
Gyakran ismételt kérdések 

 AKG/ÖKO 2021 

 

 

Kérdés: VPÖKO 2015, VPAKG 2015, VPAKG 2016 támogatásban részesült gazdálkodók esetében 

az ott felmért és támogatott poligonok kiválasztására is  van, amennyiben a jelenlegi 

állapotnak is megfelel a kötelez

használhatók a korábbi shape file-ok a mostani AKG benyújtásához?  

Válasz: Ez azt jelenti, hogy feltöltheti a mostani AKG-

az megfelel a mostani AKG/

nem fog felajánlani KET-et kiválasztásra. Csak és kizáróan shape file feltöltéssel tudnak majd KET-

eket rögzíteni. 

 

Kérdés: A benyújtó felület, hogy fogja kezelni ha valaki AKG -ban és ÖKO-ban is egyszerre akar 

pályázatot benyújtani?  

Válasz: 

területre nem igényelhet mindkét jogcímben. Ha bead AKG-ra, akkor ÖKO-t már nem enged és 

fordítva. Ha beadott AKG-ra és mégis ÖKO-  

 

Kérdés: 

túrák (szálas 

pillang

20% szálas pillangós takarmánynövén ngósok, vagy azok keveréke, illetve füves 

 

-

szerepeljen? További kérd

 

Válasz: 

vetések tervezése során is figyelemmel kell szi vetések esetében is elvárt a 

 

 

Kérdés: Újonnan alakult CSMT pályázhat -e AKG-ra?  

Válasz: 

amit az EK-ban beadnak az számít. Ha nem volt 2021-ben EK. akkor a max. pontszám kerül 

megállapításra az üzemméret, illetve a bevitt terület arányára vonatkozóan (Ügyfél nyilvántartási 

szám alapján keresnek rá.) 

 

 



Kérdés: A 2021-es ÖKO- llattartás akkor is, ha csak 

kaszálóként van hasznosítva a terület? (a 2015-ösben csak akkor kellet állat, ha legeltetett volt) 

Válasz: 

hogy adott tábla esetében a gyep földhasználati kat

gyepgazdálkodásra meghatározott támogatási összeget igényelje, amennyiben rendelkezik az 

kel  

  

Kérdés: A felület hogyan fog kezelni azon 2018-as ÖKO Pályázót, akim most visszavonja a kérelmet 

és indulni fog az új ÖKO-ban?  

Válasz: yfél, ha VP ÖKO 2018-as KET-re fed a 2021-es 

ÖKO KET-re. 

 

Kérdés: 

névjegyzékben is szerepelnek rendkívül csekély.  

Válasz: A jelenlegi szabályozás szerint: 

•  szóló 43/2010 FVM 

rendelet szabályozza, 

• az agrár- zésének egyes 

 szóló 2015. évi XCVII. 26.  §-a 

(továbbiakban: Törvény) és a mez gazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói 

tevékenységr l és a mez gazdasági szaktanácsadási rendszerr l szóló 16/2019. (IV. 29.) 

AM rendelet (továbbiakban: rendelet). 

A szabályozás kialakításánál az Agrárminisztérium egyeztetett az érintettekkel, így a Magyar 

 Mérnöki és Növényorvosi Kamarával és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával is. A 

fenti jogszabályok biztosítják a szaktaná

valamint a szaktanácsadói tevékenység bejelentésére vonatkozó kötelezettséget.  

A jogszabályok értelmében, ha egy természetes személy a növényvédelmi szakirányítási 

szolgáltatáson túl egyéb, növényvédelemhez kapcsolódó (a rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott) szaktanácsadói szolgáltatást is nyújt, úgy a Törvény és a rendelet alapján 

 a szaktanácsadói névjegyzékbe. Ez a szabályozás 2019. május 30-

tól minden szaktanácsadást nyújtó magán, -és jogi személyre vonatkozik, azokra is akik 

kereskedelmi tevékenységet folytatnak. 

 

Kérdés: AKG-ra pályázna 

benyújtása volt már 2021-ben. Azt tudom, hogy az egységes kérelem esetében elfogadott az, hogy 

a földhasználat az apa nevén maradt /mint tulajdonos/, és az anyakönyvi kivonattal igazolja a lány 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D43%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D43%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2010
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500097.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900016.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D16%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2019
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900016.AM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D16%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2019


Válasz: . 44. §-a rögzíti, tehát ez az AKG-ban is 

 

 

Kérdés

-e az, 

hogyha a perme , és a termény eladás nem a lány nevén fog történni?  

 biztos, hogy 

mindenképpen bonyolítani kell-e ezt nekik?  

 

Válasz:  

eljárásnak nem l

elfogadnak, akkor mindenkinek a saját névre szóló kell. Egyedül a gázolaj jövedéki adó 

igényelni. 

-

z AKG-nál minden  vagy Kölcsönös 

megfeleltetésben - a GN-t és az abban található permetezési naplót (nem AKG-s is köteles GN-t 

vezetni). A permetezési napló esetében a növényvéd szert (I. kategóriás) csak az vásárolhatja meg 

és használhatja, akinek van szerz dése és a növényorvosa a vényt a nevére állította ki. Ebben az 

esetben a lány, ha pályázik az AKG-

tagként pályázni fog az 

AKG-

 

 

Kérdés: AKG-ra pályázhat e az a gazdálkodó, aki a VP ÖKO 2018-ba pály

Amennyiben pályázhat, mind az ÖKO kiírásnak, mind pedig az AKG kiírásnak meg kell felelnie? 

