ko dá si év vo -
nat ko zá sá ban: 2012. de cem ber 31.;

d) a 2013/2014., azaz az ötö dik gaz dál ko dá si év vo nat -
ko zá sá ban: 2013. de cem ber 31.

(5) A 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont já nak 1. pont -
já ban sze rep lõ kör nye zet vé del mi célú gyep te le pí tés cél -
prog ram ese tén a vissza vo nás ra vo nat ko zó ké rel met az
5. gaz dál ko dá si évet köve tõen éven te de cem ber 31-ig le -
het be nyúj ta ni.

(6) Ha a tá mo ga tás ra jo go sult az (1) be kez dés sze rin ti
vissza vo nás irán ti ké rel met a hely szí ni el len õr zés rõl tör -
ténõ ér te sí tés nap ján, en nek hi á nyá ban a hely szí ni el len õr -
zés elsõ nap ján, vagy ezt köve tõen nyúj tot ta be, ak kor
a vissza vo nás irán ti ké re lem csak a kö vet ke zõ gaz dál ko dá -
si évre vo nat ko zó an fo gad ha tó el.

(7) Ha a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te -
rü let vissza vo ná sa után ma ra dó te rü let nem éri el a jo go -
sult sá gi fel té tel ként sze rep lõ mi ni má lis te rü let nagy sá got,
a fenn ma ra dó te rü let a cél prog ram ból ki zá rás ra ke rül.

(8) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké re lem alap ján
az MVH a te rü let azo no sí tá si ké re lem re ho zott ha tá ro za tot
mó do sít ja.

27.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tá si jo -
go sult ság gal érin tett ül tet vé nyét ki vág ja, és nem te le pí ti
újra, úgy a tá mo ga tás ra jo go sult nak a ki vá gás be fe je zé sé -
nek be je len té sé tõl szá mí tott 10 na pon be lül a 26.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a ki vá gott te rü let nagy sá ga
sze rint al kal ma zan dó vissza vo ná si ké rel met kell be nyúj ta -
nia az érin tett te rü let re vo nat ko zó an az MVH-hoz.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult az ül tet vényt
 kivágja és új ra te le pí ti, úgy a ki vá gás be fe je zé sé nek be je -

len té sé tõl szá mí tott 10 na pon be lül nyi lat ko za tot kell ten -
nie az új ra te le pí tés re ke rü lõ nö vény faj ról és ar ról, hogy az
új ra te le pí tést 12 hó na pon be lül el vég zi.

(3) A tá mo ga tás ra jo go sult nak az új ra te le pí tés rõl a meg -
valósulást köve tõen 10 na pon be lül tá jé koz tat nia kell az
MVH-t, egy ben nyi lat koz nia kell az új ra te le pí tés re ke rült
nö vény faj ról.

(4) Amennyi ben a te rü le ten az ül tet vény ki vá gást kö ve tõ 
elsõ ki fi ze té si ké rel mé nek be nyúj tá si idõ pont já ban nem
ta lál ha tó ül tet vény, vagy a tá mo ga tás ra jo go sult a (3) be -
kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tett
ele get, a tá mo ga tás ra jo go sult az adott gaz dál ko dá si évre
vo nat ko zó an az adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy -
be füg gõ te rü let re tá mo ga tás ra nem jo go sult.

(5) Amennyi ben a te rü le ten az ül tet vény ki vá gást kö ve tõ 
má so dik ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ szak ban sem
 található ül tet vény, az adott kö te le zett ség vál la lás sal érin -
tett egy be füg gõ te rü let tá mo ga tá si jo go sult sá ga meg szû -
nik, és az adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg -
gõ te rü let re vo nat ko zó an igény be vett tá mo ga tá si össze get
a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni.

28.  §

(1) Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés vagy az adat -
egyez te tés so rán meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let mé re te csök ken -
tés re szo rul, az MVH hi va tal ból rész le ges ki zá rá si el já rást
in dít.

(2) Rész le ges ki zá rás ese tén az MVH meg ha tá roz za
a ki zárt föld te rü le tet, va la mint a ki zá rás kö vet kez té ben
 lecsökkent föld te rü le tet be azo no sí tó EOV ko or di ná tá kat
leg alább 3 mé ter pon tos ság gal.

(3) A (2) be kez dés sze rint kell el jár ni ab ban az eset ben
is, ha az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén al kal -
ma zan dó egyes sza bá lyok ról, va la mint egyes ag rár tár gyú
mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 44/2007.
(VI. 8.) FVM ren de let ben [a továb biak ban: 44/2007.
(VI. 8.) FVM ren de let] fog lalt vis ma i or ese tek  miatt a kö -
te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let egy
 részét érin tõ en az 57.  § (4) be kez dé se sze rin ti te rü let csök -
ken tés re ke rül sor.

(4) A ki mé rés 29.  § (5) be kez dé se alap ján meg ha tá ro -
zott költ sé gét a (2) be kez dés sze rin ti eset ben a tá mo ga tás ra 
jo go sult, a (3) be kez dés sze rin ti eset ben az MVH vi se li.

(5) Az (1)–(2) be kez dé sek alap ján ki zárt te rü let re ki fi -
ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak 
mi nõ sül, to váb bá a ki zá rás sal érin tett te rü let tá mo ga tá si
jo go sult sá ga meg szû nik. A jo go su lat la nul igény be vett
 támogatás vissza fi ze té se az adott gaz dál ko dá si év tá mo ga -
tá si össze gé bõl tör té nõ le vo nás sal is tel je sít he tõ.
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A kifizetések mértéke és meghatározásának elõ írásai

29.  §

(1) A tá mo ga tás a mi ni mum kö ve tel mé nye ken túl mu ta tó,
célp rog ra mon kén ti kö te le zett ség vál la lá sok ból ere dõ több let -
költ sé gek és ki e sõ jö ve de lem el len té te le zé sé re szol gál.

(2) A cél prog ra mok tá mo ga tá si össze ge i nek éven kén ti
mér té két cél prog ra mon ként a II. fe je zet, va la mint a 2. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A 3.  § (1) be kez dés a) pont já nak aa)–ac) alpont -
jaiban meg ha tá ro zott cél prog ra mok vo nat ko zá sá ban a
12. szá mú mel lék let sze rin ti kul túr tör té ne ti és ge ne ti kai
szem pont ból ki emel ke dõ je len tõ sé gû, ve szé lyez te tett rit ka 
szán tó föl di nö vény faj ták, il let ve a 13. szá mú mel lék let sze -
rin ti zöld ség faj ták ter mesz té se ese tén az érin tett me zõ gaz -
da sá gi par cel lák vo nat ko zá sá ban az adott év ben a II. fe je -
zet sze rin ti ki emelt tá mo ga tá si összeg re jo go sult a tá mo ga -
tás ra jo go sult, amennyi ben szá má ra az MgSzH iga zol ja,
hogy az adott nö vény faj ta a 12. vagy 13. szá mú mel lék let
sze rin ti nö vény.

(4) A 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott cél -
prog ra mok vo nat ko zá sá ban, amennyi ben a tá mo ga tás ra
jo go sult Na tu ra 2000 gyep te rü le ten gaz dál ko dik, úgy az
adott Na tu ra 2000 gyep te rü let re vo nat ko zó ag rár-kör nye -
zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás össze ge a II. fe je zet sze rint
csök ken tés re ke rül.

(5) A tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re az elsõ éves ki fi ze -
tés sel egy ide jû leg ke rül ki fi ze tés re a kö te le zett ség vál la lás -
sal érin tett egy be füg gõ te rü let EOV ko or di ná ták kal tör té -
nõ be azo no sí tá sá nak költ sé ge, amely:

a) min den tá mo ga tás ra jo go sult ese té ben 20 eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg, to váb bá

b) a te rü let azo no sí tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész -
ben helyt adó ha tá ro zat ban jó vá ha gyott te rü le tek után hek -
tá ron ként 2 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg.

30.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ac) al pont já ban, il let ve
a 3.  § (1) be kez dés c) pont cb) al pont já ban meg ha tá ro zott
cél prog ra mok vo nat ko zá sá ban az át ál lá si idõ szak:

a) szán tó föl di cél prog ra mok ese té ben leg fel jebb 2 egy -
mást kö ve tõ gaz dál ko dá si év,

b) ül tet vény cél prog ra mok ese té ben leg fel jebb 3 egy -
mást kö ve tõ gaz dál ko dá si év.

(2) Az át ál lá si idõ szak kez de te Ma gyar or szá gon el is -
mert, a 834/2007/EK ren de let sze rin ti öko ló gi ai el len õr zõ
és ta nú sí tó szer ve zet (a továb biak ban: öko ló gi ai el len õr zõ
szer ve zet) iga zo lá sa alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

(3) Az át ál lá si idõ szak meg hosszab bí tá sa nem le het sé ges.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tás sal
érin tett föld te rü let re vo nat ko zó an át ál lá si idõ szak le rö vi -

dí té se irán ti ké rel met nyúj tott be az ille té kes öko ló gi ai
 ellenõrzõ szerv hez és azt az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) jó vá hagy ta, úgy az
(1) be kez dés ben sze rep lõ cél prog ra mok vo nat ko zá sá ban
a tá mo ga tá si össze gek az adott föld te rü let öko ló gi ai stá -
tusz vál to zá sa kez de té nek gaz dál ko dá si évé tõl mó do sul -
nak.

(5) Amennyi ben a (4) be kez dés sze rin ti ké re lem a kö te -
le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let egy ré szé re 
vo nat ko zik, úgy a tá mo ga tá si össze gek szá mí tá sá nál a tel -
jes kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le tet
öko ló gi ai gaz dál ko dás ra át állt te rü let ként kell figye lembe
ven ni.

(6) A mi nisz ter tá jé koz tat ja az MVH-t
a) az át ál lá si idõ le rö vi dí té se irán ti ké re lem jó vá ha gyá -

sá tól szá mí tott 8 na pon be lül az en ge dély ked vez mé nye -
zett jé nek azo no sí tá sá ra és a föld te rü let azo no sí tá sá ra szol -
gá ló ada tok ról, va la mint az en ge dély ben fog lalt föld te rü let 
öko ló gi ai stá tu sza meg vál to zá sá nak kez dõ idõ pont já ról;

b) a tá mo ga tás ra jo go sult öko ló gi ai el len õr zé si rend -
szer bõl tör té nõ ki zá rá sá ról.

A támogatási kérelem benyújtása

31.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni 2009. jú ni us 1. és jú ni us 30. kö zött.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa jog -
vesz tõ.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem MVH ál ta li elekt ro ni kus fo ga -
dá sá nak té nyét a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szer ben a ké rel me zõ tár he lyé re tör tént fel töl tés je len ti, be -
ér ke zé sé nek idõ pont ját pe dig az ide ig le nes tár he lyé re
 kapott au to ma ti kus ér te sí tés iga zol ja. Az au to ma ti kus ér te -
sí tés nek leg alább tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét;
b) a ké rel me zõ re giszt rá ci ós szá mát;
c) a ké rel me zõ bank szám la szá mát;
d) a tá mo ga tá si ké re lem be ér ke zé sé nek idõ pont ját (év,

hó nap, nap, óra, perc);
e) a be ér ke zett tá mo ga tá si ké re lem ér kez te té si szá mát.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem mel lék le te it írott for má ban,
pos tai úton kell be nyúj ta ni, az elekt ro ni ku san be nyúj tott
ké re lem mel azo nos tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ -
szak ban a ké rel me zõ lak he lye vagy szék he lye sze rint ille -
té kes MVH ki ren delt ség hez.

(5) Az (1) be kez dés, a 39.  § (1) be kez dés, va la mint
a 42.  § (3) be kez dés vo nat ko zá sá ban az elekt ro ni kus ké re -
lem be nyúj tás tech ni kai fel té te le it az egyes me zõ gaz da sá gi 
és ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te le ese -
tén az elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról
 szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let 2.  § (1)–(5) be kez -
dé sei és 3.  §-a sza bá lyoz zák.
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(6) A tá mo ga tá si ké re lem az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
a) ügy fél-azo no sí tá si és kap cso lat tar tá si in for má ci ók;
b) tá mo ga tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó ada tok;
c) tá mo ga tás igény lé sé hez szük sé ges nyi lat ko za tok.

(7) Egy ké rel me zõ egy tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be.

(8) Egy tá mo ga tá si ké rel men be lül több ag rár-kör nye -
zet gaz dál ko dá si cél prog ram meg valósítására is igé nyel he -
tõ tá mo ga tás.

(9) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa so rán:
a) mel lé kel ni kell a 3. szá mú mel lék let sze rin ti, a tá mo -

ga tá si ké re lem pon to zá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat;
b) a 3.  § (1) be kez dés a) pont ab) al pont ja sze rin ti

 tanyás cél prog ram ese té ben mel lé kel ni kell az 59.  § (6) be -
kez dé se sze rin ti do ku men tu mot;

c) a 3.  § (1) be kez dés c) pont ca)–cc) al pont ja i ban sze -
rep lõ cél prog ra mok ese té ben a ké re lem ben meg kell je löl -
ni, hogy me lyik ül tet vény cso port ra és mek ko ra te rü let -
nagy ság ra vo nat ko zik a ké re lem a 11. szá mú mel lék let
 szerint;

d) a 3.  § (1) be kez dés a) pont ac) al pont já ban, il let ve
a 3.  § (1) be kez dés c) pont cb) al pont já ban sze rep lõ cél -
prog ra mok ese té ben a ké re lem ben meg kell je löl ni, hogy
a ké rel me zett te rü let nagy sá gon be lül az elsõ gaz dál ko dá si
év te kin te té ben mek ko ra az át állt és az át ál lás alat ti te rü le -
tek nagy sá ga;

e) 3.  § (1) be kez dés d) pont da) al pont ja i ban sze rep lõ
cél prog ram ese té ben a te rü le ti leg ille té kes kör ze ti föld hi -
va tal ál tal ki adott har minc nap nál nem ré geb bi föld hasz ná -
la ti lap má so la tot, amely sze rint a te rü let ná das mû ve lé si
ágba van be je gyez ve.

(10) A tá mo ga tá si ké re lem ben fi zi kai blok kon ként kell
fel tün tet ni az adott cél prog ram ban igé nyelt te rü let nagy -
ságát.

(11) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let [a továb biak ban: 23/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let] 13.  § (2) be kez dé sé tõl el té rõ en a tá mo ga tá si
 kérelemhez nem kell mel lé kel ni a blokk tér ké pet.

(12) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra ren del ke zés re
álló ha tár idõ le tel tét köve tõen az aláb bi ada tok te kin te té -
ben hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség:

a) ügy fél-azo no sí tá si in for má ci ók;
b) tá mo ga tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó ada tok, kü lö nö -

sen a fi zi kai blokk azo no sí tó, cél prog ram azo no sí tó vagy
te rü let mé ret ada tok;

c) a tá mo ga tá si ké re lem pon to zá sá hoz szük sé ges do ku -
men tu mok.

A támogatási kérelem elbírálása

32.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH a jo go sult sá gi fel -
té te lek vizs gá la tát köve tõen a Tv. 32.  § (1) be kez dé sé nek

c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el a 3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott pont rend szer alap ján.

(2) A tá mo ga tá si ké rel mek or szá gos rang so rá nak össze -
ál lí tá sa a 3.  § (1) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott
cél prog ra mo kon be lül kü lön-kü lön tör té nik.

(3) A tá mo ga tá si ké rel mek bí rá la ta so rán a 3. szá mú
mel lék let sze rint több let pont ke rül be szá mí tás ra azon föld -
hasz ná lók ré szé re, akik az NVT AKG in téz ke dés elsõ
négy gaz dál ko dá si évé ben ki fi ze té si ké rel met nyúj tot tak
be, ame lyek re helyt adó, il let ve rész ben helyt adó ha tá ro -
zat tal ren del kez nek, és az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá si
ké rel met az NVT AKG in téz ke dés meg egye zõ cél prog ram 
cso port ján be lül nyújt ják be.

(4) Amennyi ben az NVT AKG in téz ke dés ke re tén be lül
kö te le zett sé gá ta dás ra vagy jog utód lás ra ke rült sor, úgy
a 3. szá mú mel lék let sze rint több let pont ab ban az eset ben
ad ha tó a kö te le zett ség át ve võ jé nek vagy a jog utód nak, ha
a kö te le zett sé gá ta dást vagy jog utód lást köve tõen a ne gye -
dik gaz dál ko dá si évig min den év ben nyúj tott be ki fi ze té si
ké rel met, me lyek re helyt adó, il let ve rész ben helyt adó ha -
tá ro zat tal ren del ke zik és az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá si
ké rel met az NVT AKG in téz ke dés meg egye zõ cél prog ram 
cso port ján be lül nyújt ja be.

(5) A (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a 3.  §
(1) be kez dés b) pont bd) al pont ja, d) pont dc) al pont ja sze -
rin ti cél prog ra mok ra tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó ké rel -
me zõk ese té ben a több let pont ak kor ke rül be szá mí tás ra, ha 
az NVT AKG in téz ke dés elsõ négy gaz dál ko dá si évé ben
szán tó föl di, il let ve gyep gaz dál ko dá si cél prog ram cso por -
ton be lül ki fi ze té si ké rel met nyúj tot tak be, ame lyek re helyt 
adó, il let ve rész ben helyt adó ha tá ro zat tal ren del kez nek.

(6) A (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a 3.  §
(1) be kez dés d) pont db) al pont ja sze rin ti cél prog ram ra tá -
mo ga tá si ké rel met be nyúj tó ké rel me zõk ese té ben a több -
let pont ak kor ke rül be szá mí tás ra, ha az NVT AKG in téz -
ke dés elsõ négy gaz dál ko dá si évé ben gyep gaz dál ko dá si
cél prog ram cso por ton be lül ki fi ze té si ké rel met nyúj tot tak
be, ame lyek re helyt adó, il let ve rész ben helyt adó ha tá ro -
zat tal ren del kez nek.

(7) Azok a ké rel me zõk, akik az NVT AKG in téz ke dés
meg fe le lõ cél prog ram cso port ján be lül tel jes cél prog ram
vissza vo nást kér tek, vagy a cél prog ram ke re té ben vál lalt
kö te le zett sé get tel jes mér ték ben át ru ház ták, vagy ki zá rás -
ra ke rül tek az adott cél prog ram ból, nem jo go sul tak a több -
let pont ra.

33.  §

(1) A 4. szá mú mel lék let sze rin ti fel sõ fo kú ag rár vég zett -
ség után járó több let pont ter mé sze tes sze mé lyek nek és
gaz da sá gi tár sa sá gok nak ke rül be szá mí tás ra. Ez utób bi
eset ben a több let pont a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé -
nek, al kal ma zott já nak vagy tag já nak a hi vat ko zott mel lék -
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let sze rin ti fel sõ fo kú ag rár vég zett sé ge alap ján ad ha tó.
Csa lá di gaz da sá gok ese té ben a fel sõ fo kú ag rár vég zett ség
után járó több let pont ak kor ke rül be szá mí tás ra, ha a csa lá -
di gaz da ság ve ze tõ je vagy a csa lá di gaz da ság tag ja ren del -
ke zik a szak irá nyú vég zett ség gel.

(2) A kö zép fo kú ag rár vég zett sé gért járó több let pont
a 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 5. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott vég zett ség gel ren del ke zõ ter mé sze tes sze -
mé lyek nek és gaz da sá gi tár sa sá gok nak ad ha tó. Ez utób bi
eset ben a több let pont a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé -
nek, al kal ma zott já nak vagy tag já nak a hi vat ko zott mel lék -
let sze rin ti fel sõ fo kú ag rár vég zett sé ge alap ján ad ha tó.
Csa lá di gaz da sá gok ese té ben a kö zép fo kú ag rár vég zett sé -
gért járó több let pont ak kor ke rül be szá mí tás ra, ha a csa lá di 
gaz da ság ve ze tõ je vagy a csa lá di gaz da ság tag ja ren del ke -
zik a szak irá nyú vég zett ség gel.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti több let pont be szá mí tá sa
ese tén a kö zép fo kú ag rár vég zett sé gért több let pont nem
ad ható.

(4) Szak ta nács adá si szol gál ta tói szer zõ dés sel ren del ke -
zõ ké rel me zõk ese té ben ak kor ad ha tó több let pont, ha
a szol gál ta tást nyúj tó szak ta nács adó sze re pel a Szak ta -
nács adói Név jegy zék rõl  szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM ren -
de let sze rin ti név jegy zék ben vagy ren del ke zik a me zõ- és
er dõ gaz dál ko dá si, va la mint az élel mi szer-ipa ri te vé keny -
ség hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés en ge dé lye zé sé vel
kap cso la tos el já rás ról  szóló 61/1994. (XI. 8.) FM ren de let
sze rin ti szak ér tõi en ge déllyel, vagy a szak ta nács adá si
szol gál ta tói szer zõ dést – a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be
tar to zó egyes tá mo ga tá si rend sze rek mû kö dé sét se gí tõ me -
zõ gaz da sá gi szak ta nács adá si rend szer rõl  szóló 73/2007.
(VII. 27). FVM ren de let alap ján nyil ván tar tás ba vett –
 Területi Szak ta nács adá si Köz pont tal kö töt te a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sá nak évé ben.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti több let pont ab ban az eset -
ben is ad ha tó, ha a ké rel me zõ olyan szak ta nács adó, aki
sze re pel a (4) be kez dés ben hi vat ko zott szak ta nács adói
név jegy zék ben, il let ve ren del ke zik szak ér tõi en ge déllyel.

(6) A fia tal gaz dál ko dó nak járó több let pont az EMVA
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 3.  § 30. pont ja sze rin ti ter me lõ nek ad ha tó.

34.  §

(1) A szán tó föl di cél prog ram cso por tok ese té ben az
 állatállományért járó több let pont ab ban az eset ben ad ha tó,
ha a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok alap ján
a ké rel me zõ leg alább 0,2 ál lat egy ség/hek tár, a ké rel me zõ
te nyé sze té be be je len tett ál lat tal ren del ke zik. Az ál lat egy -
ség meg ha tá ro zá sa so rán a hek tár ra vo nat ko zó adat a
 kérelmezõ ál tal a szán tó föl di és a gyep gaz dál ko dá si cél -
prog ram cso port ba be vin ni kí vánt föld te rü let nagy sá gá nak 
összeg zé sé vel tör té nik.

(2) A te nyész tõ szer ve ze ti tag sá gért járó több let pont be -
szá mí tá sá hoz a ké rel me zõ nek az adott cél prog ram ke re tén
be lül le gel tet he tõ ál lat faj te nyész tõ szer ve ze te ál tal 2009.
áp ri lis 15. és jú ni us 30. kö zött ki ál lí tott iga zo lást kell be -
nyúj ta nia.