Válasz: Nem ugyanazon területtel természetesen pályázhat. AKG-

kell megfelelnie az ÖKO-s területen, ped -s pályázatban 

-ba úgy az ÖKO-ból ki kell lépnie majd, és vissza kell 

fizetnie az eddig felvett támogatási összeget. 

 

Kérdés: Gyep (kaszáló) területet szeretne a gazdálkodó AKG-ba vinni. Állatállománnyal rendelkezik. 

 

Válasz eteken 

legeltetést is 

a Kincstár nem vizsgálja, csak a GN alapján a legeltetés tényét.  



Kérdés: Zöldtrágya növény v. istállótrágya kijuttatás vállalás esetében ha minden évben be kell 

tartani a zöldtrágyázást v. istállótrágyázást a lucerna és a zöldugar táblákon, hogy tudja a gazda 

teljesíteni? Vagy amennyiben 3 évig marad benne ugyanaz a kultúra, akkor elfogadja az 

államkincstár ezt zöldtrágyázásnak? 

Válasz: Minden évben nem kell a trágyázást 

választható. Amennyiben 2021.01.01-2014.12.31 között folyamatosan szálas pillangós van a 

leteire nem 

választhatja a másodszor

utolsó évben kell megvalósítani.  

 

Kérdés: Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba. - választható 

édelmi és talajvédelmi mérnöknek elég-e a végzettség vagy a 

szaktanácsadói névjegyzékben is szerepelniük kell-e, és aktív szaktanácsadók is legyenek az adott 

területen? 

Válasz: A pályázati felhívás csak annyit mondd ki, a növényvédelmi szakirányító esetében, hogy 

alapján talajvédelmi, illetve tápanyag-

továbbá a külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, szántóföldi 

 

 

Kérdés:  a tábla részét képezi alapesetben.  Belemérhet -e az 

AKG KET-be?  

Válasz: -be. 

 

Kérdés: 

állatállománnyal (szarvasmarha). Hagyatéki tárgyalás még nem volt, nem is tudják az örökösök 

mikorra várható. 

A NEBIH kérte, hogy az állatállományt, illetve a tartáshelyet azonnal vegye át az egyik örökös, mert 

halott nevén nem lehet sem tartáshely, sem állat. Ezt az egyik fia, aki a vélelmezett örökös az 

Államkincstár felé át is vette.  

meg lehet pályázni a halott nevére az új AKG gyepes pályázatot, de az elhunyt nevén már nincs állat. 

Az örökösök nevére hogyan lehet beadni a pályázatot, ha még nincs a nevükön a föld (állataik 

vannak) január 01.-én? 

Válasz: Elhunyt nevében nem lehet benyújtani kérelmet. Ezt kizárja a támogatási törvény, ami 

létesíteni. Földhasználat tekintetében csak az nyújtsa be a támogatási kérelmet, akinek biztosított 

- . 

 



-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 

Támogatási törvény) 44. § (4)-(7) bekezdései pedig r

 

 

2. 

Kérdés: AKG-ban beadhat-e egy olyan területet, a gazda, ami jelenleg még nem támogatható, de 

sbe veszik és a héten változásvezetést jelentene be rá? 

Válasz: Nem fogja tudni beadni, mert nem lehet változásvezetési kérelmet indítani nem 

támogatható területre, így nem tud AKG-t igényelni. 

 

Kérdés: A madárbarát kaszálás környezeti érték pontszámával számolhatunk-e a zöldugar szegély 

kaszálása során? Illetve kaszálatlanul kell hagyni 5-

választható, ha zöldugar "csak" szegélyként van jelen az ügyfél tábláján? 

Válasz: Igen, az 1. melléklet ezt kimondja. 

 

Kérdés: A vetésszerkezetben legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% 

zöldugar tartása csak együtt választható, külön - külön nem? Pl: csak az 5% zöldugar vetése? 

Válasz:  

 

Kérdés: Szerves trágya vásárláskor /nem elegen

mennyiség/ mi az elfogadott bizonylat a beszerzésre? Saját névre szóló számla, vagy másik 

l elfogadott- -e 

pl. ár? Másik gazdatárs ellenérték nélkül átadhatja a trágyát?  

Válasz: 

jelképes is. 

 

Kérdés: Lucerna telepítés történik ta

trágyázá

szerves trágya kijuttatás?  

Válasz: Amennyiben nem tudja megvalósítani, úgy azon tábláira ne válassza (2 csomag lehetséges) 

 

Kérdés: Ugyanez a kérdés a melléktermék visszaforgatással kapcsolatban, hogy mentesül-e a 

ól? 

Válasz: 

asztható. Amennyiben nem tudja vállalni úgy ne válassza. 

 

Kérdés: A vetésszerkezetben legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700017.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D17%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2007


keverékét? 

Válasz: A vetésszerkezetbe az a növény számít, amely az EK idején növényként megjelenítésre 

kerül, tehát a tavaszi vetés -

december 31-ig fenn van), akkor mentességet élvez bizonyos 

, akkor 

kultúráknak, úgy nem is tudná az ügyfél teljesíteni a trágyázási kötelezettséget, és a még egyszeri 

trágyázást. Ennek vállalását a pályázati felhívás nem tiltja, tehát csak tavaszi telepítéssel 

lehetséges egyébként is.  

Kérdés: ület aránya alapján? A korábbi 

 

bevitt föld területüket megnövelik?  

Válasz: A földterület arányáért mindenkinek jár többletpont. Azonban, ha nem volt a gazdálkodónak 

2021-ben egységes kérelme, úgy neki a maximális pontszám jár.  

 

3.  

Kérdés: Hogyan kell értelmezni, a bevitt terület 25%-a vagy a bevitt terület kerületének 25%-a? Az 

 

Válasz:  

kerületének legalább 25 %-

 

 

Kérdés esítése hogyan valósítható meg, ha szeretném 

vállalni istállótrágya kijuttatását, és a középmély lazítást is pluszban természetesen a nem 

zöldugarként kezelt területeken? Mindenképpen szabálytalanságot követek el valamiképpen?  

Válasz: A zöldugar vetése el  

 

Kérdés: 

szegély fenntartása, a szegélyen zöldugar növényekkel, va

 

Válasz: Bármelyikkel megvalósítható. 

 

Kérdés: A KET minden sarokpontját meg kell jelölni, vagy elég egyet?  

Válasz: A pályázati kiírás 2. melléklet 7. pontja rögzíti a sarokpontok jelölési szabályait. 

 

Kérdés: H tt lejár egy földbérlet és nem sikerül 

meghosszabbítani, akkor van visszafizetési kötelezettség? (Nem NFK- - -

 



Válasz: A pályázati felhívás módosí hogy állami és a magántulajdonban 

kerülhessenek 

lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot. Az adott terület használatának tényét 

. A 

áró földhasználat vonatkozásában 

is:  

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

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

t be visszavonási kérelmet, 

úgy a lejáró föld

támogatási összeget vissza kell fizetni.  

 

Kérdés: Milyen jogosultsággal, szakterülettel kell rendelkezni a szaktanácsadónak, hogy plusz 

pontra való jogosultságot kapjon a pályázó az AKG/ÖKO pályázat beadásánál?   

Válasz: Jelenleg egyeztetés alatt van. 

 

Kérdés: AKG- - -el rendelkezni? 

Válasz: Igen, onnantól kell folyamatosan állattartónak lenni minden napra vonatkozóan. 

 

Kérdés: Ugye 

l és 

utána 2024 év végén fémzárolt gabona vetése történik? 

Válasz: Egyeztetés alatt. Vagy a KET-be még belemér 0,25 ha nem lucerna területet. 

 

Kérdés:  

Válasz: Pályázati felhívás 10. mellékletében.  

 

Kérdés: ez külön tábla 

lesz, a KET belsejében minden évben más kultúra kerül elv

-re?  

Válasz: De igen választhatja, mert csak akkor nem, ha a KET egészén, s folyamatosan a 3 év alatt 

 

 

Kérdés: Horizontális szántó: EFA területként elfogadható a pillangós-szálas füves keveréke 

csíra arány? 

Válasz: Természetesen igen. 

 



Kérdés: Amennyiben két szomszédos KET mindegyikén zöldugar szegély kerül elvetésre, hogy 

érdemes beadni a KET-et szomszédosan vagy már most legalább 60 cm-es sávot kell elhagyni a 

KET beadásakor? 

Válasz: A KET-ket el kell választani a pályázati felhívás 2. mellékletében rögzítettek szerint. 

 

Kérdés: Szálas pillangós elszámolható egyszerre AKG vetésszerkezet teljesítésként és EFA-ként is, 

ahogy eddig is lehetett? 

Válasz: 

 

 

Kérdés: 

vagy más teljesítés is kell? 

Válasz: Rámutatni, hogy mely eszközt a sokból alkalmazzák. 

 

Kérdés: Melléktermékek leforgatása: gyakorlatilag minden aratás utáni beforgatást be kell jelenteni 

agrotechnikaként? 

Válasz: Legalább azt az egyet igen, amely kell a teljesítéshez. 

 

Kérdés: Egy gazdálko -ban másik részével AKG-ban venne részt. 

Ugyanazon állatállomány az ÖKO alapfeltételeként és AKG plusz pontért is elfogadható ha külön-

külön van meg a 0,2 ÁE/ha. 

Válasz: A pluszpont csak az AKG szántónál számít, tehát ott ugyanaz az állat elfogadható, ami a 

-

vetítéssel kerül meghatározásra. Azt csak egy adott napon nézik, november 25-én. 

 

Kérdés: Az lenne a kérdésem hogy jelenleg gyepterület feltörésre kerül (nem NATURA 2000-es nem 

érzékeny nem védett) be tudom-e adni szántós célprogramba mivel csak EK-ban tudom 

változásvezetéssel áttetvezni? 

Válasz: A MePAR-on beadáskor nem tud változásvezetést indítani.  

 

Kérdés: Több gazdálkodónál fe

bérlegeltetésre, így sosem történik náluk túllegeltetés. Viszont a felhívás csak a saját l

kalkulál a képletben. Az AKG-ban nem elfogadható, ha a gazdálkodó a gazdálkodási 

-1,5 

 

Válasz: Saját, az AKG-ba bevitt 

Nitrátrendelet adatszolgáltatásában játszik szerepet csak.  