(3) A vé dett õs ho nos me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták és a
 veszélyeztetett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö ré nek meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együt tes
ren de let 1–2. szá mú mel lék le tei sze rin ti õs ho nos ál lat ál lo -
má nyért több let pont ab ban az eset ben ad ha tó, ha a cél -
prog ram ke re tén be lül le gel tet he tõ, a 10.  § (1) be kez dés
sze rin ti nyil ván tar tá sok ban a ké rel me zõ te nyé sze té be be -
je len tett ál lat ál lo mány ál lat egy ség ben szá mí tott leg alább
20%-a meg fe lel en nek a fel té tel nek.

(4) A 834/2007/EK ren de let sze rin ti öko ló gi ai gaz dál -
ko dás fel té te le i nek meg fele lõen tar tott ál lat ál lo má nyért
több let pont ab ban az eset ben ad ha tó, ha a cél prog ram
 keretén be lül le gel tet he tõ, a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti
nyil ván tar tá sok ban a ké rel me zõ te nyé sze té be be je len tett
ál lat ál lo mány ál lat egy ség ben szá mí tott leg alább
20%-ának meg fe le lõ ál lat ra vo nat ko zó an a ké rel me zõ be -
nyújt ja az öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet ál tal 2009. áp ri lis
15. és jú ni us 30. kö zött ki ál lí tott, az ál la tok da rab szá mát
faj és kor cso por ton kén ti bon tás ban fel tün te tõ iga zo lást.

(5) A 3.  § (1) be kez dés d) pont da) al pont ja sze rin ti cél -
prog ram ese té ben a nád ra vo nat ko zó hosszú távú ér té ke sí -
té si szer zõ dés meg lé té ért járó több let pont be szá mí tá sá hoz
a ké rel me zõ nek be kell nyúj ta ni a leg alább 2012. de cem -
ber 31-ig ér vé nyes szer zõ dés má so la tát.

(6) Az (1), (3) és (4) be kez dés ese tén a pon to zás a tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ szak utol só nap ján a 10.  §
(1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban a ké rel me zõ
 tenyészetébe be je len tett ál lat ál lo má nyon ala pul.

35.  §

(1) Egy adott cél prog ram ba be vitt föld te rü let ará nyá ért
járó több let pont az alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra, hogy
a tel jes gaz da ság cél prog ram mal azo nos hasz no sí tá si irá -
nyú te rü le té nek mek ko ra ré sze ke rül be vo nás ra. Amennyi -
ben az azo nos hasz no sí tá si irá nyú föld te rü let több kü lön -
bö zõ cél prog ram ba ke rül be vo nás ra, a több let pont va la -
mennyi cél prog ram ese té ben be szá mí tás ra ke rül.

(2) A tel jes gaz da ság cél prog ram mal azo nos hasz no sí tá -
si irá nyú te rü le te a 2009. évi, a 36/2009. (IV. 3.) FVM ren -
de let sze rin ti egy sé ges ké re lem ben az adott hasz no sí tá si
irány ra be je len tett te rü let.

(3) Amennyi ben az egy sé ges ké re lem ben adott hasz no -
sí tá si irány ra be je len tett te rü let ki sebb, mint az adott cél -
prog ram ba be vin ni kí vánt te rü let, úgy a ma xi má lis több let -
pont ke rül be szá mí tás ra.

(4) A Na tu ra 2000, nit rát-ér zé keny ség, sé rü lé keny víz -
bá zi sú vé dõ te rü let, ked ve zõt len adott sá gú te rü let, MTÉT
zóna, VTT tér szint te rü le ti szem pon tok sze rin ti több let -
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pont az alap ján ad ha tó, hogy a 45.  § (2) be kez dés a) pont ja
sze rin ti el len õr zés ered mé nye alap ján az adott cél prog -
ram ba be vitt föld te rü let mek ko ra ré sze esik a hi vat ko zott
te rü le ti szem pont sze rin ti ka te gó ri á ba.

(5) Az (1) és (4) be kez dés sze rin ti eset ben a több let pon -
tot egy ti ze des jegy pon tos ság gal kell meg ha tá roz ni.

36.  §

(1) A hát rá nyos hely ze tû te rü let sze rin ti több let pont
azon ké rel me zõ szá má ra ad ha tó, aki nek a lak he lye vagy
szék he lye a 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 3.  § 14. pont -
ja sze rin ti te rü le ten van.

(2) Amennyi ben egy fi zi kai blokk nak a cél prog ram sze -
rint tá mo gat ha tó te rü le té re be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel -
mek ben sze rep lõ igény lé sek ál tal le fe dett te rü let össze sen
na gyobb, mint a fi zi kai blokk nak a cél prog ram sze rint
 támogatható mé re te, ak kor túl igény lés ál la pít ha tó meg.

(3) Túl igény lés ese tén az MVH ér te sí ti az érin tett kér el -
me zõ ket és egy út tal fel szó lít ja õket a ké re lem ben meg -
adott ada tok he lyes bí té sé re.

(4) Az ér te sí tés ben meg kell je löl ni a túl igény lés sel
érin tett te rü let re tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó kér el me zõ -
ket, és a ké rel mé ben fog lal tak nak meg fele lõen a túl igény -
lés sel érin tett te rü let re vo nat ko zó ada to kat.

(5) A (3) be kez dés alap ján a ké rel me zõk kö te le sek az
ér te sí tés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül írá sos vá -
laszt adni az MVH ré szé re.

(6) Amennyi ben a (4)–(5) be kez dé sek ben fog lalt el já -
rást köve tõen a túl igény lés to vább ra is fenn áll, ak kor a ké -
rel me zett, túl igény lés sel érin tett te rü let a túl igény lés mér -
té ké ig a ké rel me zett te rü let ará nyá ban ke rül csök ken tés re.

(7) Amennyi ben va la me lyik ké rel me zõ nem nyújt ja be
az (5) be kez dés sze rin ti vá laszt, úgy a (6) be kez dés ben
fog lal ta kat a vá laszt be nem nyúj tó ké rel me zõk re kell
 alkalmazni. Ha az így meg valósított te rü let csök ken tést
köve tõen a túl igény lés to vább ra is fenn áll, ak kor a csök -
ken tés a ké rel me zett te rü let ará nyá ban a töb bi ké rel me zõ
ese tén is al kal ma zás ra ke rül.

(8) Túl igény lés ese tén az MVH a tény ál lás tisz tá zá sá ra
hely szí ni szem lét ren del het el.

A forráskeret meghatározására és elosztására
vonatkozó szabályok

37.  §

(1) A ren del ke zés re álló for rás ke ret és a tá mo ga tan dó
te rü let cél prog ram cso por ton ként az 5. szá mú mel lék let
A.) pont ja sze rin ti szá za lé kos arány alap ján ke rül megha tá -

ro zás ra, fi gye lem mel az 5. szá mú mel lék let B.) pont ja sze -
rin ti ho ri zon tá lis és zo ná lis cél prog ra mok ra jutó for rá sok -
ra és te rü let meg osz lás ra is. Az IH a cél prog ram cso por ton -
ként meg ha tá ro zott for rás ke ret mó do sí tá sá ról dönt het.

(2) A tá mo ga tá si ké rel mek kö zöt ti rang sor meg ál la pí tá -
sa cél prog ra mon ként tör té nik.

(3) A cél prog ram cso por ton ként ren del ke zés re álló for -
rás ke ret nem tel jes ki hasz ná lá sa ese tén a fenn ma ra dó for -
rás cél prog ram cso por tok kö zöt ti át cso por to sí tá sá nak
mód ját az IH a Tv. 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak cg) al -
pont ja alap ján köz le mény ben te szi köz zé.

(4) Az IH a Tv. 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak ce) al -
pont ja alap ján köz le mény ben te szi köz zé cél prog ra mon -
ként azt a mi ni má lis pont szá mot, amely tõl tá mo ga tás
nyújt ha tó.

(5) Az MVH az elõ ze tesen jó vá ha gyott te rü le te ket tar -
tal ma zó, a tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész ben
helyt adó ha tá ro zat ban a tá mo ga tás ra jo go sult vo nat ko zá -
sá ban meg ha tá roz za a fi zi kai blok kon ként és cél prog ra -
mon ként elõ ze tesen jó vá ha gyott te rü le tek mé re tét.

38.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dés a) pont aa)–ac) al pont ja i ban
meg ha tá ro zott cél prog ra mok vo nat ko zá sá ban a jo go sult -
sá gi fel té te lek nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek kö zöt ti
rang sor fel ál lí tá sá hoz szük sé ges for rás igény meg ha tá ro zá -
sa az egyéb szán tó föl di nö vé nyek után járó hek tá ron kén ti
tá mo ga tá si összeg alap ján tör té nik.

(2) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad) al pont já nak 1. és
4. pont jai sze rin ti cél prog ra mok ese té ben a jo go sult sá gi
fel té te lek nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek kö zöt ti rang -
sor fel ál lí tá sá hoz szük sé ges for rás igény meg ha tá ro zá sa
a ve gyes szán tó föl di nö vény ter mesz tés után járó hek tá ron -
kén ti tá mo ga tá si összeg alap ján tör té nik.

(3) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad) al pont já nak 2. és
3. pont ja i ban, va la mint ae) al pont já ban meg ha tá ro zott cél -
prog ra mok vo nat ko zá sá ban a jo go sult sá gi fel té te lek nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek kö zöt ti rang sor fel ál lí tá sá -
hoz szük sé ges for rás igény meg ha tá ro zá sa a cél prog ram ba
be vin ni kí vánt te rü let után járó hek tá ron kén ti tá mo ga tá si
összeg alap ján tör té nik.

(4) A 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott cél -
prog ra mok vo nat ko zá sá ban a jo go sult sá gi fel té te lek nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek kö zöt ti rang sor fel ál lí tá sá -
hoz szük sé ges for rás igény meg ha tá ro zá sa cél prog ra mon -
ként át la gos hek tá ron kén ti tá mo ga tá si összeg alap ján tör -
té nik.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti célp rog ra mon kén ti át la gos
hek tá ron kén ti tá mo ga tá si összeg:

a) ex ten zív gyep gaz dál ko dá si cél prog ram ese té ben
97 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;
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b) öko ló gi ai gyep gaz dál ko dá si cél prog ram ese té ben
105 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

c) gyep gaz dál ko dá si ter mé szet vé del mi zo ná lis cél -
prog ra mok:

1. gyep gaz dál ko dás tú zok élõ hely-fej lesz té si elõ -
írá sok kal cél prog ram ese té ben 143 euró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg,

2. gyep gaz dál ko dás élõ hely-fej lesz té si elõ írá sok -
kal cél prog ram ese té ben 128 euró/ha-nak meg -
fe le lõ fo rint összeg;

d) szán tó föl di gaz dál ko dás gyep gaz dál ko dás sá ala kí tá -
sá nak cél prog ram jai:

1. kör nye zet vé del mi célú gyep te le pí tés cél prog ram 
ese té ben 271 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg,

2. ter mé szet vé del mi célú gyep te le pí tés cél prog ram 
ese té ben 290 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg.

(6) A 3.  § (1) be kez dés c)–d) pont já ban meg ha tá ro zott
cél prog ra mok vo nat ko zá sá ban a jo go sult sá gi fel té te lek -
nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké rel mek kö zöt ti rang sor fel ál lí -
tá sá hoz szük sé ges for rás igény meg ha tá ro zá sa a cél prog -
ram ba be vin ni kí vánt te rü let után járó hek tá ron kén ti tá mo -
ga tá si összeg alap ján tör té nik.

A területazonosítási kérelem benyújtása

39.  §

(1) Az elõ ze tesen jó vá ha gyott te rü le te ket tar tal ma zó,
a tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész ben helyt adó
ha tá ro zat tal ren del ke zõ elõ ze tesen tá mo ga tás ra jo go sult -
nak a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 90 na pon be -
lül elekt ro ni kus úton te rü let azo no sí tá si ké rel met kell be -
nyúj ta nia az MVH ré szé re, amely tar tal maz za a tá mo ga tá si 
ha tá ro zat tal elõ ze tesen jó vá ha gyott, kö te le zett ség vál la lás -
sal érin tett egy be füg gõ te rü let(ek) leg alább 3 mé ter pon -
tos ság gal meg adott EOV ko or di ná tá it.

(2) Az EOV ko or di ná ták meg adá sa ab ban az eset ben is
kö te le zõ, ha a tá mo ga tott te rü let egy be esik a fi zi kai blokk
tá mo gat ha tó te rü le té vel.

(3) Az MVH fel szó lít hat ja az elõ ze tesen tá mo ga tás ra
 jogosultat a te rü let mé ré si jegy zõ könyv má so la ti pél dá nyá -
nak be nyúj tá sá ra. Eb ben az eset ben az elõ ze tesen tá mo ga -
tás ra jo go sult és a mé rést vég zõ ál tal alá írt má so la ti pél -
dányt az ér te sí tés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül kell 
be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(4) A 3.  § (1) be kez dés a) pont já nak ac) al pont já ban és
a b) pont já nak bb) al pont já ban, va la mint c) pont já nak
cb) al pont já ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok ese té ben az
(1) be kez dés sze rin ti ké re lem ré sze ként írott for má ban,
pos tai úton az elõ ze tesen tá mo ga tás ra jo go sult lak he lye
vagy szék he lye sze rint ille té kes MVH ki ren delt ség hez be
kell nyúj ta ni az öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet ál tal ki ál lí -

tott iga zo lást ar ról, hogy az elõ ze tesen jó vá ha gyott te rü le -
te ket tar tal ma zó tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó vagy
rész ben helyt adó ha tá ro zat ban sze rep lõ te rü le tek ökoló -
giai gaz dál ko dás ra tör té nõ át ál lá si idõ pont ja (év, hó nap,
nap) mi kor kez dõ dött, mek ko ra ezen te rü le tek nagy sá ga,
va la mint a szer zõ dés kö tés re 2009. szep tem ber 1-jé ig sor
ke rült.

(5) A tá mo ga tás ra jo go sult nak ren del kez nie kell a mé ré -
sek pon tos sá gát alá tá masz tó, az elõ ze tesen tá mo ga tás ra
 jogosult és a mé rést vég zõ ál tal alá írt mé ré si jegy zõ könyv
ere de ti pél dá nyá val.

(6) A tá mo ga tá si ké re lem és a te rü let azo no sí tá si ké re -
lem nem fog lal ja ma gá ban a ki fi ze té si ké rel met.

(7) A vég le ge sen jó vá ha gyott te rü le te ket tar tal ma zó
 területazonosítási ké re lem nek helyt adó vagy rész ben
helyt adó ha tá ro zat ban jó vá ha gyott te rü le tek ké pe zik a tá -
mo ga tá si idõ szak ban a kö te le zett ség vál la lás tár gyát fi zi kai 
blok kon ként és cél prog ra mon ként.

(8) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad) al pont 1. és 4. pont -
jaiban sze rep lõ cél prog ra mok ese té ben az elõ ze tesen
 támogatásra jo go sult nak a te rü let azo no sí tá si ké re lem ben
nyi lat koz ni kell ar ról, hogy az éve lõ szá las pil lan gós ta kar -
mány nö vé nyek ter mesz té sét vagy a ve gyes szán tó föl di
 növénytermesztést vá laszt ja a cél prog ram ban.

(9) A 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont já nak 2. pont ja
sze rint ter mé szet vé del mi célú gyep te le pí tés cél prog ram
ese té ben a ké re lem ben meg kell je löl ni, hogy a ké rel me zõ
a má so dik gaz da sá gi év tõl kez dõ dõ en a 69.  § vagy a 70.  §
sze rin ti cél prog ra mok elõ írásait kí ván ja-e be tar ta ni.

(10) A te rü let azo no sí tá si ké re lem be nyúj tá sa so rán az
elõ ze tesen tá mo ga tás ra jo go sult kö te les nyi lat koz ni a 19.  § 
(4) be kez dé se sze rin ti mo ni tor ing ada tok ról.

(11) A 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 13.  § (2) be kez -
dé sé tõl el té rõ en a te rü let azo no sí tá si ké re lem hez nem kell
mel lé kel ni a blokk tér ké pet.

40.  §

(1) A te rü let azo no sí tá si ké rel men adott cél prog ram vo -
nat ko zá sá ban be je len tett te rü let mé ret nem ha lad hat ja meg
az elõ ze tesen jó vá ha gyott te rü le te ket tar tal ma zó tá mo ga -
tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész ben helyt adó ha tá ro -
zat ban jó vá ha gyott te rü let mé re tet.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lal tak el le né re
a te rü let azo no sí tá si ké rel men adott cél prog ram vo nat ko zá -
sá ban be je len tett te rü let mé ret na gyobb, mint az elõ ze tesen 
jó vá ha gyott te rü le te ket tar tal ma zó tá mo ga tá si ké re lem nek
helyt adó vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat ban jó vá ha gyott 
te rü let mé ret, úgy a két te rü let nagy ság kö zöt ti kü lönb sé get
oko zó kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le -
tek nem tá mo gat ha tó ak.

15964 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám



(3) Amennyi ben a te rü let azo no sí tá si ké rel men adott cél -
prog ram vo nat ko zá sá ban be je len tett te rü let mé ret ki sebb,
mint az elõ ze tesen jó vá ha gyott te rü le te ket tar tal ma zó
 támogatási ké re lem nek helyt adó vagy rész ben helyt adó
ha tá ro zat ban jó vá ha gyott te rü let mé ret, úgy a 39.  § (7) be -
kez dés sze rin ti ha tá ro zat ban a te rü let azo no sí tá si ké re lem -
ben be je len tett te rü let mé ret ke rül el fo ga dás ra.

(4) Amennyi ben a te rü let azo no sí tá si ké rel men adott cél -
prog ram vo nat ko zá sá ban be je len tett kö te le zett ség vál la -
lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le tek kö zött át fe dés van, úgy 
az MVH ér te sí ti az érin tett elõ ze tesen tá mo ga tás ra jo go -
sul ta kat és egy út tal fel szó lít ja õket a ké re lem ben meg adott
ada tok he lyes bí té sé re.

(5) Az ér te sí tés ben meg kell je löl ni az át fe dõ kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le tek re te rü let azo -
no sí tá si ké rel met be nyúj tó tá mo ga tás ra jo go sul ta kat, és
a ké re lem ben fog lal tak nak meg fele lõen a kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le tek re vo nat ko zó ada -
to kat.

(6) A (4) be kez dés alap ján az elõ ze tesen tá mo ga tás ra
 jogosultak kö te le sek az ér te sí tés ben meg ha tá ro zott idõ tar -
ta mon be lül elekt ro ni kus úton meg ad ni a he lyes bí tett ada -
to kat az MVH ré szé re.

(7) Ha a (4) be kez dés alap ján meg ál la pí tott át fe dés
a (6) be kez dés ben fog lalt he lyes bí té se ket köve tõen to -
vább ra is fenn áll, az érin tett kö te le zett ség vál la lás sal érin -
tett egy be füg gõ te rü le tek át fe dõ ré szei jo go su lat lan te rü -
let nek mi nõ sül nek.

(8) Amennyi ben va la me lyik elõ ze tesen tá mo ga tás ra
 jogosult nem nyújt ja be a (6) be kez dés sze rin ti ha tár idõn
be lül a he lyes bí tett ada to kat, úgy az át fe dõ te rü let az ál ta la
ké rel me zett kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
te rü let vo nat ko zá sá ban jo go su lat lan te rü let nek mi nõ sül.

(9) Át fe dés ese tén az MVH a tény ál lás tisz tá zá sá ra hely -
szí ni szem lét ren del het el.

A területek beazonosítása

41.  §

(1) A 39.  § (1) be kez dés sze rin ti föld te rü le tek be azo no -
sí tá sá nak alap já ul szol gá ló sa rok pon tok kö zül leg alább
egyet a te re pen a tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alatt
jól lát ha tó an meg kell je löl ni. A sa rok pont meg je lö lé sét
táj ba il lesz ke dõ mó don, ter mé sze tes anyag fel hasz ná lá sá -
val kell el vé gez ni.

(2) Szán tó föl di cél prog ram cso por tok ese té ben a szán -
tó föl di zöld ség nö vénnyel és egyéb szán tó föl di nö vénnyel
bo rí tott egy be füg gõ te rü le te ket a táb la for gó be szá mí tá sá -
val, egy kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -
let ként kell ki mér ni.

(3) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ad) al pont já nak 1. és
4. pont ja i ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok ese té ben az
éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vénnyel és a ve gyes
szán tó föl di nö vénnyel bo rí tott te rü le te ket kü lön kö te le -
zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let ként kell
 kimérni.

(4) A 3.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti gyep gaz dál ko -
dá si cél prog ram cso por tok ese té ben a ka szá lót és a le ge lõt
egy kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let -
ként kell ki mér ni. A te rü le ten lévõ fák, fa cso por tok ab ban
az eset ben szol gál hat nak a tá mo ga tás alap já ul, ha az azok
alat ti gyep te rü le tet le gel te tés sel vagy ka szá lás sal hasz no -
sít ják. Az ál la tok ál tal hasz nált ál lan dó te re lõ, il let ve fel -
haj tó utak nem szá mít ha tók bele a tá mo gat ha tó te rü let be.

(5) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ac) al pont ja és c) pont
cb) al pont ja sze rin ti öko ló gi ai gaz dál ko dá si cél prog ra mok
ese té ben a kü lön bö zõ öko ló gi ai stá tu szú te rü le te ket kü lön
kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let ként
kell ki mér ni.

(6) A 3.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ül tet vé nyek re
vo nat ko zó cél prog ram cso port ese té ben a 11. szá mú mel -
lék let sze rin ti ül tet vény cso por to kat kü lön kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let ként kell ki mér ni.

(7) A 3.  § (1) be kez dés d) pont da) al pont ja sze rin ti nád -
gaz dál ko dás cél prog ram ese tén a föld hasz ná la ti nyil ván -
tar tás alap ján ná das mû ve lé si ágú, leg alább 80%-ban két -
éves nád dal bo rí tott te rü le tet kell ki mér ni.

(8) A föld te rü let be azo no sí tá sá nak út mu ta tó ját szán tó,
gyep és ül tet vény cél prog ram cso por tok ese té ben
a 14. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(9) A föld te rü let be azo no sí tá sa a ké rel me zõ sa ját fe le -
lõs sé gé re a 37.  § (5) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét meg elõ zõ en is el vé gez he tõ.

Kifizetési kérelem benyújtása

42.  §

(1) Ki fi ze té si ké rel met az nyújt hat be, aki ren del ke zik
a 39.  § alap ján be nyúj tott te rü let azo no sí tá si ké re lem re
 hozott helyt adó vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat tal.

(2) A ki fi ze tés a te rü let azo no sí tá si ké re lem re ho zott
 határozatban jó vá ha gyott EOV ko or di ná ták ál tal be azo no -
sí tott te rü le tek alap ján, táb la szin ten igé nyel he tõ.