  

Kérdés:  Egy 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800059.FVM&celpara=&dbnum=1


KET-et kaszálóként ad be a 2022-es EK-ban, ebben az esetben a legeltetésre járó 78 Euro nem 

kerül kifizetésre, a 2. éven (2023-ban) legeltetettként adja be akkor kiutalásra kerül a 78 euro? (vagy 

külön csomagot kell összerakni a kaszálóra??) A legeltetett területeken hogyan tudja teljesíteni a 

-ot. 

Augusztusban rávezeti az állatokat. A kaszálatlan részre is rávezetheti, vagy azt villanypásztorral 

kerítse le?  

Válasz: 

ax. 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának 

s 

megengedett.) Tehát kaszáláskor akként kell tennie. Amennyiben választotta a legeltetést, ott 

-50 %). Külön csomag szükséges. 

A kaszálatlan területre is rávezetheti, hisz a teljes terület az átlag alapja. 

(A legel

erület hányadosaként 

határozzuk meg.)  

terület a gazdálkodási napló adatait is figyelembevételével kerül meghatározásra. (5) A 

bérlegeltetés keretén belül lege

 

Ha nem jelölte a legeltetés a TECS- -ban, azonban  

a túllegeltetési tilalom figyelembevételével   

 

Kérdés: A 0,2 ÁE -nek horizontális gyep kategóriánál már a beadáskor meg kell lennie, vagy 

-  

Válasz: 2022.január 1- 2024. december 31 között  

 

Kérdés: Horizontális szántó esetébe, a gazdálkodó 2022. márciusában veti el a zöldugar keveréket. 

Majd a bevállalt plusz 1 szervestrágyázást pedig 2024. július 30. után tudja teljesíteni. Jól 

értelmezem?  

Válasz: Igen.  

 

Kérdés: 

2024.július 30. után aláforgatja, azzal t   

Válasz: AM-el egyeztetés alatt.  

 

 

4.  



Kérdés: A KET koordinátáit elfogadják úgy, hogy az RTK-

 

Válasz:  shape fájlt a 

 lényeg az, hogy a felhívásban rögzített feltételek mentén, a pontossági 

kritériumoknak megfelelve, valós terepi mérés alapján kerüljenek felmérésre a KET-ek. Erre a drón 

alkalmas, de természetesen be k  

 

Kérdés: ÖKO-ban popcorn hasznosítás esetén a sorközben lehetséges e takarónövény tartása pl. 

rozs, vagy egyéb gyomosodást gátló növény?  

Válasz: A pályázati felhívásban erre nincs külön kitétel. 

 

Kérdés: ÖKO gyep esetében lehet csak kaszálás hasznosítási kódot igényelni? vagy felváltva lehet 

 

Válasz: Igen lehet, de lehet felváltva is.  A lényeg, hogy rendelkezzen 0,2 ÁE/ha/é

állatállománnyal mind kaszálás, mind legeltetés esetén.  

 

Kérdés: Adott egy átállt ökológiai terület. Ha családon belül átadja a területet, újra pályázhat átállás 

alatti területként?  

Válasz: Ha valamelyik területen valaki végig vitte a támogatást 2020. december 31-ig, akkor arra a 

területre nem lehet átállási támogatást igényelni akkor sem, ha azt másnak átadják.   

 

Kérdés: -e?  

Válasz: A pályázati felhívásban szerepel, hogy ültetvény földhasználati kategória esetében a fa-, 

-ot. Az EU bio rendeletek nem tartalmaznak erre 

 

szóló 834/2007/EK Tanácsi rendelet, illetve 2022. január 1- Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2018/848 rendelete 

Ha jelenleg is öko- kkor a 2007-es 

vonatkozik rá 2021.12.31.-ig. 2022.01.01.- gységesen a 2018-as szabályozás vonatkozik 

mindenkire (új öko  

 

Kérdés: -vel 

en az érintett terület 2022. január 1-vel bekerül a tanúsító szervezet 

átállt területként kapja a támogatást 

Válasz:  

támogatásra jogosult. 

 

Kérdés: ÖKO esetében köt  után ki lehet-e lépni?  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&qid=1633526129813&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1633526191593&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1633526191593&from=HU


Válasz: .- 

ontani az öko tanúsító 

 

 

Kérdés: ÖKO-ban a 2018-as gyepeknél volt l

mehet tovább ez esetben a program? 

Válasz: Igen az ÖKO 2018-

saját állatállománnyal kell rendelkeznie, ha valaki pályázni szeretne. A VPÖKO 2018 -as program 

jelenleg is futó program, bérlegeltetés szempontjából továbbra is változatlan feltételekkel. 

 

Kérdés: -e az AKG-s területre? 

Amennyiben igen, akkor azt minek kell tekinteni? Azért kérdezem, mert istállótrágya fogalma alá 

nem sorolható be a felhívás 15. melléklete szerint és az 59/2008 FVM rendelet szerint is külön 

kategó  

Válasz: Igen, Horizontális szántóban használható, de nem fogadható el jelenleg istállótrágyázásnak. 

 

 

Kérdés: A z

att fennálló állandó zöld növényi 

borítottság .../ ez azt feltételezi, hogy már január 1.-  

Válasz: 

van. Eseti mentesség eléréséhez kell a 2022. január 1- 2024. december 31-ig való ottlét.  