(3) A ki fi ze té si ké rel met 2010-tõl éven te a 36/2009.
(IV. 3.) FVM ren de let sze rin ti egy sé ges ké re lem ré sze ként
má jus 15-ig kell elekt ro ni ku san be nyúj ta ni.

(4) A 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont já ban, il let ve
a 3.  § (1) be kez dés d) pont dc) al pont já ban meg ha tá ro zott
cél prog ra mok ese tén a gyep te le pí té sek hez, il let ve a vi zes
élõ hely ki ala kí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás ab ban az eset -
ben fi zet he tõ ki, ha az adott föld te rü let gyep, le ge lõ vagy

2009/66. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15965



rét mû ve lé si ágba tör té nõ át ve ze té sét a tá mo ga tás ra jo go -
sult a föld te rü let el he lyez ke dé se sze rin ti ille té kes elsõ fokú 
kör ze ti föld hi va tal nál kez de mé nye zi, to váb bá a gyep te le -
pí tés, il let ve a vi zes élõ hely meg valósítását kö ve tõ elsõ
 kifizetési ké re lem hez mel lé ke li:

a) a mû ve lé si ág vál to zás át ve ze té sé re irá nyu ló ké re -
lem föld hi va tal hoz tör té nõ be nyúj tá sá ról ki ál lí tott iga zo lás 
má so la tát, amely iga zol ja, hogy a mû ve lé si ág vál to zást
a föld hi va tal hoz be je len tet ték, vagy

b) a mû ve lé si ág vál to zás át ve ze té sé rõl ren del ke zõ
föld hi va ta li ha tá ro za tot, il let ve a ha tá ro zat nak a ki fi ze té si
ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ szak le zá ru lá sát kö ve -
tõ kéz hez vé te le ese tén a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 8 na pon
be lül an nak má so la ti pél dá nyát a tá mo ga tás ra jo go sult
szék he lye vagy lak he lye sze rint a te rü le ti leg ille té kes
MVH me gyei ki ren delt sé gé re be nyújt ja.

(5) Az egyes cél prog ra mok ban tá mo ga tás ra jo go sult
a 9. szá mú mel lék let ben fel so rolt nö vény fa jok és nö vény -
faj ták hasz no sí tá si kód ját az IH a Tv. 14.  § (1) be kez dés
c) pont já nak cf) al pont ja alap ján min den év ben áp ri lis
 1-jéig köz le mény ben te szi köz zé.

43.  §

(1) A ki fi ze té si ké re lem ben fel tün te tett ada tok mó do sí -
tá sá ra a ké rel me zõ nek a 42. § (3) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõ le jár ta után leg fel jebb 25 nap áll ren del ke zé sé re.

(2) A ki fi ze té si ké re lem pon to sí tá sá ra a gaz dál ko dá si év 
vé gé ig, il let ve hely szí ni el len õr zés ese tén az er rõl  szóló
 értesítésig elekt ro ni kus úton van le he tõ ség.

(3) A ki fi ze té si ké re lem ben sze rep lõ nem meg fe le lõ
 fizikai blokk azo no sí tó, cél prog ram azo no sí tó, hasz no sí tá -
si kód vagy te rü let mé ret ada tok nem ké pe zik hi ány pót lás
tár gyát.

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 13.  § (2) be kez -
dé sé tõl el té rõ en a ki fi ze té si ké re lem hez nem kell mel lé kel -
ni a blokk tér ké pet.

(5) A 3.  § (1) be kez dés a) pont já nak ac) al pont já ban,
b) pont já nak bb) al pont já ban és c) pont já nak cb) al pont já -
ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok ese té ben a ki fi ze té si ké -
re lem ré sze ként írott for má ban, pos tai úton az ügy fél lak -
he lye vagy szék he lye sze rint ille té kes MVH ki ren delt ség -
hez be kell nyúj ta ni az öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet ál tal
ki ál lí tott iga zo lást ar ról, hogy a cél prog ram ba be vitt te rü -
let az öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze -
re pel.

A támogatás folyósítása

44.  §

(1) Az adott évi tá mo ga tá si rész let a jog cím re vo nat ko zó 
ad mi niszt ra tív el len õr zé sek, a ke reszt el len õr zé sek és

a hely szí ni el len õr zé sek le foly ta tá sa után egy rész let ben
ke rül ki fi ze tés re.

(2) Az MVH a ki fi ze té si ké re lem ada ta it a Me PAR ren -
de let sze rin ti adat bá zis ada ta i val össze ve ti, és túl igény lés
ese tén az érin tett föld hasz ná ló kat a túl igény lés tisz tá zá sá ra 
szó lít ja fel.

(3) Adott te rü let re vo nat ko zó an ugyan azon ügy fél jo go -
sult a 36/2009. (IV. 3.) FVM ren de let sze rin ti egy sé ges
 kérelem ke re tén be lül igé nyel he tõ te rü let ala pú, így az
 agrár-környezetgazdálkodási, a ked ve zõt len adott sá gú
 területek, va la mint a Na tu ra 2000 tá mo ga tá sok igény be vé -
te lé re. Az MVH a ki fi ze té si ké re lem ada ta it a fen ti te rü let -
ala pú tá mo ga tá sok adat bá zi sá val össze ve ti, és amennyi -
ben ugyan azon te rü let vo nat ko zá sá ban a ké rel me zõk
 személye nem azo nos, úgy a tá mo ga tás ra jo go sul tat egy -
sze ri al ka lom mal a jog sze rû föld hasz ná lat tisz tá zá sá ra
szó lít ja fel.

(4) A 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont já nak 1. pont ja
sze rin ti kör nye zet vé del mi célú gyep te le pí tés tá mo ga tás
ki fi ze té sé nek fel té te le, hogy a tá mo ga tás ra jo go sult az
adott föld te rü let re:

a) a 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 3.  § (1) be kez dés
b) pont bc) al pont ja sze rin ti kör nye zet vé del mi célú gyep -
te le pí té si cél prog ram vo nat ko zá sá ban helyt adó vagy rész -
ben helyt adó ha tá ro zat tal ren del kez zen, vagy

b) a 46/2009. (IV. 16.) FVM ren de let sze rin ti agrár-
 erdészeti in téz ke dés vo nat ko zá sá ban helyt adó vagy rész -
ben helyt adó ha tá ro zat tal ren del kez zen.

(5) A 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont já nak 2. pont ja
sze rin ti ter mé szet vé del mi célú gyep te le pí tés tá mo ga tás
 kifizetésének fel té te le, hogy a tá mo ga tás ra jo go sult
a 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 3.  § (1) be kez dés
b) pont bd) al pont ja sze rin ti ter mé szet vé del mi célú gyep te -
le pí té si in téz ke dés vo nat ko zá sá ban helyt adó vagy rész ben 
helyt adó ha tá ro zat tal ren del kez zen.

(6) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a (4)–(5) be kez -
dés sze rin ti gyep te le pí tést nem  valósítja meg a 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let ben vagy a 46/2009. (IV. 16.) FVM
ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül, il let ve az adott
in téz ke dés re vo nat ko zó an nem nyújt be ki fi ze té si ké rel -
met, úgy a 3.  § (1) be kez dés b) pont bd) al pont já nak 1.,
 illetve 2. pont ja sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te lé re vo nat -
ko zó tá mo ga tá si jo go sult sá ga meg szû nik.

(7) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult az adott gaz dál -
ko dá si év ben nem nyújt be ki fi ze té si ké rel met, úgy arra
a gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó an nem ré sze sül ki fi ze tés -
ben, a vál lalt kö te le zett sé gei azon ban adott gaz dál ko dá si
év ben is fenn áll nak.

(8) A (7) be kez dés ben fog lalt eset ben az MVH hely szí ni 
el len õr zés ke re té ben vizs gál hat ja a kö te le zett sé gek be tar -
tá sát.
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Ellenõrzés

45.  §

(1) A jo go sult sá gi fel té te lek és az ag rár-kör nye zet gaz -
dál ko dá si kö te le zett ség vál la lá sok, va la mint a 11.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét az MVH
éven te el len õr zi, amely be kü lön meg ál la po dás alap ján az
ille té kes ál la mi szer ve ket be von ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés a tá mo ga tá si,
 illetve a ki fi ze té si ké re lem re vo nat ko zó an a kü lön jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint:

a) ad mi niszt ra tív el len õr zést,
b) ke reszt el len õr zést,
c) hely szí ni el len õr zést

fog lal ma gá ba.

(3) A 23–25.  § sze rin ti kö te le zett sé gá ta dás ese tén az
MVH a kö te le zett ség át ve võ jé nek sze mé lyé ben be kö vet -
ke zõ vál to zás ról tá jé koz tat ja az (1) be kez dés sze rint az
 ellenõrzésekbe be vont ille té kes ál la mi szer ve ket.

(4) A 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ad) al pont já ban,
b) pont bc) al pont já ban és bd) al pont já nak 2. pont já ban,
va la mint a d) pont db)–dc) al pont ja i ban meg ha tá ro zott cél -
prog ra mok ese té ben az MVH a Tv. 18.  § (3) be kez dés
g) pont ja alap ján az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a vele kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás sze -
rint tesz je len tést.

(5) A 61.  § (5) be kez dés e) pont ee) al pont ja, 62.  §
(4) be kez dés j) pont jd) al pont ja, 63.  § (4) be kez dés j) pont
jd) al pont ja, 64.  § (5) be kez dés e) pont eg) al pont ja, 64.  §
(6) be kez dés f) pont fe) alpont ja, 69.  § (4) be kezdés a) pont 
aj) al pont ja, 69.  § (4) be kez dés b) pont bj) al pont ja, 70.  §
(4) be kez dés a) pont ai) al pont ja, b) pont bi) al pont ja, 72.  § 
(4) be kez dés e) pont ja, 77.  § (4) be kez dés h) pont ja, 78.  §
(4) be kez dés i) pont ja alap ján be je len tett ada tok ról az ille -
té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv az együtt mû kö dé si
meg ál la po dás sze rint ér te sí ti az MVH-t.

(6) A 3.  § (1) be kez dés a) pont ac) al pont já ban, b) pont
bb) al pont já ban, va la mint c) pont cb) al pont já ban meg ha -
tá ro zott cél prog ra mok ese té ben az MVH a (2) be kez dés
sze rin ti el len õr zé sek el vég zé se ér de ké ben az ille té kes öko -
ló gi ai el len õr zõ szer ve zet tõl tá jé koz ta tást kér het.

(7) Az ille té kes öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet kö te les
éven te má jus 15-ig az MVH ré szé re tá jé koz ta tást kül de ni
az öko ló gi ai gaz dál ko dás cél prog ra mok ban tá mo ga tás sal
érin tett föld te rü le tek öko ló gia stá tu szá nak meg szün te té sé -
rõl, va la mint vissza mi nõ sí té sé rõl.

(8) Min den gaz dál ko dá si év ben két szer a 13.  § (2) be -
kez dés d) pont ja sze rin ti ta laj la bo ra tó ri u mok az MVH
 részére a ren del ke zé sük re álló ada tok alap ján ada tot szol -
gál tat nak a kö te le zõ en elõ írt ta laj vizs gá la tok el vé gez te té -
sé rõl.

(9) Min den gaz dál ko dá si év ben két szer a 14.  § (3) be -
kez dés sze rin ti la bo ra tó ri u mok az MVH ré szé re a ren del -

ke zé sük re álló ada tok alap ján ada tot szol gál tat nak a kö te -
le zõ en elõ írt le vél ana lí zis el vé gez te té sé rõl.

46.  §

(1) Az MVH a hely szí ni el len õr zés so rán a ter mõ föld rõl
 szóló 1994. évi LV. tör vény 25/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti
föld hasz ná la ti nyil ván tar tás alap ján el len õr zi a jog sze rû
föld hasz ná la tot.

(2) Amennyi ben a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás alap ján
nem iga zolt a jog sze rû föld hasz ná lat, úgy az MVH fel szó -
lít ja a tá mo ga tás ra jo go sul tat a te rü let re vo nat ko zó föld -
hasz ná la ti jog meg ha tá ro zott idõn be lü li föld hasz ná la ti
nyil ván tar tás ba tör té nõ be je gyez te té sé re.

(3) Az 5.  § (2) be kez dés sze rin ti eset ben a földhaszná -
lónak az el len õr zés so rán iga zol nia kell, hogy jo go sult
a föld te rü let hasz ná la tá ra. Ha a föld hasz ná ló egy ben a te -
rü let tu laj do no sa, ak kor ren del ke zés re kell áll nia a tu laj do -
ni lap má so la tá nak.

(4) Az 5.  § (3) be kez dés sze rin ti eset ben a föld hasz ná ló -
nak az el len õr zés so rán iga zol nia kell, hogy ren del ke zik az 
MNV Zrt. vagy a va gyon ke ze lõ ál tal ki ál lí tott nyi lat ko zat -
tal.

47.  §

(1) Az egyes ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ra -
mok ra vo nat ko zó elõ írások le het sé ges el len õr zé si szem -
pont ja it a 23. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A föld hasz ná ló nak a hely szí ni el len õr zés so rán le he -
tõ vé kell ten nie a tá mo ga tás fel té te le i nek tel jes körû el len -
õr zé sét, va la mint

a) ren del ke zés re kell áll nia a gaz dál ko dá si nap ló, a táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv, va la mint a föld hasz ná la ti terv
adott gaz dál ko dá si évre és a tá mo ga tá si idõ szak ko ráb bi
éve i re vo nat ko zó pél dá nya i nak, a gaz dál ko dá si nap ló
elekt ro ni kus ve ze té se ese tén ki nyom ta tott pél dá nyá nak,
va la mint az azok ban sze rep lõ anya gok fel hasz ná lá sá ra
 vonatkozó ada tok alá tá masz tá sá ra szol gá ló szám lák nak és
bi zony la tok nak;

b) rit ka nö vény faj ták ter mesz té se ese té ben ren del ke -
zés re kell áll nia a rit ka nö vény faj tá ról a 29.  § (3) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján ki ál lí tott do ku men tum nak.

(3) Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés so rán a 3.  §
(1) be kez dés c) pont ca)–cb) al pont ja i ban meg ha tá ro zott
cél prog ra mok nál két ség me rül fel a szõ lõ ül tet vé nyek ter -
mõ ké pes sé gét il le tõ en, a tá mo ga tás ra jo go sult nak a hely -
szí ni el len õr zést kö ve tõ 30 na pon be lül be kell nyúj ta nia az 
MVH-hoz a szõ lõ te rü let el he lyez ke dé se sze rint ille té kes
hegy bí ró ál tal ki adott szõ lõ ül tet vény ka tasz te ri ki vo na tot,
mely iga zol ja, hogy a szõ lõ ül tet vény hasz ná lat alap ján
nem tar to zik a fel ha gyott ka te gó ri á ba.
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(4) A 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban, va la mint d) pont -
jának db)–dc) al pont jai sze rin ti cél prog ra mok elõ írásai
ese té ben meg ha tá ro zott le gel te té si sû rû ség szá mí tá sa kor
a tény le ge sen a te rü le ten le gel te tett ál la tok ál lat egy ség ben
meg ha tá ro zott ér té két kell el osz ta ni a le gel te tett te rü let
nagy sá gá val a le gel te té si na pok figye lembe véte lével,
amely gaz dál ko dá si éven ként nem le het ke ve sebb
160 nap nál.

Jogkövetkezmények érvényesítésének általános szabályai

48.  §

(1) Az in téz ke dés ke re té ben vál lalt kö te le zett sé gek nek
 való meg nem fe le lés ese tén al kal ma zan dó jog kö vet kez -
mé nyek mér té ke:

a) S0: fi gyel mez te tõ le vél;
b) S1: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a kö te le zett ség -

vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban az
egy gaz dál ko dá si évre járó tá mo ga tá si összeg 3%-kal
csök ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

c) S2: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban az
egy gaz dál ko dá si évre járó tá mo ga tá si összeg 15%-kal
csök ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

d) S3: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban az
egy gaz dál ko dá si évre járó tá mo ga tá si összeg 30%-kal
csök ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

e) S4: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban az
egy gaz dál ko dá si évre járó tá mo ga tá si összeg 60%-kal
csök ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

f) S5: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a kö te le zett ség vál -
la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban az egy
gaz dál ko dá si évre járó tel jes tá mo ga tá si összeg nem ke rül
ki fi ze tés re;

g) S6: a tá mo ga tás ra jo go sult a kö te le zett ség vál la lás sal
érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban a cél prog ram -
ból az adott cél prog ram tá mo ga tá si idõ sza ká nak le já ra tá ig
ki zá rás ra ke rül, és a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy -
be füg gõ te rü let re vo nat ko zó an már igény be vett támoga -
tási össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra
 vonatkozó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni;

h) S7: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a cél prog ram egy
gaz dál ko dá si évé re járó tá mo ga tá si összeg 3%-kal csök -
ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

i) S8: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a cél prog ram egy
gaz dál ko dá si évé re járó tá mo ga tá si összeg 15%-kal csök -
ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

j) S9: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a cél prog ram egy
gaz dál ko dá si évé re járó tá mo ga tá si összeg 30%-kal csök -
ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

k) S10: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a cél prog ram
egy gaz dál ko dá si évé re járó tá mo ga tá si összeg 60%-kal
csök ken tett össze ge ke rül ki fi ze tés re;

l) S11: a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a cél prog ram egy 
gaz dál ko dá si évé re járó tel jes tá mo ga tá si összeg nem ke rül 
ki fi ze tés re;

m) S12: a tá mo ga tás ra jo go sult a cél prog ram ból az
adott cél prog ram tá mo ga tá si idõ sza ká nak le jár tá ig ki zá -
rás ra ke rül, és a cél prog ram ra vo nat ko zó an már igény be
vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni;

n) S13: a tá mo ga tás ra jo go sult az in téz ke dés bõl az
adott gaz dál ko dá si évre ki zá rás ra ke rül;

o) S14: a tá mo ga tás ra jo go sult az in téz ke dés bõl a tá mo -
ga tá si idõ szak le jár tá ig ki zá rás ra ke rül, és a tá mo ga tá si ké -
re lem re vo nat ko zó an már igény be vett tel jes tá mo ga tá si
össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni.

(2) Amennyi ben egy adott cél prog ram ke re té ben vál lalt
kö te le zett sé gek nek  való meg nem fe le lés  miatt egy adott
kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vagy
a cél prog ram vo nat ko zá sá ban több kö te le zett ség sze gés is
meg ál la pí tás ra ke rül, úgy a ma ga sabb szá za lé kos ará nyú
szank ci ót kell al kal maz ni.

(3) Amennyi ben egy adott cél prog ram ke re té ben vál lalt
kö te le zett sé gek nek  való meg nem fe le lés  miatt a cél prog -
ra mon be lül több kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be -
füg gõ te rü let re is kö te le zett ség sze gés ke rül meg ál la pí tás -
ra, min den egyes te rü let re vo nat ko zó szank ci ót al kal maz ni 
kell.

(4) Amennyi ben egy adott cél prog ram ke re té ben vál lalt
kö te le zett sé gek nek  való meg nem fe le lés  miatt a cél prog -
ram ra és azon be lü li kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy -
be füg gõ te rü let re is kö te le zett ség sze gés ke rül meg ál la pí -
tás ra, úgy mind két szank ci ót ér vé nye sí te ni kell.

(5) A szank ci ók sor rend jé re vo nat ko zó an a vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat ko zó el len õr zé si
el já rá sok, va la mint a köl csö nös meg fe lel te tés vég re haj tá sa 
te kin te té ben az 1698/2005/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
2006. de cem ber 7-i 1975/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 1975/2006/EK ren de let) 24. cik ké ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) A 4.  § (2)–(4) be kez dé sei vo nat ko zá sá ban a II. fe je -
zet ben a cél prog ra mon ként meg ha tá ro zott, a tá mo ga tá si
idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult sá gi fel té te lek nek
tör té nõ meg nem fe le lés ese tén a tá mo ga tás ra jo go sult
a cél prog ram ból az adott cél prog ram tá mo ga tá si idõ sza ká -
nak le jár tá ig ki zá rás ra ke rül, és a cél prog ram ra vonatko -
zóan már igény be vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la -
nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vissza kell fi zet ni.

(7) A 4.  § (5) be kez dé se vo nat ko zá sá ban a II. fe je zet ben
a cél prog ra mon ként meg ha tá ro zott, adott gaz dál ko dá si évi 
ki fi ze té si jo go sult sá gi fel té te lek nek tör té nõ meg nem fe le -
lés ese tén a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re a cél prog ram egy
gaz dál ko dá si évé re járó tel jes tá mo ga tá si összeg nem ke rül 
ki fi ze tés re.
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(8) A II. fe je zet ben a cél prog ra mon ként meg ha tá ro zott
elõ írások a 45.  § (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti el len õr zés -
re ki vá lasz tott tá mo ga tás ra jo go sul tak nál el len õri zen dõ
kö ve tel mé nyek, ame lyek kel kap cso la tos meg nem fe le lés
ese te it és a jog kö vet kez mé nye ket a 23. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

Területeltérésre vonatkozó jogkövetkezmények

49.  §

(1) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü let mé re té nek
meg ha tá ro zá sá nál, il let ve az igé nyelt, va la mint az el len õr -
zés alap ján meg ál la pí tott  valós te rü let mé re té bõl adó dó
 eltérések ese tén az 1975/2006/EK ren de let 16. cik ké ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Amennyi ben a 45.  § (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti
hely szí ni el len õr zés so rán meg ha tá ro zott te rü let nagy ság
na gyobb a ki fi ze té si ké re lem ben igé nyelt te rü let nagy ság -
nál, úgy a ki fi ze té si ké re lem ben igé nyelt te rü let re vo nat -
ko zó tá mo ga tá si összeg ke rül ki fi ze tés re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti, a te rü let el té rés  miatti jog -
következmények ab ban az eset ben is al kal ma zan dók, ha
a 45.  § (2) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti el len õr zés so rán
meg ál la pí tást nyer, hogy a ki fi ze té si ké re lem ben igé nyelt
te rü let nagy ság meg ha lad ja a II. fe je zet ben a cél prog ra -
mon ként ma xi má li san meg ha tá ro zott tá mo gat ha tó te rü let
mé re tét, il let ve a táb la mé re tet.

Minimumkövetelményekre vonatkozó jogkövetkezmények

50.  §

(1) Ha a köl csö nös meg fe lel te tés al kal ma zá sa ér de ké -
ben a tá mo ga tás ra jo go sult gaz da sá gá nak bár mely ré szé -
ben a 73/2009/EK ren de let II. és III. mel lék le té ben elõ írt
kö te le zõ kö ve tel mé nyek be nem tar tá sát ál la pí tot ták meg,
ab ban az eset ben az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 51. cik ké ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) A 16. és 17. szá mú mel lék le tek ben meg ha tá ro zott
táp anyag-gaz dál ko dá si, il let ve nö vény vé del mi mini -
mumkövetelményeknek  való meg nem fe le lés ese tén az
1975/2006/EK ren de let 23. cik ké ben, va la mint a kü lön
jog sza bály ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Általános kötelezettségeknek  való meg nem felelés
jogkövetkezményei

51.  §

(1) A 46.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a te rü let -
nek a ren del ke zés re álló ha tár idõn be lü li föld hasz ná la ti

nyil ván tar tás ba vé te lé ig a tá mo ga tás tel jes össze gé nek ki -
fi ze té se fel füg gesz tés re ke rül.

(2) A ha tár idõn be lü li nyil ván tar tás ba vé tel el mu lasz tá -
sa ese tén az adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be -
füg gõ te rü let a cél prog ram ból a tá mo ga tá si idõ szak le já ra -
tá ig ki zá rás ra ke rül, és az adott te rü let re ki fi ze tett tá mo ga -
tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra
 vonatkozó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a 46.  § (3) be -
kez dés vagy a 46.  § (4) be kez dés sze rin ti eset ben nem tud -
ja iga zol ni a jog sze rû föld hasz ná la tot, az adott kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let a cél prog ram ból
a tá mo ga tá si idõ szak le jár tá ig ki zá rás ra ke rül, és az adott
te rü let re ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat lan
igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vissza kell fi zet ni.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tá si
idõ szak alatt ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si kép zé sen:

a) az elsõ kép zé si idõ szak ban nem vesz részt, nem jo -
go sult a má so dik gaz dál ko dá si évre jutó tá mo ga tá si összeg 
30%-ára;

b) a má so dik kép zé si idõ szak ban nem vesz részt, nem
jo go sult az ötö dik gaz dál ko dá si évre jutó tá mo ga tá si
összeg 30%-ára.

(5) Amennyi ben a kö te le zett ség vál la ló sze mé lyé ben
vál to zás tör té nik a tá mo ga tá si idõ szak alatt, és így a kö te -
le zett ség át ve võ jé nek már csak egy kép zé si idõ szak áll
ren del ke zé sé re, azon a kép zé sen kö te le zõ en részt kell ven -
nie, amely nek el mu lasz tá sa ese tén nem jo go sult az ötö dik
gaz dál ko dá si évre jutó tá mo ga tá si összeg 30%-ára.

(6) Amennyi ben a 25.  § (1) be kez dé se sze rin ti kö te le -
zett ség-át adás ra vo nat ko zó ké re lem bí rá la ta so rán meg ál -
la pí tást nyer, hogy a kö te le zett ség át adó ja a 12.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott elsõ kép zé si idõ szak fo lya mán
a kö te le zõ kép zé sen nem vett részt, a má so dik gazdálko -
dási évre jutó tá mo ga tá si összeg 30%-ára nem jo go sult.

(7) A (4)–(6) be kez dés ben fog lalt ese tek ben, amennyi -
ben a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re már ki fi ze tés re ke rült
a tá mo ga tá si összeg, an nak jo go su lat la nul igény be vett ré -
szét vissza kell fi zet nie.

52.  §

(1) Amennyi ben a 16.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak el le -
né re a hely szí ni el len õr zés so rán a rit ka nö vény faj tát tar tal -
ma zó táb la nem kü lön böz tet he tõ meg a nem rit ka nö vény -
faj tá val bo rí tott táb lá tól, úgy a tá mo ga tás ra jo go sult az
adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let
egé szé re vo nat ko zó an a csök ken tett összeg re jo go sult.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult nem tesz ele get
a 18.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt, a gaz dál ko dá si nap ló ve -
ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek, a tá mo ga tás ra jo go -
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sult az in téz ke dés bõl az adott gaz dál ko dá si évre ki zá rás ra
ke rül.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult nem tesz ele get
a 15.  § (5) be kez dés ben elõ írt, a táp anyag-gaz dál ko dá si
terv 20. szá mú mel lék let ben fog lalt adat tar tal má nak be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek, úgy a cél prog -
ram ra az elõ zõ gaz dál ko dá si évre jutó tá mo ga tá si összeg
30%-ára nem jo go sult.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult nem tesz ele get
a 18.  § (7) be kez dé sé ben elõ írt, a gaz dál ko dá si nap ló meg -
ha tá ro zott ada ta i nak be nyúj tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé -
gé nek, úgy az in téz ke dés re az elõ zõ gaz dál ko dá si évre jutó 
tá mo ga tá si összeg 30%-ára nem jo go sult.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lalt ese tek ben, ameny -
nyiben a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re már ki fi ze tés re
 került a tá mo ga tá si összeg, an nak jo go su lat la nul igény be
vett  részét vissza kell fi zet nie.

(6) Amennyi ben a föld hasz ná ló a 19.  § (6) be kez dé se
sze rin ti, a ha tás in di ká tor mo ni to ro zó rend szer ke re tén be -
lü li adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
vagy azt ké se del me sen, hi bá san,  valótlan adat tar ta lom mal, 
hi á nyo san, vagy nem az elõ írt mó don tel je sí ti, a Tv. 71.  §-a 
alap ján mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó.

(7) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a tá mo ga tá si
idõ szak alatt egy nél több al ka lom mal nem nyújt be ki fi ze -
té si ké rel met, vagy a ki fi ze té si ké rel me egy nél több al ka -
lom mal tel jes mér ték ben el uta sí tás ra ke rül, a tá mo ga tás ra
jo go sult az in téz ke dés bõl a tá mo ga tá si idõ szak le já ra tá ig
ki zá rás ra ke rül és a tá mo ga tá si ké re lem re vo nat ko zó an
már igény be vett tel jes tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la -
nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vissza kell fi zet ni.

(8) Amennyi ben a (7) be kez dés ben fog lal tak egy adott
kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vagy
cél prog ram vo nat ko zá sá ban áll nak fenn, a tá mo ga tás ra
 jogosult a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te -
rü let vagy a cél prog ram vo nat ko zá sá ban az adott cél prog -
ram tá mo ga tá si idõ sza ká nak le já ra tá ig ki zá rás ra ke rül és
a cél prog ram ra vo nat ko zó an már igény be vett tá mo ga tá si
össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni.

A célprogramra vonatkozó meg nem felelés
jogkövetkezményei

53.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult egy kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban
vis ma i or kö rül mény  miatt leg alább há rom szor nem tud ja
a cél prog ram elõ írásai sze rin ti hasz no sí tást meg valósítani,
úgy a tá mo ga tás ra jo go sult a kö te le zett ség vál la lás sal érin -
tett egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban a cél prog ram ból

az adott cél prog ram tá mo ga tá si idõ sza ká nak le já ra tá ig
 kizárásra ke rül a te rü let re ed dig fel vett tá mo ga tá si összeg
vissza fi ze té si kö te le zett sé ge nél kül.

(2) A tá mo ga tott te rü let re vo nat ko zó elõ írások tel je sí té -
sét a 23. szá mú mel lék let ben sze rep lõ táb lá zat alap ján kell
ér té kel ni. A táb lá zat tar tal maz za, hogy:

a) me lyek az el len õr zés alap já ul szol gá ló elõ írások;
b) az elõ írások el len õr zé sé nek le het sé ges mód ja it;
c) az elõ írás táb la, kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy -

be füg gõ te rü let vagy cél prog ram szint en el len õri zen dõ;
d) az elõ írás min den év ben vagy a tá mo ga tá si idõ szak

meg ha tá ro zott évé ben vagy éve i ben el len õri zen dõ;
e) az elõ írásoknak  való meg nem fe le lés ese te it;
f) az egyes elõ írások nem tel je sí té se ese tén mi lyen jog -

kö vet kez mény ke rül al kal ma zás ra.

(3) Amennyi ben a 27.  § (4)–(5) be kez dés sze rin ti eset -
ben a tá mo ga tás ra jo go sult az új ra te le pí tés re nem ke rült
 ültetvény te rü le té re ki fi ze té si ké rel met nyújt be, az cél -
prog ram ból a tá mo ga tá si idõ szak le já ra tá ig ki zá rás ra ke rül 
és a tá mo ga tá si ké re lem re vo nat ko zó an már igény be vett
tel jes tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a 27.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt 12 hó na pon be lül nem vég zi el az ül tet -
vény új ra te le pí té sét, a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint
kell el jár ni.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult 10 na pon be lül
nem tá jé koz tat ja az MVH-t az új ra te le pí tés rõl, a tá mo ga -
tás ra jo go sult ré szé re a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban az egy gaz dál ko dá si
évé re járó tá mo ga tá si összeg 15%-kal csök ken tett össze ge
ke rül ki fi ze tés re.

(6) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult nem tel je sí ti
a 21.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gét, az adott
kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let egé -
szé re az új ra te le pí tett ül tet vény re járó ala cso nyabb tá mo -
ga tá si összeg ke rül ki fi ze tés re.

54.  §

(1) Amennyi ben a 43.  § (1) be kez dé se alap ján meg ha tá -
ro zott ha tár idõn túl, de az adott gaz dál ko dá si éven be lül
tör té nik meg a ki fi ze té si ké re lem mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
ké re lem be nyúj tá sa, úgy a ki fi ze té si össze get nö ve lõ mó -
do sí tás sal érin tett táb lák után a föld hasz ná ló az adott gaz -
dál ko dá si év ben nem jo go sult a tá mo ga tás ra. A gaz dál ko -
dá si év vé gét köve tõen be nyúj tott bár mi lyen mó do sí tás az
érin tett táb lák adott gaz dál ko dá si év ben tör té nõ ki zá rá sát
ered mé nye zi. Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re
a tá mo ga tá si összeg ki fi ze tés re ke rült, úgy an nak jo go su -
lat la nul igény be vett ré szét vissza kell fi zet nie.

(2) Amennyi ben a 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti rész le ges
ki zá rá si el já rás kö vet kez té ben egy adott kö te le zett ség vál -
la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let ese té ben nem tel je sül
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a 8.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel té tel, úgy a tá mo ga tás ra jo -
go sult a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -
let vo nat ko zá sá ban a cél prog ram ból az adott cél prog ram
tá mo ga tá si idõ sza ká nak le já ra tá ig ki zá rás ra ke rül és az
arra vo nat ko zó an már igény be vett tá mo ga tá si össze get
a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni.

(3) Amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
cél prog ra mok ese té ben a 45.  § (2) be kez dé se sze rin ti, a ki -
fi ze té si ké re lem re vo nat ko zó el len õr zé sek so rán meg ál la -
pí tás ra ke rül, hogy az igé nyelt táb la meg ha lad ja a II. fe je -
zet ben meg ha tá ro zott, ma xi má li san tá mo gat ha tó táb la mé -
re tet, a tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re az adott táb la vo nat -
ko zá sá ban az egy gaz dál ko dá si évre járó tel jes tá mo ga tá si
összeg nem ke rül ki fi ze tés re.

(4) Amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés a) pont já nak ac) al -
pont já ban és a b) pont já nak bb) al pont já ban, va la mint
c) pont já nak cb) al pont já ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok
ese té ben a tá mo ga tás ra jo go sult nem tel je sí ti a 43.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat, a tá mo ga tás ra jo go sult a cél prog -
ram ból az adott cél prog ram tá mo ga tá si idõ sza ká nak le jár -
tá ig ki zá rás ra ke rül és a cél prog ram ra vo nat ko zó an már
igény be vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza kell
fi zet ni.

(5) Amennyi ben a 43.  § (5) be kez dé se sze rint be nyúj tott 
iga zo lás nem fedi le az adott cél prog ram ba be vitt tel jes te -
rü le tet, a tá mo ga tás ra jo go sult az öko ló gi ai el len õr zõ szer -
ve zet nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ te rü le tet tar tal ma zó
kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let vo nat -
ko zá sá ban a cél prog ram ból az adott cél prog ram támoga -
tási idõ sza ká nak le jár tá ig ki zá rás ra ke rül és az arra vo nat -
ko zó an már igény be vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint vissza kell fi zet ni.

(6) Amennyi ben a 3.  § (1) be kez dés a) pont já nak ac) al -
pont já ban és a b) pont já nak bb) al pont já ban, va la mint
c) pont já nak cb) al pont já ban meg ha tá ro zott cél prog ra mok
ese té ben a 45.  § (2) be kez dé se sze rin ti, a ki fi ze té si ké re -
lem re vo nat ko zó el len õr zé sek so rán meg ál la pí tás ra ke rül,
hogy a tá mo ga tás ra jo go sult pár hu za mos gaz dál ko dás ban
azo nos vagy ne he zen meg kü lön böz tet he tõ faj tá kat ter -
meszt, amely re nem ren del ke zik az öko ló gi ai ter me lés,
a cím ké zés és az el len õr zés te kin te té ben az öko ló gi ai ter -
me lés rõl és az öko ló gi ai ter mé kek cím ké zé sé rõl  szóló
834/2007/EK ren de let rész le tes vég re haj tá si sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2008. szep tem ber 5-i 889/2008/EK
bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: 889/2008/EK ren de -
let) 40. cik ke alap ján ki adott en ge déllyel, a tá mo ga tás ra
jo go sult ré szé re az érin tett kö te le zett ség vál la lás sal érin tett
egy be füg gõ te rü let vo nat ko zá sá ban az adott gaz dál ko dá si
év re járó tel jes tá mo ga tá si összeg nem ke rül ki fi ze tés re.

55.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a kö zös ag rár -
po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek
kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét -
re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK
ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du -
lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 2004. áp ri lis 21-i 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let 68. cik ké re hi vat ko zik az MVH el já rá sa so rán,
 abban az eset ben az ez zel össze füg gõ bi zo nyí tá si kö te le -
zett ség õt ter he li.

(2) Amennyi ben egy táb la öko ló gi ai gaz dál ko dás ra tör -
té nõ át ál lá si idõ sza ka új ra kez dõ dik, ab ban az eset ben az
adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let
a cél prog ram tá mo ga tá si idõ sza ká nak le já ra tá ig a cél prog -
ram ból ki zá rás ra ke rül és az arra vo nat ko zó an már igény be 
vett tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet ni.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a 41.  § (2) és
(4) be kez dé se vo nat ko zá sá ban éven te el té rõ tá mo ga tá si
összeg re jo go sult és a már igény be vett tel jes tá mo ga tá si
összeg egy ré szét a 28.  § (1) be kez dés sze rin ti te rü let csök -
ke nés  miatt a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra
 vonatkozó sza bá lyok sze rint vissza kell fi zet nie, úgy az
egyes gaz dál ko dá si éve ket érin tõ en vissza fi ze ten dõ
összeg az adott kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg -
gõ te rü let re éven ként ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg és a ki -
zárt te rü let ará nya alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

(4) Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés so rán meg ál la pí -
tást nyer, hogy a tá mo ga tás ra jo go sult nem ren del ke zik
a 29.  § (3) be kez dés sze rin ti iga zo lás sal, úgy a tá mo ga tás ra 
jo go sult ré szé re az adott táb la vo nat ko zá sá ban az egy gaz -
dál ko dá si évre járó tel jes tá mo ga tá si összeg nem ke rül
 kifizetésre.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult a 16.  § (7) be -
kez dés sze rin ti ha tár idõn be lül nem tesz ele get a be je len té -
si kö te le zett sé gé nek, ak kor a mu lasz tás sal érin tett elõ írás
nem tel je sí tett nek mi nõ sül.

(6) Amennyi ben a 16.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt zöld -
ugar ra vo nat ko zó elõ írásoknak  való meg nem fe le lés ke rül
meg ál la pí tás ra, úgy a ve tés szer ke zet te kin te té ben a zöld -
ugar ra vo nat ko zó pont nem tel je sí tett nek mi nõ sül.

56.  §

(1) Nem ke rül al kal ma zás ra szank ció, amennyi ben a
 növényvédõ szer hasz ná lat ra vo nat ko zó an az egyes cél -
prog ra mok ese té ben meg ha tá ro zott sza bá lyok meg sze gé -
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sé re zár la ti ká ro sí tó el le ni vé de ke zés cél já ból a me gyei
 növény és ta laj vé del mi igaz ga tó sá gok szak mai ja vas la ta
alap ján az MgSzH Köz pont en ge dé lye zõ ha tó sá gá nak az
en ge dé lye sze rint a 17.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak  miatt
el ren delt kö te le zett ség alap ján ke rült sor.

(2) Az (1) be kez dés vo nat ko zá sá ban az öko ló gi ai cél -
prog ram ban részt ve võ tá mo ga tás ra jo go sult gaz da sá gá -
nak öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet ál tal öko ló gi ai át ál lá si
te rü let té  való vissza mi nõ sí té se nem ered mé nye zi a tá mo -
ga tás ból  való ki zá rást.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti okot bi zo nyí tó iga zo lást
a tá mo ga tás ra jo go sult kö te les a vé de ke zés el vég zé sét
köve tõen ha la dék ta la nul be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(4) Amennyi ben a 26.  § (1) be kez dés a)–c) pont jai sze -
rin ti vissza vo nás  miatt te rü let csök ken tés re ke rül sor,
a 29.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti te rü let ki mé rés -
re vo nat ko zó össze get a csök ken tett te rü let ará nyá ban
 kötelezõ vissza fi zet ni.

Vis maiorra vonatkozó szabályok

57.  §

(1) Az el há rít ha tat lan kül sõ okok ra (vis mai or ra) vo nat -
ko zó sza bá lyo kat a 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let és
a 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ál la pít ja meg.

(2) Vis ma i or ese mény fenn ál lá sa a kö te le zett sé gek
a) adott gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó, vagy
b) a tá mo ga tá si idõ szak fenn ma ra dó ré szé re vo nat ko zó

tel je sí té se alól men te sí ti a tá mo ga tás ra jo go sul tat.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a tá mo ga -
tás ra jo go sult ré szé re a vis mai or ral érin tett föld te rü let re az 
adott gaz dál ko dá si év ben járó tá mo ga tá si összeg tel jes
össze ge ki fi ze tés re ke rül.

(4) Amennyi ben a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ese -
mény va la mely kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg -
gõ te rü let egé szét vagy an nak egy ré szét érin ti, úgy az
MVH a 28.  § (2) be kez dé se sze rin ti el já rás ke re té ben
 kizárja az adott te rü le tet a tá mo ga tott te rü le tek kö zül,
azon ban a tá mo ga tás ra jo go sul tat a te rü let re már igény be
vett tá mo ga tás vo nat ko zá sá ban vissza fi ze té si kö te le zett -
ség nem ter he li.

(5) A 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de le ten túl nem mi nõ sül 
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak, amennyi ben:

a) az osz tat lan kö zös tu laj don meg szün te té se után
a rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan kö zös
tu laj don meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ok  miatt az in gat lan-nyil ván tar tás sze -
rin ti te rü let nagy ság nem egye zik az ad dig mû velt föld te rü -
let mé re té vel vagy el he lyez ke dé sé vel;

b) a jo go sult te rü let vo nat ko zá sá ban a Ma gyar Nem ze ti 
Va gyon ke ze lõ Zrt. vagy a Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

a föld hasz ná ló val kö tött ha szon bér le ti szer zõ dést írás ban
fel mond ja;

c) a jo go sult te rü le ten a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz -
té se (a továb biak ban: VTT) prog ram ke re té ben ár ví zi tá ro -
zó mû köd te té sé re ke rült sor;

d) a tá mo ga tás ra jo go sul tat az ille té kes ter mé szet vé del -
mi ha tó ság kö te le zi a cél prog ram ban rög zí tett föld hasz ná -
la ti elõ írások sze rin ti gaz dál ko dá si ter vé keny ség meg vál -
toz ta tá sá ra.

(6) Az (5) be kez dés a) és b) pont jai sze rin ti ese mé nyek
ese té ben a (2) be kez dés b) pont já ban, míg az (5) be kez dés
c), illet ve d) pont jai sze rin ti ese mé nyek ese té ben a (2) be -
kez dés a) pont já ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(7) A (2) és az (5) be kez dés ben fog lalt ese tek ben a tá -
mo ga tás ra jo go sult nak az ügy ben el já ró más szerv ál tal
 kiadott irat má so la tát a kéz hez vé telt kö ve tõ 10 mun ka na -
pon be lül meg kell kül de nie 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 tá mo ga tás cél ja a nö vény vé dõ sze rek és trá gyák
szak sze rû hasz ná la tá nak elõ se gí té se, és ez zel a kör nye ze ti
ter he lés csök ken té se, a ta laj ál la po tá nak vé del me és ja ví tá -
sa, a ta laj-nö vény rend szer táp anyag-egyen sú lyá nak hely -
re ál lí tá sa, az élel mi szer biz ton ság ja ví tá sa, il let ve a bi o ló -
gi ai sok fé le ség fenn tar tá sá hoz  való hoz zá já ru lás.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té tel, hogy a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény- és zöld ség -

fé lé re, va la mint ül tet vény mód já ra ter meszt he tõ zöld ség -
nö vé nyek re igé nyel he tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai 
cél lal te le pí tett kí nai nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai
célú ül tet vény ki vé te lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
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az elsõ gaz dál ko dá si év ben, és a cél prog ram utol só gaz dál -
ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett ta laj -
vizs gá lat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) a cél prog ram 5 éve alatt egy szer kö zép mély

(35–60 cm) la zí tás al kal ma zá sa;
e) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
f) a cél prog ram 5 éve alatt a ve tés szer ke ze ten be lül

– fõ ve té sû nö vé nyek te kin te té ben – az õszi búza, sze mes -
ku ko ri ca és nap ra for gó együt tes rész ará nya leg fel jebb
60%, a pil lan gós nö vé nyek rész ará nya leg alább 10% le het;

g) a cél prog ram 5 éve alatt leg alább egy szer zöld trá gya
nö vény ter mesz té se és zöld trá gyá zás meg valósítása,
amely má sod ve tés ben is tör tén het;

h) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -
ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer ha tó -
anya gok al kal maz ha tók;

i) a nö vény vé del mi be avat ko zá so kat do ku men tált elõ re -
jel zés (nö vény vé del mi meg fi gye lés) alap ján kell vé gezni.