 

 

Kérdés: Horizontális gyep célprogramban, ha egy állattartó 5 ÁE/ha állatállománnyal rendelkezik a 

gyep területeire, de csak 1,2 ÁE/ha állatállomány mennyiséget legeltet kint a gyep területeken a 

maradék 3,8 ÁE-  istállóban tartja akkor választhatja-e a 

 

Válasz: Igen választhatja. 

 

Kérdés: Horizontális szántó TCS- szer mentes tartós zöldugar 

szegély (kerület 25%) trágyázási tilalma istállótrágyára nem vonatkozik, tehát istállótrágyával 

e 2024 feltörés utáni 

bedolgozással?  

Válasz: Igen választhatja,  

- termesztése vagy 

istállótrágya kijuttatása (A) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800059.FVM&celpara=&dbnum=1


- trágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya kijuttatása. (V) 

 

Kérdés: A zöldugar keverék nitrogén igényének megállapításakor figyelembe kell-e venni az 

59/2008 nitrátrendelet 

-

ban számolhatunk-e? 

Pl. a terv szerinti 50 kg nitrogén szükséglet min. 75%-ának szerves trágyából való pótlására 50 kg 

 

Válasz: Igen, a leírt számítás így rendben. 

 

Kérdés: Elfogadható-e enged -os istállótrágya tartalmú termék is 

 

Válasz: Jelenleg nem elfogadott, nem felel meg a fogalomtárban jelenleg leírtaknak, de 

kezdeményeztük ennek átgondolását. 

 

Kérdés: A TÁMOGATÁSI KÉRELEM (PÁLYÁZAT) BENYÚJTÁSA fejezetben szerepel: 

"...A gazdaság teljes területébe a 2021. évi egységes területalapú támogatási kérelmében 

 

És mi van akkor, ha egy tavaly már benyújtott 

egy új terület és csak azt szeretné bevinni AKG-be? 

Válasz: A gazdaság méretébe a 2021-

területe. 

 

Kérdés: Lucerna és zöldugar táblákat külön KET-be kell mérni ahhoz, hogy mentesülhessenek a 

középmélylazítás és a zöldtrágyázás alól, ha még idén elvetik a növényt? Ez a földmérési 

költségeket jelent sen megdrágítja, KET-ént és hektáronként kell fizetni a gazdáknak. 

Válasz: Nem kell külön mérni.  

 

Kérdés:  végzi és van másik 

szaktanácsadója az ügyfélnek. Akkor is be kell jelentkeznie a szaktanácsadói névjegyzékbe a 

növényvéd snek?  

Válasz: Igen, ezt a szaktanácsadási jogszabály is rögzíti.  

 

Kérdés: Adott 

let igényléssel? 

Válasz:  3 m-es 

lötyögés -  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800059.FVM&celpara=&dbnum=1


Kérdés:  alkalmazása? A gazdálkodási napló GN-09-es 

oldalát?  

Válasz: Azon az oldalon rögzít zik a növényvédelmi 

 

 

Kérdés: Pontozásnál a nitrátérzékeny és nem nitrátérzékeny területek arányának megfelel en 

fogják a pontokat számítani?  

Válasz: Igen. 

 

Kérdés: Két évnél régebben vetett lucerna esetén vállalható-e a min sített szaporítóanyag vállalás 

tekintettel a köt. vállalás id szaka el tti vetési id pontra (analóg az szi vetések esetével), illetve 

megfelel-e a vetésszerkezeti el rásban is ugyanez a lucerna középmély lazítás és zöldtrágyázási 

mentességi feltétellel együtt, amennyiben 2024.12.31-ig a táblán hagyja a gazdálkodó.  

Válasz: A támogatást i sa 

 éves teljesítés 

hiányában  nem tudja teljesíteni olyan területen, ahol a teljes kötelezettségvállalással érintett 

pillangós takarmánynövény vagy év

nem régebbi számlával kell, tehát az nem jó, ha kett -

 szálas, úgy választható. A mentesség a trágyázás alól akkor áll fenn, ha a 

teljes KET- ), de ekkor pluszban sem választható! 

 

Kérdés: Talajv -e rendelkezni (nitrátérzékeny terület, 

talajvizsgálat?), vizsgálják-e, milyen szankciója van, ha ne

gazda? 

Válasz:  lajvizsgálattal, úgy 

talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta 

leadásáról kiállított, a felhívás 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolás példányával 

rendelkezni, amelyet a

akkor, ha nitrátérzékeny a területe és . 

 

Kérdés: Olvastam a rendeletben, 

-e ezek a kultúrák.  

Válasz: -érzékeny szántó és az aszály-érzéken

 -

eljes területen, csak és kizárólag 



 

 

Kérdés: Továbbá, mi a helyzet akkor, ha az összes szántónkra vállaljuk 

alkalom szervestrágyázást? Ez esetben a lucerna és zöldugar kultúrákat is szerves trágyázni kell? 

Ha igen, akkor 1, vagy 2 alkalommal? Ez esetben elesünk a fent említett mentességt  

Válasz: Igen, vállalás esetén 2 X kell. Mentesség ekkor nincs. Két csomagot lehet esetleg 

összeállítani. 