(5) A tá mo ga tás mér té ke:
a) szán tó föl di zöld ség nö vé nyek ese té ben a cél prog -

ram ba be vitt te rü let után 171 euró/ha-nak meg fe le lõ fo -
rint összeg;

b) egyéb szán tó föl di nö vé nyek ese té ben a cél prog ram -
ba be vitt te rü let után 155 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg;

c) a 13. szá mú mel lék let sze rin ti rit ka szán tó föl di zöld -
ség nö vé nyek ese té ben a cél prog ram ba be vitt te rü let után
231 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

d) a 12. szá mú mel lék let sze rin ti egyéb rit ka szán tó föl di 
nö vé nyek ese té ben a cél prog ram ba be vitt te rü let után
220 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

Tanyás gazdálkodás célprogram

59.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a ha gyo má nyos, ala csony rá for dí -
tá sú gaz dál ko dá si rend sze rek meg õr zé se, a kul túr tör té ne ti
táj kép meg õr zé se, és a nö vény vé dõ sze rek szak sze rût len
hasz ná la tá ból és a mû trá gyá zás ból ere dõ kör nye ze ti ter he -
lés csök ken té se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a leg na gyobb tá mo gat ha tó te rü let mé re te leg fel jebb

50 ha;
c) leg alább a gaz da ság me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú

 területének 30%-át be kell vin ni a cél prog ram ba;
d) a ta nyá val meg egye zõ te le pü lé sen he lyez ke dik el

a ké re lem alap ját ké pe zõ te rü let.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga egyéb szán tó föl di nö vé nyek ese -

tén leg fel jebb 2 ha, szán tó föl di zöld ség nö vény termesz -
tése ese tén 0,5 ha le het;

c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény- és zöld ség -
fé lé re, va la mint ül tet vény mód já ra ter meszt he tõ zöld ség -
nö vé nyek re igé nyel he tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai 
cél lal te le pí tett kí nai nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai
célú ül tet vény ki vé te lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti ter vet kell ké szí te ni és vég re -
haj ta ni;

d) mo za i kos, kis par cel lás nö vény ter mesz tés foly ta tá sa;
e) a cél prog ram 5 éve alatt egy szer kö zép mély

(35–60 cm) la zí tás al kal ma zá sa;
f) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
g) a cél prog ram 5 éve alatt a ve tés szer ke ze ten be lül

– fõ ve té sû nö vé nyek te kin te té ben – az õszi búza, sze mes -
ku ko ri ca és nap ra for gó együt tes rész ará nya leg fel jebb
50%, a pil lan gós nö vé nyek rész ará nya leg alább 10% le het;

h) a cél prog ram 5 éve alatt leg alább egy szer zöld trá gya
nö vény ter mesz té se és zöld trá gyá zás meg valósítása,
amely má sod ve tés ben is tör tén het;

i) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -
ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal maz ha tók;

j) a nö vény vé del mi be avat ko zá so kat do ku men tált elõ re -
jel zés (nö vény vé del mi meg fi gye lés) alap ján kell vé gez ni.

(5) A tá mo ga tás mér té ke:
a) szán tó föl di zöld ség nö vé nyek ese tén a cél prog ram ba

be vitt te rü let után 196 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;
b) egyéb szán tó föl di nö vény ese tén a cél prog ram ba be -

vitt te rü let után 184 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;
c) a 13. szá mú mel lék let sze rin ti rit ka szán tó föl di zöld -

ség nö vé nyek ese tén a cél prog ram ba be vitt te rü let után
258 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

d) a 12. szá mú mel lék let sze rin ti egyéb rit ka szántó földi 
nö vény ese tén a cél prog ram ba be vitt te rü let után
261 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

(6) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a tu laj do ni
lap har minc nap nál nem ré geb bi hi te les má so la tát ar ról,
hogy a cél prog ram ba be vin ni kí vánt te rü let hez tar to zó la -
kott te rü let az in gat lan-nyil ván tar tás ban a 2.  § 60. pont já -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint van be je gyez ve.
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Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram

60.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tar tá sá -
hoz, il let ve nö ve lé sé hez  való hoz zá já ru lás, a nö vény vé dõ
sze rek szak sze rût len hasz ná la tá ból és a hely te len táp -
anyag-gaz dál ko dás ból ere dõ ked ve zõt len kör nye ze ti ha tá -
sok csök ken té se, a ta laj bi o ló gi ai ál la po tá nak vé del me és
ja ví tá sa, a táp anyag mér leg-egyen sú lyá nak hely re ál lí tá sa,
va la mint az élel mi szer biz ton ság se gí té se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a cél prog ram ba be vin ni kí vánt szán tó te rü let va la -

mely öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze -
re pel.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi felté -
telei:

a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény- és zöld ség -

fé lé re, va la mint ül tet vény mód já ra ter meszt he tõ zöld ség -
nö vé nyek re igé nyel he tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai 
cél lal te le pí tett kí nai nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai
célú ül tet vény ki vé te lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint;

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 834/2007/EK ren de let öko ló gi ai ter me lés re vo nat -

ko zó sza bá lya i nak és a 889/2008/EK ren de let elõ írásainak
be tar tá sa;

b) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -
tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

c) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

d) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
e) a cél prog ram 5 éve alatt egy szer kö zép mély

(35–60 cm) la zí tás al kal ma zá sa;
f) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
g) a cél prog ram 5 éve alatt a ve tés szer ke ze ten be lül

– fõ ve té sû nö vé nyek te kin te té ben – az õszi búza, sze mes -
ku ko ri ca és nap ra for gó együt tes rész ará nya leg fel jebb
50%, a pil lan gós nö vé nyek rész ará nya leg alább 10% le het;

h) a cél prog ram 5 éve alatt leg alább egy szer zöld trá gya
nö vény ter mesz té se és zöld trá gyá zás meg valósítása,
amely má sod ve tés ben is tör tén het;

i) a nö vény vé del mi be avat ko zá so kat do ku men tált elõ re -
jel zés (nö vény vé del mi meg fi gye lés) alap ján kell vé gez ni.

(5) A tá mo ga tás mér té ke szán tó föl di mû ve lés ese té ben:
a) szán tó föl di zöld ség nö vé nyek ese té ben az át ál lá si idõ -

szak ban a cél prog ram ba be vitt te rü let után 359 eu ró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg;

b) szán tó föl di zöld ség nö vé nyek ese té ben az át ál lá si
idõ szak után, már át állt idõ szak ban a cél prog ram ba be vitt
te rü let után 203 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

c) egyéb szán tó föl di nö vé nyek ese té ben az át ál lá si idõ -
szak ban a cél prog ram ba be vitt te rü let után 212 euró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg;

d) egyéb szán tó föl di nö vé nyek ese té ben az át ál lá si idõ -
szak utá ni, már át állt idõ szak ban a cél prog ram ba be vitt te -
rü let után 161 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

e) a 13. szá mú mel lék let sze rin ti rit ka szán tó föl di zöld -
ség nö vé nyek ese té ben az át ál lá si idõ szak ban a cél prog -
ram ba be vitt te rü let után 485 euró/ha-nak meg fe le lõ
 forintösszeg;

f) a 13. szá mú mel lék let sze rin ti rit ka szán tó föl di zöld ség -
nö vé nyek ese té ben az át ál lá si idõ szak után, már át állt idõ -
szak ban a cél prog ram ba be vitt te rü let után 274 euró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg;

g) a 12. szá mú mel lék let sze rin ti egyéb rit ka szán tó föl di 
nö vé nyek ese té ben az át ál lá si idõ szak ban a cél prog ram ba
be vitt te rü let után 301 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

h) a 12. szá mú mel lék let sze rin ti egyéb rit ka szán tó föl di
nö vé nyek ese té ben az át ál lá si idõ szak utá ni, már át állt idõ -
szak ban a cél prog ram ba be vitt te rü let után 217 euró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg.

(6) A te rü let azo no sí tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell
a 39.  § (4) be kez dés sze rin ti iga zo lást.

(7) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 43.  §
(5) be kez dé sé ben fog lalt iga zo lást.

(8) A tá mo ga tás ra jo go sult leg fel jebb két egy mást kö ve -
tõ gaz dál ko dá si év ben ve het igény be át ál lá si idõ szak ra
 vonatkozó tá mo ga tást az aláb bi ak sze rint:

a) amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak
nap tá ri évé ben kezd te meg az át ál lást, úgy az át ál lá si tá mo -
ga tás ra két al ka lom mal jo go sult;

b) amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak
nap tá ri évét meg elõ zõ év ben kezd te meg az át ál lást, úgy
egy al ka lom mal jo go sult át ál lá si tá mo ga tás ra.

Szántóföldi természetvédelmi zonális célprogramok

1. Szántóföldi növénytermesztés túzok
élõhely-fejlesztési elõ írásokkal célprogram

61.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a re gi o ná lis, öko ló gi ai szem pon tú, 
fenn tart ha tó me zõ gaz da sá gi föld hasz ná lat, a ter mé szet vé -
del mi, il let ve kör nye zet vé del mi szem pon tok ér vé nye sü lé -
sé nek elõ se gí té se, va la mint olyan gaz dál ko dá si mó dok el -
ter jesz té se, ame lyek se gí tik meg õriz ni a táj egy sé gek ter -
mé sze ti ér té ke it. A cél prog ram ki emelt cél ja a tú zok, ugar -
tyúk, a sza la kó ta, par la gi sas, ke re csen só lyom, ham vas
 rétihéja és egyéb, szán tó föl di élõ hely hez kö tõ dõ vé dett
ma dár fa jok élõ he lye i nek meg fe le lõ ke ze lé se, va la mint
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a me zõ gaz da sá gi bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tar tá sa, növe -
lése.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek a 8.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel a 6. szá mú mel lék -
let sze rin ti jo go sult MTÉT egy sé gen kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény- és zöld ség -

fé lé re, va la mint ül tet vény mód já ra ter meszt he tõ zöld ség -
nö vé nyek re igé nyel he tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai 
cél lal te le pí tett kí nai nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai
célú ül tet vény ki vé te lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint.

(4) A cél prog ram ál ta lá nos elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) híg trá gya, szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz -

isza pot tar tal ma zó kom poszt fel hasz ná lá sa ti los;
e) me li o rá ció és ön tö zés nem vé gez he tõ;
f) rág csá ló ir tó sze rek és ta laj fer tõt le ní tõ sze rek al kal -

ma zá sa ti los;
g) ro var ölõ sze rek nem al kal maz ha tók, ki vé ve a rep ce,

a mus tár, il let ve az olaj re tek ro var ir tá sát;
h) már ci us 1. és jú li us 31. kö zött a mun ka vég zés ki zá -

ró lag nap kel té tõl nap nyug tá ig meg en ge dett;
i) fo ko zot tan vé dett, föl dön fész ke lõ ma dár faj fész ké -

nek, fi ó ká i nak meg ta lá lá sa ese tén a be ta ka rí tást, il let ve ka -
szá lást azon nal abba kell hagy ni, és ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni kell az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szer vet. A
föld hasz ná ló ér te sí té sé tõl szá mí tott 3 mun ka na pon be lül
a ter mé szet vé del mi szerv kö te les a föld hasz ná lót a ka szá -
lás ra, il let ve be ta ka rí tás ra vo nat ko zó fel té te lek rõl tá jé koz -
tat ni. Amennyi ben a meg adott ha tár idõn be lül nem ér ke zik 
vá lasz, ak kor a meg kez dett mun ka vég zés a j) pont figye -
lembe véte lével foly tat ha tó;

j) a ta lált fé szek kö rül 0,5–1 hek tá ros vé dõ te rü le tet kell
ki ala kí ta ni a ter mé szet vé del mi szerv ja vas la ta alap ján.

(5) To váb bi elõ írások éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány -
nö vé nyek ter mesz té se ese tén:

a) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes
te rü le ten éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nye ket
(éve lõ szá las pil lan gó sok, vagy azok ke ve ré ke, il let ve
 füves ke ve ré ke) kell ter mesz te ni;

b) táp anyag-után pót lás ti los, ki zá ró lag te le pí tés kor és
fe lül ve tés kor meg en ge dett, amely nek so rán a mû trá gyá val 

ki jut ta tott nit ro gén-ha tó anyag mennyi sé ge nem ha lad hat ja 
meg a 90 kg/ha/gaz dál ko dá si év mér té ket;

c) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -
ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal ma zá sa en ge dé lye zett;

d) a lu cer na fe lül ve té se 5 év alatt egy al ka lom mal
 végezhetõ au gusz tus–szep tem ber hó nap ban;

e) éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek be ta ka rí -
tá sa ese tén:

ea) min den ka szá lás kor táb lán ként leg alább 5%, de
leg fel jebb 10% ka szá lat lan te rü le tet kell hagy ni, a táb la
szé lé vel érint ke zõ en;

eb) ma dár ba rát ka szá lá si mód szert kell al kal maz ni;
ec) ka szá lás nál vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ;
ed) éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek tel jes

te rü le té nek ki je lölt leg alább 50%-án az elsõ nö ve dék jú -
nius 15. után vág ha tó le, a tel jes te rü let má sik leg fel jebb
50%-án az elsõ nö ve dék áp ri lis 25-ig, a má so dik nö ve dék
jú ni us 30. után vág ha tó le, az zal, hogy az elsõ nö ve dék le -
vá gá sa so rán a Du na völ gyi-sík, a Ho mok hát ság, va la mint
a Hor to bágy MTÉT ese té ben az elsõ ka szá lás leg ko ráb bi
idõ pont ja jú ni us 30.;

ee) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -
ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját.

(6) To váb bi elõ írások ve gyes szán tó föl di nö vény ter -
mesz tés ese tén:

a) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
b) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -

ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal ma zá sa;

c) táp anyag-után pót lás so rán a mû trá gyá val ki jut ta tott
nit ro gén-ha tó anyag mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg
a 90 kg/ha/gaz dál ko dá si év mér té ket;

d) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes
te rü le ten a kö vet ke zõ ve tés szer ke zet be tar tá sa kö te le zõ fõ -
ve té sû nö vé nyek te kin te té ben: leg alább 20% ka lá szos ga -
bo na, leg alább 20% szá las pil lan gós ta kar mány nö vény
(szá las pil lan gó sok, vagy azok ke ve ré ke, il let ve fü ves ke -
ve ré ke), leg alább 20% zöld ugar, leg alább 10% õszi rep ce,
leg fel jebb 20% egyéb kul tú ra;

e) a táb la szé le in leg alább 6 mé ter szé les nö vény vé dõ -
szer-men tes táb la sze gélyt kell hagy ni, ahol szük ség ese tén 
me cha ni kai gyom ir tást kell vé gez ni;

f) rep ce ese tén a tel jes rep ce te rü let nek az ille té kes ál la -
mi ter mé szet vé del mi szerv ál tal ki je lölt leg alább 5, de leg -
fel jebb 10%-án a ma da rak téli táp lá lé ká nak biz to sí tá sa cél -
já ból a hó el ta ka rí tás kö te le zõ;

g) ka lá szos ga bo nák be ta ka rí tá sa ese tén mi ni mum
25 cm ma gas tar lót kell hagy ni;

h) a ve tés szer ke zet ben sze rep lõ szá las pil lan gós ta kar -
mány nö vény be ta ka rí tá sa ese tén is al kal maz ni kell ugyan -
ezen cél prog ram nak az éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány -
nö vé nyek be ta ka rí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásait.
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(7) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után

a) éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek ter mesz -
té se ese tén 310 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

b) ve gyes szán tó föl di nö vény ter mesz tés ese tén 303 eu -
ró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

2. Szántóföldi növénytermesztés
vadlúd- és daruvédelmi elõ írásokkal célprogram

62.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a vo nu lá suk so rán az or szág egyes 
jel lem zõ tá ja it érin tõ, je len tõs lúd-, ré ce- és da ru ál lo má -
nyok szá má ra meg fe le lõ õszi-té li táp lál ko zó hely biz to sí tá -
sa, az ál ta lá nos ma dár vé del mi szán tó föl di elõ írások mel -
lett a spe ci á lis ve tés szer ke zet és a be ta ka rí tás kor lá to zá sá -
val a táp lá lék bá zis meg te rem té se, az ap ró vad fa jok élet fel -
té te le i nek ja ví tá sa, va la mint a me zõ gaz da sá gi bi o ló gi ai
sok fé le ség fenn tar tá sa, nö ve lé se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek a 8.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel a 6. szá mú mel lék -
let sze rin ti jo go sult MTÉT egy sé gen kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény- és zöld ség -

fé lé re, va la mint ül tet vény mód já ra ter meszt he tõ zöld ség -
nö vé nyek re igé nyel he tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai 
cél lal te le pí tett kí nai nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai
célú ül tet vény ki vé te lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) táp anyag-után pót lás so rán a mû trá gyá val ki jut ta tott

nit ro gén-ha tó anyag mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg
a 90 kg/ha/gaz dál ko dá si év mér té ket;

e) híg trá gya, szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz -
isza pot tar tal ma zó kom poszt fel hasz ná lá sa ti los;

f) me li o rá ció és ön tö zés nem vé gez he tõ;
g) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -

ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal ma zá sa;

h) rág csá ló ir tó sze rek és ta laj fer tõt le ní tõ sze rek al kal -
ma zá sa ti los;

i) ro var ölõ sze rek nem al kal maz ha tók, ki vé ve a rep ce,
a mus tár, il let ve az olaj re tek ro var ir tá sát;

j) szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek be ta ka rí tá sa
ese tén:

ja) min den ka szá lás kor táb lán ként leg alább 5%, de leg -
fel jebb 10% ka szá lat lan te rü le tet kell hagy ni a táb la kö ze -
pén,

jb) ma dár ba rát ka szá lá si mód szert kell al kal maz ni,
jc) ka szá lás nál vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ,
jd) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -

ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját,

je) fo ko zot tan vé dett, föl dön fész ke lõ ma dár faj fész ké -
nek, fi ó ká i nak meg ta lá lá sa ese tén a be ta ka rí tást, il let ve ka -
szá lást azon nal abba kell hagy ni, és ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni kell az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv ki je lölt 
mun ka tár sát. A föld hasz ná ló ér te sí té sé tõl szá mí tott 3 mun -
ka na pon be lül a ter mé szet vé del mi szerv kö te les a föld -
hasz ná lót a ka szá lás ra, il let ve be ta ka rí tás ra vo nat ko zó fel -
té te lek rõl tá jé koz tat ni. Amennyi ben a meg adott ha tár idõn
be lül nem ér ke zik vá lasz, ak kor a meg kez dett mun ka vég -
zés a te rü let bár mely ré szén foly tat ha tó;

k) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
l) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes

te rü le ten a kö vet ke zõ ve tés szer ke zet be tar tá sa kö te le zõ fõ -
ve té sû nö vé nyek te kin te té ben: leg alább 30% ka lá szos
 gabona, leg alább 20% sze mes ku ko ri ca, leg alább 20% szá -
las pil lan gós ta kar mány nö vény (szá las pil lan gó sok, vagy
azok ke ve ré ke, il let ve fü ves ke ve ré ke), leg alább 20%
zöld ugar, leg fel jebb 10% egyéb kul tú ra;

m) a sze mes ku ko ri ca egy vagy több táb lán el he lyez ke -
dõ tel jes te rü le té nek leg alább 10%-án be ta ka rí tás elõtt az
érett ál la pot ban lévõ, lá bon álló ku ko ri cát szár zú zó val le
kell zúz ni, és a te rü le tet mû ve let le nül kell hagy ni leg alább
feb ru ár 28-ig.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után 173 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

3. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad
élõhely-fejlesztési elõ írásokkal célprogram

63.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a va don élõ ma da rak ra, ap ró vad ra
ká ros ha tá sok csök ken té se a nö vény vé dõ sze rek kor lá to -
zott al kal ma zá sá val, nö vény vé dõ szer-men tes táb la sze gé -
lyek ki ala kí tá sá val, meg fe le lõ be ta ka rí tá si és nö vény ápo -
lá si tech no ló gi ák al kal ma zá sá val, ke ve sebb mû trá gya fel -
hasz ná lá sá val. A cél prog ram to váb bi fon tos cél ja a kü lön -
bö zõ ra ga do zó ma da rak, il let ve a fo goly és fürj élet fel té te -
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le i nek biz to sí tá sa, va la mint a me zõ gaz da sá gi bi o ló gi ai
sok fé le ség fenn tar tá sa, nö ve lé se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek a 8.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel a 6. szá mú mel lék -
let sze rin ti jo go sult MTÉT egy sé gen kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény- és zöld ség -

fé lé re, va la mint ül tet vény mód já ra ter meszt he tõ zöld ség -
nö vé nyek re igé nyel he tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai 
cél lal te le pí tett kí nai nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai
célú ül tet vény ki vé te lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) táp anyag-után pót lás so rán a mû trá gyá val ki jut ta tott

nit ro gén-ha tó anyag mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg
a 90 kg/ha/gaz dál ko dá si év mér té ket;

e) híg trá gya, szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz -
isza pot tar tal ma zó kom poszt fel hasz ná lá sa ti los;

f) me li o rá ció és ön tö zés nem vé gez he tõ;
g) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -

ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal ma zá sa;

h) rág csá ló ir tó sze rek és ta laj fer tõt le ní tõ sze rek al kal -
ma zá sa ti los;

i) ro var ölõ sze rek nem al kal maz ha tók, ki vé ve a rep ce,
a mus tár, il let ve az olaj re tek ro var ir tá sát;

j) szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek be ta ka rí tá sa
ese tén:

ja) min den ka szá lás kor táb lán ként leg alább 5%, de leg -
fel jebb 10% ka szá lat lan te rü le tet kell hagy ni, a táb la szé lé -
vel érint ke zõ en,

jb) ma dár ba rát ka szá lá si mód szert kell al kal maz ni,
jc) ka szá lás nál vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ,
jd) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -

ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját,

je) fo ko zot tan vé dett, föl dön fész ke lõ ma dár faj fész ké -
nek, fi ó ká i nak meg ta lá lá sa ese tén a be ta ka rí tást, il let ve ka -
szá lást azon nal abba kell hagy ni, és ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni kell az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv ki je lölt 

mun ka tár sát. A föld hasz ná ló ér te sí té sé tõl szá mí tott 3 mun -
ka na pon be lül a ter mé szet vé del mi szerv kö te les a föld -
hasz ná lót a ka szá lás ra, il let ve be ta ka rí tás ra vo nat ko zó fel -
té te lek rõl tá jé koz tat ni. Amennyi ben a meg adott ha tár idõn
be lül nem ér ke zik vá lasz, ak kor a meg kez dett mun ka vég -
zés a te rü let bár mely ré szén foly tat ha tó;

k) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
l) a táb lán egy gaz dál ko dá si év ben egy szer sza bad

gyom ir tó szert hasz nál ni;
m) a táb la szé le in leg alább 3 mé ter szé les nö vény vé dõ -

szer-men tes táb la sze gélyt kell hagy ni, ahol szük ség ese tén 
me cha ni kai gyom ir tást kell vé gez ni;

n) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes
te rü le ten a kö vet ke zõ ve tés szer ke zet be tar tá sa kö te le zõ
 fõvetésû nö vé nyek te kin te té ben: leg alább 30% ka lá szos
ga bo na, leg alább 20% szá las pil lan gós ta kar mány nö vény
(szá las pil lan gó sok, vagy azok ke ve ré ke, il let ve fü ves ke -
ve ré ke), leg alább 10% zöld ugar, leg fel jebb 25% egyéb
kul tú ra;

o) a cél prog ram 5 éve alatt leg fel jebb egy szer végez -
hetõ kö zép mély- vagy mély la zí tás.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után 220 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

4. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse
élõhely-fejlesztési elõ írásokkal célprogram

64.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a re gi o ná lis, öko ló gi ai szem pon tú, 
fenn tart ha tó me zõ gaz da sá gi föld hasz ná lat, a ter mé szet vé -
del mi, il let ve kör nye zet vé del mi szem pon tok ér vé nye sü lé -
sé nek elõ se gí té se, va la mint olyan gaz dál ko dá si mó dok el -
ter jesz té se, ame lyek se gí tik meg õriz ni a táj egy sé gek ter -
mé sze ti ér té ke it. A cél prog ram ki emelt cél ja a kék vér cse,
a sza la kó ta, par la gi sas, ke re csen só lyom és egyéb, szán tó -
föl di élõ hely hez kö tõ dõ vé dett ma dár fa jok élõ he lye i nek
meg fe le lõ ke ze lé se, va la mint a me zõ gaz da sá gi bi o ló gi ai
sok fé le ség fenn tar tá sa, nö ve lé se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek a 8.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel a 6. szá mú mel lék -
let sze rin ti jo go sult MTÉT egy sé gen kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény- és zöld ség -

fé lé re, va la mint ül tet vény mód já ra ter meszt he tõ zöld ség -
nö vé nyek re igé nyel he tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai 
cél lal te le pí tett kí nai nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai
célú ül tet vény ki vé te lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint.
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(4) A cél prog ram ál ta lá nos elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) híg trá gya, szenny víz, szenny víz iszap és szenny víz -

isza pot tar tal ma zó kom poszt fel hasz ná lá sa ti los;
e) me li o rá ció és ön tö zés nem vé gez he tõ;
f) rág csá ló ir tó sze rek és ta laj fer tõt le ní tõ sze rek al kal -

ma zá sa ti los;
g) ro var ölõ sze rek nem al kal maz ha tók, ki vé ve a rep ce,

a mus tár, il let ve az olaj re tek ro var ir tá sát;
h) már ci us 1. és jú li us 31. kö zött a mun ka vég zés csak

nap kel té tõl nap nyug tá ig meg en ge dett;
i) fo ko zot tan vé dett, föl dön fész ke lõ ma dár faj fész ké -

nek, fi ó ká i nak meg ta lá lá sa ese tén a be ta ka rí tást, il let ve ka -
szá lást azon nal abba kell hagy ni, és ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni kell az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szer vet. A
föld hasz ná ló ér te sí té sé tõl szá mí tott 3 mun ka na pon be lül
a ter mé szet vé del mi szerv kö te les a gaz dál ko dót a ka szá -
lás ra, il let ve be ta ka rí tás ra vo nat ko zó fel té te lek rõl tá jé koz -
tat ni. Amennyi ben a meg adott ha tár idõn be lül nem ér ke zik 
vá lasz, ak kor a meg kez dett mun ka vég zés a te rü let bár mely 
ré szén foly tat ha tó.