 

Kérdés: 

szeretnénk ezt vállalni, akkor a korábbi 5 ha feletti területeket szét kell bontanunk új táblákra, és 

újra felméretni úgy, hogy 5 ha alatt legyenek? Vagy korábbi KET-ek megmaradhatnak, csak ezeken 

 

Válasz: Nem kell 5 ha-os KET, KET-en belül kell táblásítani. 

 

Kérdés: Információm szerint a már most AKG-

.31-

azonnal kivág Helyesek-e az 

információim és ha igen hogy kell indítani a kivágást?  

Válasz: Igen. Az új 

 régi, azaz a még jelenleg futó AKG- ény kivágását, 

AKG-ból a területet, s az eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni. Amennyiben még az 

idén el kívánják telepíteni a meggy/mandula ültetvényt (még a régi Jelenleg futó AKG ciklusban), úgy 

az is bejelentésköteles. Amennyiben csak 2022. EK-

nyilatkozni, hogy ez megtörtén -ben. El nem telepített 

ültetvény is jöhet az új AKG-ba.  

 

Kérdés: Az induló AKG-ba bele lehet rakni tervezett ültetvényt is, azzal a feltétellel, hogy a 

-e arra 

k bodzát ültetni, illetve nem 

biztos hogy kapok elég mandula oltványt idén. A 2022-es támogatási évet befolyásolja-  

Válasz: Igen be lehet hozni, az el nem telepített ültetvényt is azzal, hogy a gazdálkodó nyilatkozik, 

hogy azt 2023 egységes kérelem 

árnapjáig 

-ben is jogosult kifizetésre az érintett 

szankciómentes benyújtásának határidejéig azon KET teljes egészére nyújt be kifizetési igénylést, 

amelyen az újratelepítés részben sem történt meg úgy a terület kizárásra kerül. Amennyiben csak 



részben került eltelepítésre az ültetvény, s az el nem telepített részre is kérnek kifizetési kérelmet, 

úgy az el nem telepített rész kizárásra kerül az AKG-ból. Felhívjuk a figyelmet, hogy már most úgy 

mérjék fel a KET-et, hogy azon belül csak egy ültetvénycsoport lehet, tehát nem lehet a bodzát egy 

KET-en belül csonthéjassal kiegészíteni.  

 

5. 

Kérdés: is AKG-s tábla, amelyeken jelenleg szilvaültetvény található. A két 

ültetvény közötti tábla nem AKG-s szilvaültetvény, az egyik mellett pedig pihentetett terület 

található. A 4 tábla egy KET-ként kerülne beadásra az új AKG-s pályázatban, mivel a tulajdonos a 

régi ültetvényeket kivágja, és újratelepíti azokat és újratelepítésre kerül a két AKG-s tábla közötti 

jelenleg nem AKG-s szilvaültetvény, és a jelenlegi AKG-s táblával határos pihentetett terület is). A 

szemléltetés érdekében mellékelve küldök egy vázrajzot a változás szemléltetésére. 

 AKG pályázat kapcsán 

nagyobb területen valósul meg, mint az eredeti KET? 

Válasz: Azon ültetvények, amelyek az AKG-ban jelenleg is benn vannak, azok kivágását a kivágást 

-

ból visszafizetési kötelezettség mellett). Lehet nagyobb területen újra telepíteni az új KET méretéig.  

 

Kérdés: Amennyiben csak január 1. után kerül sor a kivágásra, el nem telepített ültetvényként 

beadható a pályázat (mivel egy kis részén jelenleg nem található szilva ültetvény, ezért 

eltelepítettként nem szerepelhet, ha jól gondolom)?  

Válasz: Az új AKG-ban, ha január 1--március 31 között kerül sor a kivágásra, úgy március 31-ig újra 

kell telepítenie.2022. január 1 

 Beadható külön poligonban az el nem telepített ültetvényrész 

is.  

 

Kérdés: VP-AKG-nál, nitrátos területen gazdálkodó ügyfélnek jelenleg érvényes 

-e ki tavasszal 

talajvizsgálati eredményeket és csak az azok alapján készített tápanyag-gazdálkodási terv alapján 

   

Válasz:  

 

Kérdés: Horizontális nádas -ban 

kétéves náddal borított terület támogatható. Ezek szerint, ha 3 évre vállalom a nádasra 

vonatkozólag az AKG-t, és van kétéves náddal borított területem, akkor azt a második évben nem 

szabad levágnom? 

Válasz: . melléklet 

tartalmazza. 



 

Kérdés: 

szegéllyel eleget lehet tenni a vállalt 3 vagy 6 méteres kötelezettségnek? 

szabályt. 

Válasz: 

vetésszerkezetet és a zöldugar szegél

ásoknak megfelel úgy a szálas pillangós vetésszerkezetben is 

elszámolható. 

 

Kérdés: Zonális szántó célprogramnál választható-e a max. 5 ha táblaméret vállalás, ha a tematikus 

dugar) termesztése 

történik? 

Válasz: Igen, ezek a melléklet szerint is kivételek a nagyobb hozzáadott érték miatt, azaz lehetnek 

nagyobbak az 5 ha választás esetén is. 

 

Kérdés: Adott egy lucerna tábla, amely 2015-ben került eltelepítésre (nem fémzárolt 

szaporítóanyaggal). Idén felülvetésre kerülne a sor. Kérdésem, hogy AKG Horizontális szántó 

esetében választható-  szaporítóanyag  

Válasz: anyag felhasználása 

szakmailag elvárható mennyiségben adott területe  éves teljesítés 

hiányában  nem tudja teljesíteni olyan területen, ahol a teljes kötelezettségvállalással érintett 

teljes kötelezettségv  

 

Tehát amennyiben a teljes KET- as növény van 2022. január 1. ill. 2024. 

december 31 között úgy ezt választani nem lehet. 

 

Kérdés: A mobilgazda területmérése használható hivatalosan az AKG pályázat beadásához 

szükséges területmérések elvégzésére? Mi a kitétel, szabály ezzel kapcsolatban? 

Válasz: vebben itt lehet tájékozódni. 

Ezek alapján kitétel, szabály nincs, ha van olyan eszköze a pályázónak  

amire le tudja tölteni az alkalmazást), amivel szerinte biztonságosan le tudja mérni a területet az 

elvárt pontosság alapján, akkor nyugodtan használható. 

 

Kérdés  onnan? 

Válasz: A shape fájlo . Közvetlenül a 

VP AKG/ÖKO támogatási kérelem beadófelülete és a mobilGAZDA mérések között nem lesz 

összeköttetés. 

 

Kérdés: Ha az ügyfél nem tudja már az eredeti mérések shape file-ját megtalálni, 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/tajekoztatas-a-mobilgazda-alkalmazas-meresi-funkciojaval-kapcsolatban


akkor TO-  

-e, ha egyébként az a terület rendben van és új mérés nem lenne 

szükséges? 

Válasz:  

 

Kérdés: A hagyományos gyümölcsös területeit külön kötelez

területként kell kimérni. A hagyományos gyümölcsösként meghatározott területek nagysága nem 

lehet több mint 2 ha. Jól értem, hogy a 10 ha meggyes területet 5db két ha-os területre kell bontani? 

Válasz: Nem jól érti, a hagyományos gyümölcsös mérete összesen nem lehet több, mint 2 ha 

kérelem szintjén. 

 

Kérdés: -os lucerna KET-ek 

somag kialakításán gondolkodik. somag két különböz

pontszámot von maga után. Hogyan számítódik ki az ügyfél össz. pontszáma? A két pontszám 

 

Válasz:  

 

Kérdés: AKG  

a rendelkezésemre áll, viszont átoltásról semmit 

sem találtam. -ban? 

Válasz: Átoltásról nem rendelkezik az AKG, ültetvény TECS-

be  

 

6. 

Kérdés: 

vagy változik a földhasználó, jól tudom-e, hogy  

Válasz: Igen, elfogadják, csak a te

 

 

Kérdés: AKG-ban és ÖKO-ban is lehetséges átszámítási egysége? 

Válasz: Állategység számításnál figyelembe lehet venni a pónilovat is, ha annak nyilvántartása 

állategység számítás tekintetében. 

 

Kérdés: s 

 

Válasz: Nem kell fajtánként külön szedni az AKG-hoz. 



 

Kérdés: Szántó istállótrágyázás vállalás telejítésének elfogadható-e a kereskedelemben kapható 

granulált szervestrágya kijuttatása? 

Válasz:  pályázati kiírás ezt nem engedi meg, de kérjük figyelje az esetleges változásokat 

honlapunkon. 

 

Kérdés: AKG gyep tematikus ítás esetén is szükséges a saját 

állatállomány, és a legeltetés, vagy elég csak a folyamatos kaszálás? 

az adott KET-en kell legelnie az állatnak? 

Válasz: Az AKG horizontális gyepben alapfeltétel  1. melléklet  

állatáll

az vála területeken legeltetnie kell 

 csomag (egy csak kaszálásos, 

egy legeltetéses).  

 

Kérdés: A gazdálkodó túzokos területen az összes tábláján csak lucernát akar vetni 2022 tavaszán 

melyet megtart 2024 dec. 31-ig. Választhatja e az 5 ha-os max. 

ha fölötti táblája elválasztás nélkül? 

Válasz: 

- s vetett ugar kivételével - 

választhatják, hogy a táblák mérete nagyobb 5 ha-nál. Tehát igen, s nem kell 5 ha-ként elválasztani. 

 

Kérdés: AKG esetén a lucernának már elvetettnek kell lenni 2022. január 1. 

elég utána elvetni? 

Válasz: A lucernának nem kell elvetetnek lenni január 1-el, annak csak bizonyos mentesség esetén 

 

 

Kérdés: A területek 5 ha-os táblává való szétmérése esetén mekkora kell legyen 

az elválasztó rész a két tábla között? Növényenként változó? 

Válasz: 60 cm, amennyiben a növény sortáv ennél nagyobb úgy 60 cm + a sortáv 30 %a. 

 

Kérdés: ÖKO pályázat esetén, ha pályázó maga is szaktanácsadó akkor elég az igazolványát 

feltölteni és megkapja a plusz pontokat vagy kell még egyéb dokumentum is!? 

-

 

Az AKG-ban is ugyan ez a szöveg van de ott van szaktanácsadói igazolás (10. melléklet) amit 

kiállíthat magának a pályázó és mellé teheti az igazolványát.  

Az ÖKO- ban nincs ilyen nyomtatvány. 



Válasz: 

hiszen az öko pályázati felhíváshoz nincs igazolás minta. A 

gazdálkodás. 