(5) To váb bi elõ írások éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány -
nö vé nyek ter mesz té se ese tén:

a) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes
te rü le ten éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nye ket
(éve lõ szá las pil lan gó sok, vagy azok ke ve ré ke, il let ve
 füves ke ve ré ke) kell ter mesz te ni;

b) táp anyag-után pót lás ti los, ki zá ró lag te le pí tés kor és
fe lül ve tés kor meg en ge dett, amely nek so rán a mû trá gyá val 
ki jut ta tott nit ro gén-ha tó anyag mennyi sé ge nem ha lad hat ja 
meg a 90 kg/ha/gaz dál ko dá si év mér té ket;

c) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -
ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal ma zá sa le het sé ges;

d) a lu cer na fe lül ve té se 5 év alatt egy al ka lom mal vé -
gez he tõ au gusz tus–szep tem ber hó nap ban;

e) éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek be ta ka rí -
tá sa ese tén:

ea) min den ka szá lás kor táb lán ként leg alább 5%, de
leg fel jebb 10% ka szá lat lan te rü le tet kell hagy ni, a táb la
szé lé vel érint ke zõ en,

eb) ma dár ba rát ka szá lá si mód szert kell al kal maz ni,
ec) ka szá lás nál vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ,
ed) a cél prog ram ba be vitt táb lá kon a ka szá lást táb lán -

ként el té rõ na pon kell el vé gez ni,
ee) éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek tel jes

te rü le té nek le ka szá lá sát az elsõ ka szá lás ese té ben má jus
20-ig, a má so dik ka szá lás ese té ben jú ni us 30-ig be kell
 fejezni,

ef) 3 hek tár nál na gyobb táb la ese té ben min den ka szá -
lás nál a táb lát két egyen lõ rész re kell osz ta ni, az elsõ 50%
ka szá lá sá nak be fe je zé sét köve tõen a má sik 50% ka szá lá -
sát csak 10 nap pal ké sõbb le het el kez de ni,

eg) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -
ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját.

(6) To váb bi elõ írások ve gyes szán tó föl di nö vény ter -
mesz tés ese tén:

a) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
b) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -

ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal ma zá sa;

c) táp anyag-után pót lás so rán a mû trá gyá val ki jut ta tott
nit ro gén-ha tó anyag mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg
a 90 kg/ha/gaz dál ko dá si év mér té ket;

d) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes
te rü le ten a kö vet ke zõ ve tés szer ke zet be tar tá sa kö te le zõ
 fõvetésû nö vé nyek te kin te té ben: leg fel jebb 30% ka lá szos
ga bo na, leg alább 20% szá las pil lan gós ta kar mány nö vény
(szá las pil lan gó sok, vagy azok ke ve ré ke, il let ve fü ves ke -
ve ré ke), leg alább 20% zöld ugar, leg fel jebb 20% egyéb
kul tú ra;

e) a táb la szé le in leg alább 6 mé ter szé les nö vény vé dõ
szer men tes táb la sze gélyt kell hagy ni, ahol szük ség ese tén
me cha ni kai gyom ir tást kell vé gez ni;

f) zöld ugar szár zú zá sa, ka szá lá sa ese tén:
fa) a cél prog ram ba be vitt te rü le te ken a szár zú zást,

 kaszálást táb lán ként el té rõ na po kon kell el vé gez ni,
fb) 3 hek tár nál na gyobb táb la ese té ben min den szár zú -

zá sá nál, ka szá lás nál a táb lát két egyen lõ rész re kell osz ta -
ni, az elsõ 50% szár zú zá sá nak, ka szá lá sá nak be fe je zé se
után a má sik 50% szár zú zá sát, ka szá lá sát csak 10 nap pal
ké sõbb le het el kez de ni,

fc) ma dár ba rát ka szá lá si, szár zú zá si mód szert kell al -
kal maz ni,

fd) szár zú zás nál, ka szá lás nál vad ri asz tó lánc hasz ná la -
ta kö te le zõ,

fe) szár zú zás, ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább
5 nap pal írás ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve
e-ma il cí men be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé -
szet vé del mi szerv nek a szár zú zás, ka szá lás pon tos he lyét
és ter ve zett kez dé si idõ pont ját;

g) a ve tés szer ke zet ben sze rep lõ szá las pil lan gós ta kar -
mány nö vény be ta ka rí tá sa ese tén is al kal maz ni kell a cél -
prog ram nak az éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek 
be ta ka rí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásait.

(7) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után

a) éve lõ szá las pil lan gós ta kar mány nö vé nyek ter mesz -
té se ese tén 267 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

b) ve gyes szán tó föl di nö vény ter mesz tés ese tén
233 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.
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Erózió elleni célprogramok

1. Vízerózió elleni célprogram

65.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a víz ál tal oko zott ta laj eró zió
(a továb biak ban: víz eró zió) csök ken té se, a ta laj mi nõ ség
fenn tar tá sa, va la mint a víz eró zi ó val oko zott víz szennye -
zés meg elõ zé se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek 12%-nál na gyobb lej tés szö gû, az 7.  § (2) be kez dé se
alap ján a Me PAR-ban le ha tá rolt, jo go sult te rü le ten kell
 elhelyezkednie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény re igé nyel he -

tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai cél lal te le pí tett kí nai
nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai célú ül tet vény ki vé te -
lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) a cél prog ram 5 éve alatt egy szer kö zép mély

(35–60 cm) la zí tás al kal ma zá sa;
e) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
f) a cél prog ram 5 éve alatt a ve tés szer ke ze ten be lül

a fõ nö vény vo nat ko zá sá ban sze mes ku ko ri ca, ve tõ mag
 kukorica, cse me ge ku ko ri ca, bur go nya, csi csó ka, do hány,
cu kor ré pa, ta kar mány ré pa és a nap ra for gó együt tes rész -
ará nya leg fel jebb 20% le het;

g) a cél prog ram 5 éve alatt leg alább egy szer zöld trá gya
nö vény ter mesz té se és zöld trá gyá zás meg valósítása,
amely má sod ve tés ben is tör tén het;

h) ta va szi ve té sû nö vé nyek ese tén téli, il let ve ta va szi
ta laj ta ka rás biz to sí tá sa ta ka ró nö vé nyek kel, ame lye ket ta -
vasszal a ta laj mû vel he tõ vé vá lá sát köve tõen, de leg fel -
jebb a ve tést meg elõ zõ en két hét tel kell alá for gat ni;

i) lej tõ irá nyá ra me rõ le ges mû ve lés al kal ma zá sa.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után 211 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

2. Szélerózió elleni célprogram

66.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a szél eró zi ót be fo lyá so ló egyes
 tényezõk ta laj pusz tu lás csök ke nés irá nyá ba ható mó do sí -
tá sa, a ta laj mi nõ ség rom lá sá nak, a nö vény zet ká ro so dá sá -
nak, va la mint a por szennye zés élõ kör nye zet re gya ko rolt
ká ros ha tá sa i nak csök ken té se ér de ké ben.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek szél eró zió ál tal érin tett, a 8.  § (2) be kez dé se alap ján
a Me PAR-ban le ha tá rolt, jo go sult szél eró zi ós min ta te rü le -
ten kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) egy táb la nagy sá ga leg fel jebb 75 ha;
c) a tá mo ga tás min den szán tó föl di nö vény re igé nyel he -

tõ a rizs, az ener gia fû, az ener ge ti kai cél lal te le pí tett kí nai
nád, va la mint a fás szá rú ener ge ti kai célú ül tet vény ki vé te -
lé vel, a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) éven te föld hasz ná la ti terv ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) a cél prog ram 5 éve alatt egy szer kö zép mély

(35–60 cm) la zí tás al kal ma zá sa;
e) a ve tés vál tás sza bá lya i nak be tar tá sa;
f) a cél prog ram 5 éve alatt a cél prog ram ba be vitt tel jes

te rü le ten a kö vet ke zõ ve tés szer ke zet be tar tá sa kö te le zõ
a fõ ve té sû nö vé nyek te kin te té ben: az õszi ve té sû vagy éve -
lõ nö vé nyek ará nya leg alább 60% és a ta va szi ve té sû nö vé -
nyek ará nya leg fel jebb 40% le het, va la mint az aláb bi nö -
vé nyek össze sí tett rész ará nya el kell, hogy érje a 20%-ot:
kö les, po hán ka, cir kok, szu dá ni fû, mo har, rost ken der, bal -
ta cim, bük kö nyök, som kó ró, ho mo ki bab, lu cer na, fa cé lia,
tar ka ko ro na fürt;

g) õszi ve té sû nö vé nyek be ta ka rí tá sát köve tõen zöld -
trá gya nö vény ter mesz té se, ame lye ket ta vasszal a ta laj mû -
vel he tõ vé vá lá sát köve tõen, de leg fel jebb a ve tést meg elõ -
zõ en két hét tel kell a ta laj ba ke ver ni;

h) csak egy szer le het a cél prog ram 5 éve alatt for ga tá -
sos ta laj mû ve lést al kal maz ni.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után 213 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.
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2. Cím

GYEPGAZDÁLKODÁSI
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

CÉLPROGRAM CSOPORT

Extenzív gyepgazdálkodás célprogram

67.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a gyep te rü le tek hez kö tõ dõ nö -
vény fa jok és tár su lá sok, il let ve ál lat fa jok élet fel té te le i nek
meg õr zé se, fenn tar tá sa, az ex ten zív gyep gaz dál ko dás ál tal 
biz to sí tott ked ve zõ kör nye ze ti ha tá sok fenn tar tá sa, va la -
mint a bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tar tá sá hoz, il let ve nö ve lé -
sé hez  való hoz zá já ru lás.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té tel, hogy a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) a cél prog ram ba be vitt gyep te rü let re vo nat ko zó an

leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mány
meg lé te;

c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, ló fé lék,
juh, kecs ke;

d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az
ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a tá -
mo ga tást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) le gel te tés ese tén:
aa) a le gel te tett te rü le ten leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha

le gel te té si sû rû ség al kal ma zá sa;
ab) a gye pek túl le gel te té se ti los;
ac) fe lül ve tés, vegy sze res gyom ir tás, mû trá gyá zás, ön -

tö zés ti los;
ad) a cél prog ram 3. év vé gé re leg alább 0,3 ál lat egy -

ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mányt kell el ér ni;
ae) pász to ro ló vagy sza ka szolt le gel te tést kell al kal -

maz ni;
af) ka szá lás éven te egy al ka lom mal en ge dé lye zett;
ag) õszi tisz tí tó ka szá lás el vég zé se kö te le zõ, amely után 

a le ka szált anya got leg ké sõbb ok tó ber 31-ig a te rü let rõl le
kell hor da ni;

b) ka szá lás ese tén:
ba) a gye pet leg alább két sze ri ka szá lás sal kell hasz no -

sí ta ni, amely be az õszi tisz tí tó ka szá lás is be le szá mít ha tó;
bb) fe lül ve tés, vegy sze res gyom ir tás, mû trá gyá zás,

szer ves trá gyá zás és ön tö zés ti los;
bc) a ka szá lást köve tõen a le ka szált anya got leg ké sõbb

ok tó ber 31-ig a te rü let rõl le kell hor da ni;
bd) a gaz dál ko dá si év so rán ki zá ró lag ka szá lás tör té nik.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után:

a) nem Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:

aa) le gel te tés ese tén 108 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg;

ab) ka szá lás ese tén 71 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg;

b) Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:
ba) le gel te tés ese tén 77 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg;
bb) ka szá lás ese tén 40 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg.

Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram

68.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a gyep te rü le tek hez kö tõ dõ nö -
vény fa jok és tár su lá sok, il let ve ál lat fa jok élet fel té te le i nek
meg õr zé se, fenn tar tá sa, az ex ten zív gyep gaz dál ko dás ál tal 
biz to sí tott ked ve zõ kör nye ze ti ha tá sok fenn tar tá sa, va la -
mint a bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tar tá sá hoz, il let ve nö ve lé -
sé hez  való hoz zá já ru lás.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a cél prog ram ba be vin ni kí vánt gyep te rü let va la mely

öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze re pel.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) a cél prog ram ba be vitt gyep te rü let re vo nat ko zó an

leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mány
meg lé te;

c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, ló fé lék;
juh, kecs ke;

d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az
ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a tá -
mo ga tást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 834/2007/EK ren de let öko ló gi ai ter me lés re vo nat -

ko zó sza bá lya i nak és a 889/2008/EK ren de let elõ írásainak
be tar tá sa;

b) le gel te tés ese tén:
ba) a le gel te tett te rü le ten leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha

le gel te té si sû rû ség al kal ma zá sa;
bb) gye pek túl le gel te té se ti los;
bc) fe lül ve tés, ön tö zés ti los;
bd) pász to ro ló vagy sza ka szolt le gel te tést kell al kal -

maz ni;
be) ka szá lás éven te egy al ka lom mal en ge dé lye zett;
bf) õszi tisz tí tó ka szá lás el vég zé se kö te le zõ, amely után 

a le ka szált anya got leg ké sõbb ok tó ber 31-ig a te rü let rõl le
kell hor da ni;

c) ka szá lás ese tén:
ca) a gye pet leg alább két sze ri ka szá lás sal kell hasz no -

sí ta ni, amely be az õszi tisz tí tó ka szá lás is be le szá mít ha tó;
cb) fe lül ve tés, szer ves trá gyá zás és ön tö zés ti los;
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cc) a ka szá lást köve tõen a le ka szált anya got leg ké sõbb
ok tó ber 31-ig a te rü let rõl le kell hor da ni;

cd) a gaz dál ko dá si év so rán ki zá ró lag ka szá lás tör té nik.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let után:
a) nem Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:
aa) le gel te tés ese tén 116 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg;
ab) ka szá lás ese tén 79 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg;
b) Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:
ba) le gel te tés ese tén 85 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg;
bb) ka szá lás ese tén 48 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg.

(6) A te rü let azo no sí tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell
a 39.  § (4) be kez dés sze rin ti iga zo lást.

(7) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 43.  §
(5) be kez dé sé ben fog lalt iga zo lást.

Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális
célprogramok

1. Gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési
elõ írásokkal célprogram

69.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a kör nye zet ba rát gaz dál ko dás
mód sze re i nek al kal ma zá sa, amely fenn tart ja az MTÉT
egy sé gek ma gas ter mé sze tes élõ he lye it és ér té ke it, va la -
mint a tú zok, ugar tyúk, sza la kó ta, par la gi sas, ke re csen só -
lyom, kék vér cse, ham vas ré ti hé ja ma dár fa jok ál lo má nya i -
nak vé del me, élõ he lye i nek fenn tar tá sa és ki ala kí tá sa. A
cél prog ram to váb bi cél ja a me zõ gaz da sá gi bi o ló gi ai sok -
fé le ség fenn tar tá sa, nö ve lé se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek a 8.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel a 6. szá mú mel lék -
let sze rin ti Me PAR-ban le ha tá rolt, jo go sult MTÉT egy sé -
gen kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) a cél prog ram ba be vitt gyep te rü let re vo nat ko zó an

leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mány;
c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, ló fé lék;

juh, kecs ke;
d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az

ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a tá -
mo ga tást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A prog ram elõ írásai:
a) le gel te tés ese tén:

aa) a le gel te tett te rü le ten leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha
le gel te té si sû rû ség al kal ma zá sa;

ab) a gye pek túl le gel te té se ti los;
ac) pász to ro ló vagy sza ka szolt le gel te tést kell al kal -

maz ni;
ad) fe lül ve tés, vegy sze res gyom ir tás, mû trá gyá zás, ön -

tö zés, va la mint a le ge lõ ál la tok ál tal el hul laj tott trá gyá tól
el te kint ve egyéb szer ves trá gyá zás ti los;

ae) fo ga so lás, gyep szel lõz te tés ti los;
af) ka szá lás éven te egy al ka lom mal en ge dé lye zett, úgy

hogy a cél prog ram ka szá lás ra vo nat ko zó elõ írásait ma ra -
dék ta la nul be kell tar ta ni;

ag) a te rü le ten min den ne mû víz el ve ze tés ti los;
ah) vil lany pász tor csak az ille té kes ál la mi ter mé szet vé -

del mi szerv elõ ze tesen ki adott, a cél prog ram 5 évé re
 vonatkozó írá sos vé le mé nye alap ján al kal maz ha tó;

ai) a cél prog ram ba be vitt tel jes gyep te rü let leg fel jebb
50%-án tú zok köl tõ he lyet kell ki je löl ni az ille té kes ál la mi
ter mé szet vé del mi szerv írá sos vé le mé nye alap ján, ahol
csak má jus 31. után foly tat ha tó le gel te tés;

aj) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -
ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját;

ak) õszi tisz tí tó ka szá lás el vég zé se kö te le zõ;
b) ka szá lás ese tén:
ba) fe lül ve tés, vegy sze res gyom ir tás, mû trá gyá zás,

szer ves trá gyá zás és ön tö zés ti los;
bb) fo ga so lás, gyep szel lõz te tés ti los;
bc) szé na be ta ka rí tás nál a le vá gott nö vé nyi ré sze ket

1 hó na pon be lül le kell hor da ni a gyep te rü let rõl;
bd) min den ka szá lás kor táb lán ként leg alább 10%, de

leg fel jebb 15% ka szá lat lan te rü le tet kell hagy ni, ka szá lá -
son ként el té rõ te rü le ten;

be) ma dár ba rát ka szá lá si mód szert kell al kal maz ni;
bf) ka szá lás nál vad ri asz tó lánc hasz ná la ta szük sé ges;
bg) a te rü le ten min den ne mû víz el ve ze tés ti los;
bh) szé na be ta ka rí tá sa kor a mun ka vég zés csak nap kel -

té tõl nap nyug tá ig meg en ge dett;
bi) az elsõ ka szá lás jú ni us 15. után kezd he tõ meg az zal, 

hogy a Du na völ gyi-sík a Ho mok hát ság, va la mint a Hor to -
bágy MTÉT ese té ben a ka szá lás leg ko ráb bi idõ pont ja jú -
nius 30.;

bj) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -
ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját;

bk) fo ko zot tan vé dett, föl dön fész ke lõ ma dár faj fész ké -
nek, fi ó ká i nak meg ta lá lá sa ese tén a be ta ka rí tást, il let ve ka -
szá lást azon nal be kell fe jez ni és ha la dék ta la nul ér te sí te ni
kell az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv ki je lölt
mun ka tár sát. A föld hasz ná ló ér te sí té sé tõl szá mí tott 3 mun -
ka na pon be lül a ter mé szet vé del mi szerv kö te les a gaz dál -
ko dót a ka szá lás ra, il let ve be ta ka rí tás ra vo nat ko zó fel té te -
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lek rõl tá jé koz tat ni. Amennyi ben a meg adott ha tár idõn be -
lül nem ér ke zik vá lasz, ak kor a meg kez dett mun ka vég zés
a bl) pont figye lembe véte lével foly tat ha tó;

bl) a ta lált fé szek kö rül 0,5–1 hek tá ros vé dõ te rü le tet
kell ki ala kí ta ni a ter mé szet vé del mi szerv ja vas la ta alap ján;

bm) a gaz dál ko dá si év so rán ki zá ró lag ka szá lás tör té nik.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után

a) nem Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:
aa) le gel te tés ese tén 155 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg;
ab) ka szá lás ese tén 116 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg;
b) Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:
ba) le gel te tés ese tén 117 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg;
bb) ka szá lás ese tén 78 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -

összeg.

2. Gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõ írásokkal
célprogram

70.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a ned ves ré tek fo ko zot tan vé dett,
föl dön fész ke lõ ma dár fa ja i nak (ha ris, ham vas ré ti hé ja, réti
fü les ba goly) fész ke lõ- és táp lál ko zó he lyé nek fenn tar tá sa
e ré tek meg õr zé sé vel és kí mé le tes hasz no sí tá sá val, to váb -
bá egyéb vé dett fa jok élõ he lye i nek biz to sí tá sa, mint pél -
dául rá ko si vi pe ra, kü lön bö zõ kos bor fa jok, koc kás li li om,
szi bé ri ai nõ szi rom, kí gyó gyö ke rû ke se rû fû, vér fû-han gya -
bog lár ka, nyá ri tõ zi ke, réti isza lag, kor nis tár nics. A cél -
prog ram cél jai közé tar to zik a vé dõ zó nák ki ala kí tá sa a tér -
ség sé rü lé keny ter mé sze ti te rü le tei kö rül, va la mint a me zõ -
gaz da sá gi bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tar tá sa, nö ve lé se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek a 8.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel a 6. szá mú mel lék -
let sze rin ti Me PAR-ban le ha tá rolt, jo go sult MTÉT egy sé -
gen kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) a cél prog ram ba be vitt gyep te rü let re vo nat ko zó an

leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mány;
c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, ló fé lék;

juh, kecs ke;
d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az

ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a tá -
mo ga tást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) le gel te tés ese tén:

aa) a le gel te tett te rü le ten leg alább 0,2 ál lat egy ség/ha
le gel te té si sû rû ség al kal ma zá sa;

ab) a gye pek túl le gel te té se ti los;
ac) pász to ro ló vagy sza ka szolt le gel te tést kell al kal -

maz ni,
ad) fe lül ve tés, vegy sze res gyom ir tás, mû trá gyá zás, ön -

tö zés, va la mint a le ge lõ ál la tok ál tal el hul laj tott trá gyá tól
el te kint ve egyéb szer ves trá gyá zás ti los;

ae) fo ga so lás, gyep szel lõz te tés ti los;
af) ka szá lás éven te egy al ka lom mal en ge dé lye zett, úgy

hogy a cél prog ram ka szá lás ra vo nat ko zó elõ írásait ma ra -
dék ta la nul be kell tar ta ni;

ag) a te rü le ten min den ne mû víz el ve ze tés ti los;
ah) vil lany pász tor csak az ille té kes ál la mi természet -

védelmi szerv elõ ze tesen ki adott, a cél prog ram 5 évé re
 vonatkozó írá sos vé le mé nye alap ján al kal maz ha tó;

ai) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -
ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját;

aj) fo ko zot tan vé dett, föl dön fész ke lõ ma dár faj fész ké -
nek, fi ó ká i nak meg ta lá lá sa ese tén a be ta ka rí tást, il let ve ka -
szá lást azon nal abba kell hagy ni, és ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni kell az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv ki je lölt 
mun ka tár sát. A föld hasz ná ló ér te sí té sé tõl szá mí tott 3 mun -
ka na pon be lül a ter mé szet vé del mi szerv kö te les a föld -
hasz ná lót a ka szá lás ra, il let ve be ta ka rí tás ra vo nat ko zó fel -
té te lek rõl tá jé koz tat ni. Amennyi ben a meg adott ha tár idõn
be lül nem ér ke zik vá lasz, ak kor a meg kez dett mun ka vég -
zés a te rü let bár mely ré szén foly tat ha tó;

ak) õszi tisz tí tó ka szá lás el vég zé se kö te le zõ;
b) ka szá lás ese tén:
ba) fe lül ve tés, vegy sze res gyom ir tás, mû trá gyá zás,

szer ves trá gyá zás és ön tö zés ti los;
bb) fo ga so lás, gyep szel lõz te tés ti los;
bc) szé na be ta ka rí tás nál a le vá gott nö vé nyi ré sze ket

1 hó na pon be lül le kell hor da ni a gyep te rü let rõl;
bd) min den ka szá lás kor táb lán ként leg alább 10%, de

leg fel jebb 15% ka szá lat lan te rü le tet kell hagy ni, ka szá lá -
son ként el té rõ te rü le ten;

be) ma dár ba rát ka szá lá si mód szert kell al kal maz ni;
bf) ka szá lás nál vad ri asz tó lánc hasz ná la ta szük sé ges;
bg) a te rü le ten min den ne mû víz el ve ze tés ti los;
bh) az elsõ ka szá lás a cél prog ram ba be vitt tel jes gyep -

te rü let ki je lölt leg fel jebb 50%-án jú li us 31. után kezd he tõ
el – ki vé ve az Õr ség-vend vi dék, va la mint a Han ság
MTÉT-t, ahol a ka szá lás a cél prog ram ba be vitt tel jes
gyep te rü let 50%-án jú ni us 1. elõtt, a má sik 50%-án jú li us
15. után – az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv írá sos 
vé le mé nye alap ján;

bi) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -
ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját;

bk) a gaz dál ko dá si év so rán ki zá ró lag ka szá lás tör té nik.
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(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után:

a) nem Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:

aa) le gel te tés ese tén 139 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg;

ab) ka szá lás ese tén 116 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg;

b) Na tu ra 2000 gyep te rü le ten tör té nõ:

ba) le gel te tés ese tén 101 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg;

bb) ka szá lás ese tén 78 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint -
összeg.

Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá
alakításának célprogramjai

Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram

71.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi ere de tû víz -
szennye zés koc ká za tá nak meg szün te té se, va la mint a szer -
ke zet vál tás elõ se gí té se és fenn tar tá sa az eró zi ó nak ki tett
te rü le te ken. Emel lett a me zõ gaz da sá gi ere de tû kör nye ze ti
ter he lés koc ká za tá nak csök ken té se az ár víz súj tot ta te rü le -
te ken és az ár té ri táj gaz dál ko dás és táj hasz ná lat vál tás
meg te rem té se a VTT ál tal érin tett cél te rü le te ken. A bi o ló -
gi ai sok fé le ség fo ko zá sa ér de ké ben új fü ves élõ he lyek lét -
re ho zá sa, a nö vény vé dõ sze rek hasz ná la tá ból és a mû trá -
gyá zás ból ere dõ kör nye ze ti ter he lés csök ken té se, va la mint 
a sé rü lé keny víz bá zi sok ki emelt vé del me.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;

b) a cél prog ram az aláb bi te rü le te ken ve he tõ igény be:

ba) sé rü lé keny víz bá zi sok vé dõ te rü le tén;

bb) 12%-nál na gyobb lej tés szö gû, a 7.  § (2) be kez dé se
alap ján Me PAR-ban le ha tá rolt, jo go sult szántóterüle -
teken;

bc) azon VTT ál tal érin tett te rü le te ken, ame lyek te rü le -
tén meg épült ár ví zi tá ro zó ra ala pu ló táj gaz dál ko dás
 valósul meg;

bd) ár víz súj tot ta te rü le te ken;

be) Ked ve zõt len Adott sá gú Te rü le te ken fek võ,
 MePAR-ban le ha tá rolt, jo go sult szán tó te rü le te ken.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:

a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;

b) a cél prog ram ba be vitt te rü let re vo nat ko zó an a cél -
prog ram 2. évé tõl leg alább 0,1 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ
ál lat ál lo mány meg lé te;

c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, ló fé lék;
juh, kecs ke;

d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az
ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a
 támogatást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A cél prog ram elõ írásai a cél prog ram elsõ évé ben:
a) föld hasz ná lat és mû ve lé si ág vál tás;
b) a lét re ho zott gyep te rü le ten vegy sze res gyom ir tás

éven te egy al ka lom mal en ge dé lye zett;
c) ki zá ró lag ka szá lás meg en ge dett egy al ka lom mal.

(5) A cél prog ram elõ írásai a cél prog ram má so dik évé tõl:
a) a gyep ápo lá sa éven te leg alább két sze ri ka szá lás sal,

il let ve le gel te tés sel;
b) a ka szá lás min den év má jus 1. után en ge dé lye zett;
c) le gel tet ni csak pász to ro ló vagy sza ka szo ló le gel te -

tés sel le het;
d) mû trá gya, szer ves trá gya és nö vény vé dõ sze rek al -

kal ma zá sa ti los;
e) a le gel te tett te rü le ten leg alább 0,1 ál lat egy ség/ha le -

gel te té si sû rû ség al kal ma zá sa;
f) a gye pek túl le gel te té se ti los;
g) a cél prog ram 3. év vé gé re leg alább 0,2 ál lat egy -

ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mányt kell el ér ni;
h) a gyep fe lül ve té se a cél prog ram tíz éve alatt egy al -

ka lom mal meg en ge dett.

(6) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után

a) az elsõ gaz dál ko dá si év ben 238 euró/ha-nak meg -
felelõ fo rint összeg;

b) a má so dik gaz dál ko dá si év tõl kez dõ dõ en:
ba) nem Na tu ra 2000 gyep te rü le ten 279 euró/ha-nak

meg fe le lõ fo rint összeg;
bb) Na tu ra 2000 gyep te rü le ten 241 euró/ha-nak meg -

felelõ fo rint összeg.

Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram

72.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a ma gas bi o di ver zi tá sú gyep te rü -
le tek ki ter je dé sé nek nö ve lé se, a me zõ gaz da sá gi bi o ló gi ai
sok fé le ség fenn tar tá sa, nö ve lé se. A ter mé szet kí mé lõ gyep -
hasz no sí tá si tech no ló gia le he tõ vé te szi a kör nye zõ ter mé -
sze tes és ter mé szet kö ze li gyep te rü le tek ka rak ter fa ja i nak
be te le pü lé sét az át ala kí tan dó szán tó ra, és ez zel rö vid idõn
be lül a ter mé sze tes hez ha son ló gyep tár su lás jö het lét re.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü -

let nek szán tó hasz no sí tá si irá nyú és a 8.  § (1) be kez dé sé re
te kin tet tel a 6. szá mú mel lék let sze rin ti Me PAR-ban le ha -
tá rolt, jo go sult MTÉT egy sé gen kell el he lyez ked nie.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
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b) a cél prog ram ba be vitt te rü let re vo nat ko zó an a cél -
prog ram 2. évé tõl leg alább 0,1 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ
ál lat ál lo mány meg lé te;

c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, ló fé lék, juh;
d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az

ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a tá -
mo ga tást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A cél prog ram elõ írásai a cél prog ram elsõ évé ben:
a) föld hasz ná lat és mû ve lé si ág vál tás;
b) a lét re ho zott gyep te rü le ten vegy sze res gyom ir tás

egy al ka lom mal en ge dé lye zett;
c) csak ka szá lás meg en ge dett egy al ka lom mal, a le gel -

te te tés nem;
d) ka szá lás csak jú ni us 15-e után le het sé ges;
e) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás ban, 

elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men be
kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv -
nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ pont -
ját.

(5) A cél prog ram má so dik évé tõl a te rü let jel le gé tõl, va -
la mint az adott zó ná ban vá laszt ha tó cél prog ram tól füg -
gõen a 69.  § vagy 70.  § sze rin ti cél prog ra mok elõ írásait
kell be tar ta ni.

(6) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után

a) az elsõ gaz dál ko dá si év ben 238 euró/ha-nak meg -
felelõ fo rint összeg;

b) a má so dik gaz dál ko dá si év tõl kez dõ dõ en:
ba) nem Na tu ra gyep te rü le ten 305 euró/ha-nak meg -

felelõ fo rint összeg;
bb) Na tu ra 2000 gyep te rü le ten a má so dik gaz dál ko dá si 

év tõl kez dõ dõ en 267 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

3. Cím

ÜLTETVÉNYEKRE VONATKOZÓ
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

CÉLPROGRAM CSOPORT

Integrált gyümölcs- és szõlõtermesztés célprogram

73.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi ter me lés so rán
nem szak sze rû en fel hasz nált ke mi ká li á ból ere dõ ked ve -
zõt len kör nye ze ti ha tá sok csök ken té se, a ta laj ál la po tá nak
vé del me és ja ví tá sa, az élel mi szer biz ton ság se gí té se, va la -
mint a bi o di ver zi tás fenn tar tá sá hoz, il let ve nö ve lé sé hez
 való hoz zá já ru lás.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 0,5 ha;

b) az in teg rált szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz té si tá mo ga -
tás ra jo go sult min den gyü mölcs faj és szõ lõ a 9. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint;

c) a tá mo ga tás nem ter mõ és ter mõ re for dult ül tet vény -
re igé nyel he tõ;

d) ki zá ró lag ho mo gén ül tet vény tá mo gat ha tó.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te -
le, hogy egy táb la te rü le té nek nagy sá ga leg alább 0,3 hek -
tár.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si évé ben akk re di tált la bo ra tó ri um ban bõ ví tett
 talajvizsgálat vé gez te té se;

b) a 19. szá mú mel lék let sze rin ti le vél ana lí zis el vég zé se 
éven te;

c) a ta laj és le vél vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te
táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

d) szenny víz iszap és szenny víz isza pot tar tal ma zó
kom poszt az ül tet vény ben nem jut tat ha tó ki;

e) a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel ki zá -
ró lag kör nye zet kí mé lõ be so ro lá sú nö vény vé dõ szer-ha tó -
anya gok al kal ma zá sa;

f) szex fe ro mon csap dák al kal ma zá sa 2 db/4 ha sû rû ség -
ben a ro var kár te võk egyed szá má nak és a vár ha tó kár té tel
meg ál la pí tá sa ér de ké ben. 2 hek tár nál ki sebb te rü let ese tén
a ki he lye zen dõ csap dák szá ma 1 db;

g) a nö vény vé del mi be avat ko zá so kat do ku men tált elõ re -
jel zés (nö vény vé del mi meg fi gye lés) alap ján kell vé gez ni;

h) az ül tet vény ben leg alább két kü lön bö zõ mé ret ben
hek tá ron ként leg alább 6 db ma dá ro dút kell el he lyez ni
a 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 2. mel lék le te sze rin ti
 leírásnak meg fele lõen;

i) a fa-, il let ve tõ ke hi ány a 10%-ot nem ha lad hat ja meg.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után a 11. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ül tet vény -
cso por tok sze rint, ki vé ve a ve gyes gyü möl csö sö ket:

a) al ma ter mé sû ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese -
tén 704 euró/hek tár;

b) csont hé jas és hé jas ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok
ese tén 518 euró/hek tár;

c) bo gyós ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese tén
341 euró/hek tár;

d) szõ lõ ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese tén
486 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

Ökológiai gyümölcs- és szõlõtermesztés célprogram

74.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tar tá sá -
hoz, il let ve nö ve lé sé hez  való hoz zá já ru lás, a ter mé sze tes
ön sza bá lyo zó fo lya ma tok erõ sí té se, kul túr tör té ne ti és ge -
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ne ti kai szem pont ból fon tos, ve szé lyez te tett faj ták meg õr -
zé se, a ta laj bi o ló gi ai ál la po tá nak vé del me és ja ví tá sa, va -
la mint az élel mi szer biz ton ság se gí té se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 0,5 ha;
b) jo go sult nö vé nyek: min den gyü mölcs- és szõ lõ faj

a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint;
c) a tá mo ga tás nem ter mõ és ter mõ re for dult ül tet vény -

re igé nyel he tõ;
d) a cél prog ram ba be vin ni kí vánt ül tet vény te rü let va la -

mely öko ló gi ai el len õr zõ szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze -
re pel.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te -
le, hogy egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 834/2007/EK ren de let öko ló gi ai ter me lés re vo nat -

ko zó sza bá lya i nak és a 889/2008/EK ren de let elõ írásainak
be tar tá sa;

b) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -
tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si, majd a cél prog ram utol só évé ben akk re di tált
 laboratóriumban bõ ví tett ta laj vizs gá lat vé gez te té se;

c) a 19. szá mú mel lék let sze rin ti le vél ana lí zis el vég zé se 
éven te;

d) a ta laj- és le vél vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te 
táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

e) szex fe ro mon csap dák al kal ma zá sa 2 db/4 ha sû rû -
ség ben a ro var kár te võk egyed szá má nak és a vár ha tó kár té -
tel meg ál la pí tá sa ér de ké ben. 2 hek tár nál ki sebb te rü let
ese tén a ki he lye zen dõ csap dák szá ma 1 db;

f) a nö vény vé del mi be avat ko zá so kat do ku men tált elõ re -
jel zés (nö vény vé del mi meg fi gye lés) alap ján kell vé gez ni;

g) az ül tet vény ben leg alább két kü lön bö zõ mé ret ben
hek tá ron ként leg alább 6 db ma dá ro dút kell el he lyez ni
a 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti le írás nak meg fele lõen;

h) az ül tet vény ben hek tá ron ként leg alább 1 m2 te rü le -
ten a ra ga do zó ízelt lá bú ak szá má ra meg fe le lõ bú vó he lyet,
sza po ro dó he lyet kell lé te sí te ni, azt éven te gon doz ni és
5 éven át fenn tar ta ni;

i) a fa-, il let ve tõ ke hi ány a 15%-ot nem ha lad hat ja meg.

(5) A tá mo ga tás mér té ke:
a) az át ál lá si idõ szak ban a cél prog ram ba be vitt te rü let

után a 11. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ül tet vény -
cso por tok sze rint:

aa) al ma ter mé sû ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese -
tén 900 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

ab) csont hé jas és hé jas ül tet vény cso port ba tar to zó
 fajok ese tén 859 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

ac) bo gyós ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese tén
757 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

ad) szõ lõ ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese tén
827 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

ae) ve gyes ül tet vény cso port ese tén 859 euró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg;

b) át ál lás után, már át állt idõ szak ban, a cél prog ram ba
be vitt te rü le tek után a 11. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott ül tet vény cso por tok sze rint:

ba) al ma ter mé sû ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese -
tén 722 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

bb) csont hé jas és hé jas ül tet vény cso port ba tar to zó
 fajok ese tén 557 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

bc) bo gyós ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese tén
365 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

bd) szõ lõ ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese tén
525 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

be) ve gyes ül tet vény cso port ese tén 557 euró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg.

(6) A te rü let azo no sí tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell
a 39.  § (4) be kez dés sze rin ti iga zo lást.

(7) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a 43.  §
(5) be kez dé sé ben fog lalt iga zo lást.

(8) A tá mo ga tás ra jo go sult ki zá ró lag a 834/2007/EK
ren de let alap ján át ál lás ra be je len tett te rü let vo nat ko zá sá -
ban jo go sult át ál lá si tá mo ga tás ra, az aláb bi ak sze rint:

a) amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak
nap tá ri évé ben kezd te meg az át ál lást, úgy az át ál lá si tá mo -
ga tás ra há rom al ka lom mal jo go sult;

b) amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak
nap tá ri évet meg elõ zõ év ben kezd te meg az át ál lást, úgy
ket tõ al ka lom mal jo go sult át ál lá si tá mo ga tás ra;

c) amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak
nap tá ri évét meg elõ zõ má so dik év ben kezd te meg az át ál -
lást, úgy egy al ka lom mal jo go sult át ál lá si tá mo ga tás ra.

Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram

75.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a szór vány gyü möl csös, mint
 hagyományos, táj ké pi leg is je len tõs gaz dál ko dá si for ma
fenn tar tá sa, az ala csony nö vény vé dõ szer-hasz ná lat ból és
táp anyag-gaz dál ko dás ból szár ma zó kör nye ze ti elõ nyök
fenn tar tá sa, va la mint a bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tar tá sá -
hoz, il let ve nö ve lé sé hez  való hoz zá já ru lás.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 0,5 ha;
b) jo go sult gyü mölcs fa jok: alma, kör te, birs, nas po lya,

szil va, cse resz nye, meggy, kaj szi, õszi ba rack, dió, mo gyo -
ró, man du la, sze líd gesz te nye ho mo gén vagy ve gyes ál lo -
mány ban a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te -
le, hogy egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tá mo ga -

tá si idõ szak kez de tét meg elõ zõ gaz dál ko dá si év ben vagy
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az elsõ gaz dál ko dá si év ben, majd a cél prog ram utol só gaz -
dál ko dá si, majd a cél prog ram utol só évé ben akk re di tált
 laboratóriumban bõ ví tett ta laj vizs gá lat el vé gez te té se;

b) a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek alap ján éven te táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí té se és vég re haj tá sa;

c) a fák táp anyag pót lá sa so rán ki zá ró lag szer ves trá gya
és kom poszt hasz nál ha tó;

d) szenny víz iszap és szenny víz isza pot tar tal ma zó
kom poszt az ül tet vény ben nem jut tat ha tó ki;

e) amennyi ben az ül tet vény ta la ját gyep bo rít ja, úgy ki -
zá ró lag jú ni us 15. után, éven te leg alább egy szer a gyep ka -
szá lás sal, il let ve le gel te tés sel is hasz no sít ha tó, az zal, hogy
a le vá gott nö ve dé ket el kell tá vo lí ta ni;

f) az ül tet vény ben leg alább két kü lön bö zõ mé ret ben
hek tá ron ként leg alább 3 db ma dá ro dút kell el he lyez ni
a 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti le írás nak meg fele lõen;

g) nö vény vé del mi be avat ko zá sok ra kör nye zet kí mé lõ
be so ro lá sú nö vény vé dõ szer ha tó anya gok hasz nál ha tók;

h) a gyü mölcs fák ese té ben a ko ro na ala kí tó met szést
köve tõen csak rit kí tó met szés vé gez he tõ – az õszi ba rack
ki vé te lé vel –, amely nek cél ja a faj tá ra jel lem zõ ter mé sze -
tes ko ro na for ma meg tar tá sa;

i) gon dos kod ni kell a ki öre ge dett, ki pusz tult fák pót -
lásáról;

j) a cél prog ram ba be vont te rü le ten a gyü mölcs fák sû rû -
sé ge 30–150 db/ha, amely be a te rü le ten el he lyez ke dõ szõ -
lõ tõ ké ket nem kell be szá mí ta ni, ki vé ve a dió ül tet vé nye ket, 
ahol a gyü mölcs fák sû rû sé ge leg fel jebb 80 db/ha.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után a 11. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ül tet vény -
cso por tok sze rint

a) al ma ter mé sû ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok ese -
tén 600 euró/hek tár;

b) csont hé jas és hé jas ül tet vény cso port ba tar to zó fa jok
ese tén 355 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg;

c) ve gyes ül tet vény cso port ese tén 478 euró/ha-nak
meg fe le lõ fo rint összeg.

4. Cím

VIZES ÉLÕHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

CÉLPROGRAM CSOPORT

Vizes élõhelyek létrehozása célprogramok

Nádgazdálkodási célprogram

76.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a nád dal bo rí tott vi zes élõ he lyek
meg õr zé se és fej lesz té se, élõ-, táp lál ko zó- és köl tõ hely
biz to sí tá sa ro va rok, két él tû ek és ma da rak szá má ra, va la -
mint a kör nye ze ti ter he lés csök ken té se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb ná das sal fe dett tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) ki zá ró lag a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás alap ján ná -

das mû ve lé si ágú föld te rü let tá mo gat ha tó.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te -
le, hogy egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a te rü le ten nád gaz dál ko dást kell vé gez ni;
b) a nád ara tá sa, és egyéb te vé keny ség vég zé se (kü lö -

nö sen: szál lí tás, ki hú zás) ki zá ró lag de cem ber 1. és feb -
ruár 15. kö zött en ge dé lye zett, a nád ri zó má já nak meg sér -
té se nél kül;

c) az ara tás so rán leg alább 10 cm ma gas tar lót kell
hagy ni;

d) a ná das leg alább 60%-át, leg fel jebb 80%-át kell
éven te le arat ni, va la mint 20%-ot két éven te vál to zó he lyen
kell ara tat la nul hagy ni.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után 61 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

(6) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a te rü le ti -
leg ille té kes kör ze ti föld hi va tal ál tal ki adott har minc nap -
nál nem ré geb bi föld hasz ná la ti lap má so la tot, amely sze -
rint a te rü let ná das mû ve lé si ágba van be je lent ve.

A természetes vizes élõhelyek mocsarak, zsombékok,
sásos területek gondozása célprogram

77.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a vi zes élõ he lyek meg õr zé se és
fej lesz té se, élõ-, táp lál ko zó- és köl tõ hely biz to sí tá sa ro va -
rok, két él tû ek és ma da rak szá má ra, va la mint a kör nye ze ti
ter he lés csök ken té se.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 1 ha;
b) a 8.  § (4) be kez dé se alap ján a Me PAR-ban le ha tá -

rolt, a 8. szá mú mel lék let sze rin ti VTT min ta te rü le tek
mély ár té ri gyep te rü le tei, ame lyek te rü le tén meg épült ár ví -
zi tá ro zó ra ala pu ló táj gaz dál ko dás  valósul meg.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) a cél prog ram ba be vitt te rü let re vo nat ko zó an leg alább

0,1 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mány meg lé te;
c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, juh, ló fé lék;
d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az

ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a tá -
mo ga tást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a te rü le ten a le csa po lás és a víz el ve ze tés nem meg -

en ge dett a VTT te rü le tek ár víz vé del mi el árasz tá sát kö ve tõ
víz el ve ze tés ki vé te lé vel;
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b) trá gyá zás, nö vény vé dõ sze rek hasz ná la ta nem meg -
en ge dett;

c) a cél prog ram ba be vitt te rü le tet ka szá lás sal vagy le -
gel te tés sel kell hasz no sí ta ni, leg alább 0,1 ál lat egy ség/ha
le gel te té si sû rû ség mel lett az zal, hogy a túl le gel te tés ti los;

d) a cél prog ram 3. év vé gé re leg alább 0,2 ál lat egy -
ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mányt kell el ér ni;

e) ka szál ni csak meg fele lõen szá raz ta laj vi szo nyok
mel lett, ma dár ba rát ka szá lá si mód sze rek kel le het;

f) ka szá lás kor leg alább 10 cm ma gas tar lót kell hagy ni;
g) vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ;
h) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás -

ban, elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men 
be kell je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi
szerv nek a ka szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ -
pont ját;

i) zsom bé ko sok ka szá lá sa ti los.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után 115 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

Vizes élõhelyek létrehozása és kezelése célprogram

78.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a szán tó föl di és gyep mû ve lés re
 alkalmatlan te rü le tek ki vo ná sa, ez ál tal a vi zes élõ he lyek
te rü le té nek nö ve lé se és fej lesz té se, a kör nye ze ti ter he lés
csök ken té se, va la mint ár té ri táj gaz dál ko dás és táj hasz ná -
lat vál tás meg te rem té se a VTT ál tal érin tett cél te rü le te ken.

(2) Tá mo ga tá si idõ szak tel jes idõ tar ta ma alat ti jo go sult -
sá gi fel té te lek:

a) a leg ki sebb tá mo gat ha tó te rü let 0,3 ha;
b) a 8.  § (4) be kez dé se alap ján a Me PAR-ban le ha tá rolt

a 8. szá mú mel lék let sze rin ti VTT min ta te rü le tek mély ár té -
ri szán tó te rü le tei, ame lyek te rü le tén meg épült ár ví zi tá ro -
zó ra ala pu ló táj gaz dál ko dás  valósul meg.

(3) Adott gaz dál ko dá si évi ki fi ze tés jo go sult sá gi fel té te lei:
a) egy táb la te rü le te leg alább 0,3 hek tár;
b) a cél prog ram ba be vitt te rü let re vo nat ko zó an leg alább

0,1 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mány meg lé te;
c) le gel tet he tõ ál lat fa jok: szar vas mar ha fé lék, juh, ló fé lék;
d) a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban az

ál lat ál lo mány tar tó ja ként a re giszt rá ci ós szám alap ján a tá -
mo ga tást igény lõ nek kell sze re pel nie.

(4) A cél prog ram elõ írásai:
a) a te rü le ten biz to sí ta ni kell a meg je le nõ víz mi nél

hosszabb ide ig tör té nõ meg ma ra dá sát;
b) a te rü le ten a le csa po lás és a víz el ve ze tés nem meg -

en ge dett a VTT te rü le tek ár víz vé del mi el árasz tá sát kö ve tõ
víz el ve ze tés ki vé te lé vel;

c) trá gyá zás, nö vény vé dõ sze rek hasz ná la ta nem le het -
sé ges;

d) a cél prog ram ba be vitt te rü le tet ka szá lás sal vagy le -
gel te tés sel kell hasz no sí ta ni, leg alább 0,1 ál lat egy ség/ha

le gel te té si sû rû ség mel lett az zal, hogy a gyep túl le gel te té -
se ti los;

e) a cél prog ram har ma dik évé nek vé gé re leg alább
0,2 ál lat egy ség/ha le gel tet he tõ ál lat ál lo mányt kell el ér ni;

f) ka szál ni csak meg fele lõen szá raz ta laj vi szo nyok
mel lett, ma dár ba rát ka szá lá si mód sze rek kel le het;

g) ka szá lás so rán leg alább 10 cm ma gas tar lót kell
hagy ni;

h) vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ;
i) ka szá lás meg kez dé se elõtt leg alább 5 nap pal írás ban,

elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon, il let ve e-ma il cí men be kell 
je len te ni az ille té kes ál la mi ter mé szet vé del mi szerv nek a ka -
szá lás pon tos he lyét és ter ve zett kez dé si idõ pont ját;

j) zsom bé ko sok ka szá lá sa ti los.

(5) A tá mo ga tás mér té ke a cél prog ram ba be vitt te rü let
után 195 euró/ha-nak meg fe le lõ fo rint összeg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

79.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A 17. szá mú mel lék let A.) pont ja 2011. ja nu ár 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

80.  §

(1) A 36/2009. (IV. 3.) FVM ren de let 2.  § (1) be kez dé se
a kö vet ke zõ q)–r) pon tok kal egé szül ki:

[E ren de let ha tá lya az aláb bi jog cí mek alap ján igény be
ve he tõ tá mo ga tá sok ra ter jed ki:]

„q) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyúj tott ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok
igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl  szóló 61/2009.
(V. 14.) FVM ren de let alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tás;

r) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
ag rár-er dé sze ti rend sze rek me zõ gaz da sá gi föld te rü le te ken
tör té nõ elsõ lét re ho zá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tás igény be vé -
te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM
ren de let alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tás.”

(2) A 36/2009. (IV. 3.) FVM ren de let 2.  § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az egy sé ges ké re lem az (1) be kez dés a)–i) pont ja i -
ban fel so rolt jog cí mek ese té ben a tá mo ga tás ra irá nyu ló ké -
rel met, az (1) be kez dés j)–r) pont ja i ban fel so rolt jog cí mek
ese té ben a ki fi ze té si ké rel met fog lal ja ma gá ba.”

81.  §

(1) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
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zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let [a továb biak ban:
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet] 2.  §-a a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„b) ké rel me zõ: tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó föld hasz -

ná ló/ál lat tar tó;”

(2) A 150/2004. (X. 12.) FVM ren de let 11.  § (1) be kez -
dé se a kö vet ke zõ a) pont tal egé szül ki:

[A tá mo ga tá si idõ szak alatt]
„a) egy adott cél prog ram ba be vitt tel jes föld te rü let

 mérete csök kent he tõ az zal, hogy a te rü let csök ken tést az
MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon, min den
eset ben be kell je len te ni az MVH-nak. A tá mo ga tá si ha tá -
ro zat ban fel tün te tett te rü le tek csök ken té sé re irá nyu ló ké -
rel met leg ké sõbb az adott gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó
egy sé ges ké re lem be adá si ha tár ide jé ig le het be nyúj ta ni,
amely egy ide jû leg a tá mo ga tá si ha tá ro zat mó do sí tá sát
von ja maga után,”

(3) A 150/2004. (X. 12.) FVM ren de let 11.  §-a a kö vet -
ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A tá mo ga tá si idõ szak alatt a tá mo ga tá si ké rel met
jó vá ha gyó ha tá ro zat ban sze rep lõ ál lat ál lo mány nagy sá ga
csök kent he tõ. Az ál lat ál lo mány csök ken tést – ide nem ért -
ve a ter mé sze tes ál lo mány cse re idõ sza kát – min den eset -
ben be kell je len te ni az MVH-nak. A tá mo ga tá si ha tá ro zat -
ban fel tün te tett ál lat ál lo mány csök ken té sé re irá nyu ló ké -
rel met leg ké sõbb az adott gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó
egy sé ges ké re lem be adá si ha tár ide jé ig le het be nyúj ta ni,
amely egy ide jû leg a tá mo ga tá si ha tá ro zat mó do sí tá sát
von ja maga után.”

82.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nem ter me lõ me zõ gaz da sá gi be ru há zá sok hoz nyúj tan -
dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let [a továb biak ban: 33/2008.
(III. 27.) FVM ren de let] 2.  §-ának 7. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„7. össze füg gõ te rü let: egy föld hasz ná ló adott év ben az 

egy sé ges ké re lem ben be je len tett te rü let ala pú tá mo ga tás ba
be vont egy fi zi kai blok kon be lü li szom szé dos táb lá i nak
össze füg gõ te rü le te;”

(2) A 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 3.  § (3) be kez -
dés ben a ,,par cel lá hoz” szö veg rész he lyé be az „össze füg -
gõ te rü let hez” szö veg rész lép.

(3) A 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 6.  § (3) be kez dés
c) és d) pont já ban, 7.  § (3) be kez dés g) pont ga) al pont já -
ban, 8.  § (2) be kez dés a) pont já ban, va la mint a 12.  § (2) be -
kez dés e) pont já ban a ,,par cel la” szö veg rész he lyé be az
„össze füg gõ te rü let” szö veg rész lép.

(4) A 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 16.  § (1) be kez -
dés he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(1) Tá mo ga tá si ké re lem 2009-ben és azt köve tõen
éven te jú ni us 1. és jú ni us 30. kö zött nyújt ha tó be elekt ro ni -
kus úton. A tá mo ga tá si ké re lem mel lék le te it írott for má -
ban, pos tai úton kell be nyúj ta ni, az elekt ro ni ku san be nyúj -
tott ké re lem mel azo nos tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si
idõ szak ban az ügy fél lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) ki ren delt ség hez.”

(5) A 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 17.  § (3) be kez -
dés ben a ,,par cel lák” szö veg rész he lyé be az „össze füg gõ
te rü le tek” szö veg rész lép.

(6) A 33/2008. (III. 27.) FVM ren de let 18.  § (4) be kez -
dés b) pont já ban a ,,par cel lá nak” szö veg rész he lyé be az
„össze füg gõ te rü let nek” szö veg rész lép.

83.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nem élel mi szer ipa ri célú kis ka pa ci tá sú, nö vé nyi ala pú
nyers szesz, nyers olaj elõ ál lí tó üze mek lé te sí té sé hez nyúj -
tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 44/2009.
(IV. 11.) FVM ren de let 5.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Egy ké re lem be nyúj tá sá val igény be ve he tõ tá mo -
ga tás:

a) leg ma ga sabb össze ge 735 000 eu ró nak meg fe le lõ
fo rint összeg, ha az ügy fél a tá mo ga tást me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ügy fél ként, il let ve TCs ügy fél ként igény li;

b) leg ki sebb össze ge 60 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg, leg ma ga sabb össze ge 1 000 000 eu ró nak megfe -
lelõ fo rint összeg, ha az ügy fél a tá mo ga tást fel dol go zó
ügy fél ként igény li.”

84.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let 10.  § (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti az zal, hogy
e ren del ke zést a 2007. április 23-tól be nyúj tott tá mo ga tá si
 kérelmek ese té ben is al kal maz ni kell.

85.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let (a továb biak ban Vhr.) 8.  §-ának a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[8.  § Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki]
„a) az adott jog cím vo nat ko zá sá ban ren del ke zik az

MVH ál tal ki bo csá tott tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó
vagy rész ben helyt adó ha tá ro zat tal, és”

(2) A Vhr. 16.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki az
adott jog cím vo nat ko zá sá ban ren del ke zik az MVH ál tal
ki bo csá tott tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész ben
helyt adó jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro zat tal.”

Európai Unió jogának  való megfelelés

86.  §

Ez a ren de let az 1698/2005/EK ren de let 36. cikk a) pont 
iv. al pont já nak és 39. cikk (1)–(4) be kez dé se i nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere 

természetvédelmi célú gazdálkodás -
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természetvédelmi célú gyeptelepítés

természetvédelmi célú gazdálkodás -
túzok

természetvédelmi célú gazdálkodás -
túzok

természetvédelmi célú gazdálkodás -
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2. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez
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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 



3. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez
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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 
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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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16011
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); 
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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 



2009/66. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16019

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. 



16022 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám

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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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



16036
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2009/66.szám

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 
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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 



2009/66.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

16089
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 



16096
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2009/66.szám
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
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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 
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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



IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
41/2009. (V. 14.) OGY

határozata

a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége tisztségviselõinek és tagjainak

választásáról szóló 18/2007. (III. 14.) OGY határozat
kiegészítésérõl*

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
 Elnöksége tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról
szó ló 18/2007. (III. 14.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze -
rint egé szül ki:

Az Or szág gyû lés

dr. Kol tay And rást

a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök -
sé ge meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
42/2009. (V. 14.) OGY

határozata

a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége, valamint a Magyar Rádió Közalapítvány

Ellenõrzõ Testülete tisztségviselõinek és tagjainak
választásáról szóló 9/2008. (II. 28.) OGY határozat

kiegészítésérõl**

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök sé -
ge, va la mint a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ
Tes tü le te tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról szó -
ló 9/2008. (II. 28.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
egé szül ki:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. má jus 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. má jus 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Or szág gyû lés

L. Si mon Lász lót

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök sé ge 
meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
43/2009. (V. 14.) OGY

határozata

a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége, valamint a Hungária Televízió

Közalapítvány Ellenõrzõ Testülete tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról szóló

20/2008. (III. 12.) OGY határozat kiegészítésérõl*

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
 Elnöksége, va la mint a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány
El len õr zõ Tes tü le te tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz -
tá sá ról szó ló 20/2008. (III. 12.) OGY ha tá ro zat a követ -
kezõk sze rint egé szül ki:

Az Or szág gyû lés

Bába Ivánt

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El -
nök sé ge meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. má jus 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
44/2009. (V. 14.) OGY

határozata

az Or szág gyû lés ese ti bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról,
va la mint tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak

meg vá lasz tá sá ról  szóló egyes or szág gyû lé si
ha tá ro za tok mó do sí tá sá ról*

Az Országgyûlés eseti bizottságainak létrehozásáról
 szóló egyes országgyûlési határozatok módosítása

1. Az „e-Be fo ga dás ügyi ese ti bi zott ság a ma gyar or szá -
gi di gi tá lis sza ka dék csök ken té sé ért” lét re ho zá sá ról  szóló
111/2008. (X. 10.) OGY ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A Bi zott ság 8 tag ból áll. A Bi zott ság el nö két az
MSZP, 1-1 al el nö két a FIDESZ, KDNP, SZDSZ kép vi se -
lõ cso port ja je lö li. A ta gok ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõi
tesz nek aján lást az aláb bi ak sze rint:

– MSZP 3

– FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 2

– KDNP 1

– SZDSZ 1

– füg get len 1”

2. A „Ká bí tó szer ügyi ese ti bi zott ság” lét re ho zá sá ról
 szóló 14/2007. (III. 7.) OGY ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A Bi zott ság 8 tag ból áll. A bi zott ság el nö két az
MSZP, al el nö két a FIDESZ kép vi se lõ cso port ja je lö li. A
ta gok ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõi tesz nek aján lást az
aláb bi ak sze rint:

– MSZP 3

– FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 2

– KDNP 1

– SZDSZ 1

– füg get len 1
Min den kép vi se lõ cso port ré szé rõl 1-1 ta nács ko zá si

jogú szak ér tõ ve het részt a bi zott ság mun ká já ban.”

Az Országgyûlés eseti bizottságai tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról  szóló egyes országgyûlési

határozatok módosítása

3. Az „e-Be fo ga dás ügyi ese ti bi zott ság a magyaror -
szági di gi tá lis sza ka dék csök ken té sé ért” el ne ve zé sû ese ti
 bizottság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról
 szóló 113/2008. (X. 17.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés

a Bi zott ság ba

Pett kó And rást a ko ráb ban meg üre se dett al el nö ki he lyé re

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

4. A Ká bí tó szer ügyi ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek
és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló 13/2007. (III. 7.) OGY 
ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés

a Bi zott ság ba

Pett kó And rást  ko ráb ban meg üre se dett al el nö ki he lyé re

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

5. E ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1067/2009. (V. 14.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam
Kormánya között a gazdasági és mûszaki

együttmûködésrõl  szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ku va it
Ál lam Kor má nya kö zött a gaz da sá gi és mû sza ki együtt mû -
kö dés rõl  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: meg ál la po -
dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi -
nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a meg ál la po dás
szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le -
ges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás
szö ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal -
ma zá si ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja a meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a meg ál la po dás vég -
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le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak a Ma -
gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1068/2009. (V. 14.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói
Királyság Kormánya között a gazdasági

együttmûködésrõl  szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma -
rok kói Ki rály ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû -
kö dés rõl  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: meg ál la po -
dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi -
nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a meg ál la po dás
szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le -
ges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás
szö ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal -
ma zá si ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja a meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a meg ál la po dás vég -
le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en an nak a Ma -
gyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1069/2009. (V. 14.) Korm.

határozata

a labdarúgás szervezeti és infrastrukturális
feltételeinek javítását szolgáló hitelfelvételhez
kapcsolódó állami kezességvállalásról  szóló

1031/2008. (V. 20.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezésérõl

1. A lab da rú gás szer ve ze ti és inf ra struk tu rá lis feltéte -
leinek ja ví tá sát szol gá ló hi tel fel vé tel hez kap cso ló dó ál la -

mi ke zes ség vál la lás ról  szóló 1031/2008. (V. 20.) Korm.
ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

2. E ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1070/2009. (V. 14.) Korm.

határozata

a fejezeti bevételek és kiadások 2009. I. negyedéves
teljesülésérõl, a fejezetek zárolt egyensúlyi

tartalékának felhasználásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 50.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján nem kez de mé nye zi
a zá rolt fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lé kok fel sza ba dí tá sát.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány 
1071/2009. (V. 14.) Korm.

ha tá ro za ta

egyes határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl

1. A Kor mány a ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok
en ge dé lye zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló
190/2000. (XI. 14.) Korm. ren de let 2.  § (5) be kez dé sé re
 tekintettel en ge dé lye zi

a) a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ból leg fel jebb 10 fõ
rész vé te lét 2009. II–IV. ne gyed évé ben az Auszt ri á ban
meg ren de zen dõ EUROPEAN RESPONSE 2009 törzs -
vezetési gya kor la ton, va la mint a kül föl di fegy ve res erõk
ez zel össze füg gõ át ha la dá sa it, il let ve

b) a 2009. II. ne gyed évé ben Ro má ni á ban meg ren de -
zen dõ CARPATINA 2009 gya kor la ton tör té nõ rész vé tel -
lel össze füg gés ben a kül föl di fegy ve res erõk át ha la dá sa it.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, és 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
1072/2009. (V. 14.) Korm.

határozata

a 2009. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl  szóló
2188/2008. (XII. 29.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

1. A 2009. évi, ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en ge dé lye zé sé rõl  szóló 2188/2008. (XII. 29.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: ha tá ro zat) mel lék let 1. pont 20., 29. és 48. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1. Ma gyar rész vé tel lel ter ve zett, kül föl di fegy ve res erõk eset le ges át vo nu lá sá val járó NATO gya kor la tok és ki kép zé si
rendezvények

A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs A gya kor lat ter ve zett he lye
A gya kor lat

ter ve zett
idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb]

„20. B122/09 JACKAL STONE 2009
kü lön le ges erõk

gya kor la ta

MH ÖHP Hor vát or szág, Ma gyar or -
szág

I–IV. n. é. 300”

„29. B223/09 SOF BATTLE
TRAINING 2009
kü lön le ges erõk

fel ké szí té se

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 200”

„48. C151/09 Air De fen ce Tra i ning
Ac ti vity (ADTRAC)

2009

MH ÖHP Ma gyar or szág, Olasz or -
szág, Szlo vé nia, Ro má nia

I–IV. n. é. 100”

2. A ha tá ro zat mel lék let 2. pont 4., 8., 43. és 50. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[2. Ma gyar Hon véd ség és kül föl di fegy ve res erõk rész vé te lé vel ter ve zett két- és több ol da lú meg ál la po dá so kon ala pu ló 

gya kor la tok és kiképzések

A gya kor lat meg ne ve zé se Fe le lõs
A gya kor lat

ter ve zett he lye

A gya kor lat
ter ve zett
idõ pont ja

En ge dé lye zett
lét szám (fõ)
leg fel jebb]

„4. B103/09 BLONDE AVALANCHE 
2009 „Ti sza” ma gyar–
ro mán–szlo vá k–uk rán
zász ló alj ka taszt ró fa

el há rí tó gya kor lat

MH ÖHP Szlo vá kia III–IV. n. é. 100”

„8. B140/09 SÁRARANY MEZÕ
2009 cseh–ma gyar–

szlo vák ve gyi vé del mi
gya kor lat

MH ÖHP Szlo vá kia I–IV. n. é. 90”

„43. C236/09 LORD MOUNTAIN 2009 
szlo vén–ma gyar

he li kop ter ki kép zés

MH ÖHP Szlo vé nia/Ma gyar or szág I–IV. n. é. 100”

„50. C245/09 LION EFFORT 2009
kö zös re pü lõ ki kép zés

MH ÖHP Ma gyar or szág I–IV. n. é. 200”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát veszti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1251 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