 

Kérdés: ÖKO pályázattal kapcsolatosan kérdezném, hogy ha csak az állat tartója vagyok az elég, 

vagyis nem kell, hogy a tulajdonos is én legyek?  

támogatás igényléséhez szü

119/2007. (X. 18.) FVM 

rendelet 

szerepeljen" 

Válasz: 

állatállomány tartója legyen, nem kell a tulajdonviszonyt igazolni. 

 

Kérdés: Arra kérnék választ, hogy a szervestrágyázás kiváltható-e pl. Marhajó 

pelletált trágyával? 

 Válasz   

 

Kérdés: -ban is benne volt, annak 2021-ben 2022-re kellett 

tápanyaggazdálkodási tervet készíteni, ez elfogadható-e az új AKG-ban is? 

Válasz: Igen, ha megf  

 

Kérdés: Aki pl. - -ral beléphet-e lucerna táblával a szántós 

AKG-  legalább 1 ha-nak? 

Válasz:  ha-nak. 

 

Kérdés:  

még nem kerül befejezésre, azaz a 2. számú melléklet 7. pontjában (A területmérés elvégzéséhez 

szükséges tudnivalók) leírtak, miszerint setében a sarokpont jelölése úgy is 

 kerül kihelyezésre a 

mérési szabályok figyelemb

 Kérdésem, hogy ebben az esetben a megjelölés és a mérés 

miként történjen? Tekintettel arra, hogy a terepi mérés során a teljes terüle

nem áll még a támrendszer.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700119.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D119%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2007
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700119.FVM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D119%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2007


Válasz: A megjelölést csak a már teljesen kialakított ültetvénynél kell megvalósítani, de a 

január 1-  lán elkészül. Amennyiben nem úgy nyilatkozni kell arról, hogy 2023. 

igazodni, és a távolságokat tartani a mellékletben leírtak szerint. 

Kérdés: AKG-val kapcsolatban kérdeznék. (11-es és a 12-  

- 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként 

változó hel  

- 

kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás 

alkalmazása, vadriasztó lánc 

és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség). 

madárbarát kaszálást köti ki, de sehol nincs szó, hogy mekkora terület a minimum. Nem 

táblaméretre gondolok, hanem a bevitt terület %-ra. A korábbi kiírásban szerepelt, hogy az AKG-ba 

bevitt terület hány %-nak kell lennie a pillangós növénynek. 

A másik kérdésem, 

2024.12.31-ig tökéletes lehet a pillangós szálas takarmánynövény teljesítésére. 

Tud e plusz szálas támogatást igényelni, ha beviszi az AKG-ba, illetve el tudja e számolni EFA 

területként is? Azaz AKG a szálas támogatás, valamit még EFA 

területként is figyelembe lehet venni? 

Válasz: 

amennyiben a terület szélessége eléri a 6 mé

 

 

Kérdés: 

földhasználattal érintett területek szankció nélküli visszavonására kerülhessenek, akkor is ha azért 

következik be, mert értékesítésre kerülnének hrsz-részek, vagy az egész KET és az új tulajdonos 

nem akar benne lenni a programban, vagy éppen más földhasználati kategóriában akarja tovább 

folytatni a termesztést? 

Válasz: 

földhasználattal érintett földterület (hrsz.) visszavonásáról rendelkezhet, a kötelezettségvállalással 

igényl  

Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett terület nem a KET teljes területét érinti, úgy a 



jogosult terület - a (3) bekezdés szerinti  - 1. Visszavonás tárgya, 

következménye - (2) bekezdés c.) pontja szerinti lejáró földhasználattal érintett területek 

lejáró földhasz

 

kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeké  Nos, ha lejáró 

földhasználatot valamely dokumentummal tudja igazolni, akkor gondolkodhat ezen.  

 

7.  

Kérdés: Amennyiben az adott terület zonális besorolásba esik, de a gazdálkodó nem 

választhat? (Alföldi 

madárvédelmi szántó célprogram helyett horizontális szántó) 

Válasz: Természetesen a  

 

Kérdés: VP AKG 2021 -es pályázattal kapcsolatosan az lenne a kérdésem, hogy a 2021. évi 

trágyázás beleszámít e AKG elnyerése esetén a zöldtrágyanövény termesztés/istállótrágya 

kijuttatás feltételébe? 

Válasz:  

 

Kérdés: Horizontális szántó esetében a vetésszerkezetben 15% pillangós növény 

vállalása esetén a pillangós növény elszámolható a zöldítés keretében EFA 

területként? 

Válasz: 

% pillangós csíraszám) 

 

Kérdés: Az ÖKO-  A 2021 év EK 

kódtárban az alábbi Édeskömény hasznosítások vannak: 

Édeskömény: 

• VEG30 Édeskömény (közönséges) Foeniculum Foeniculum vulgare var. vulgare állandó 

kultúra 

•  római édeskömény Foeniculum Foeniculum 

vulgare var. Dulce állandó kultúra 

• VEG57 olasz édeskömény vagy gumós édeskömény Foeniculum Foeniculum 

vulgare var. Azoricum állandó kultúra 

Kérdés az lenne, hogy belefér-e az összes hasznosítási kód, vagy csak a VEG30? 

Válasz: Mindhárom kömény támogatott ÖKOban, de (!) 3 éves átállású szántóföldi növénynek csak 

 

 

Kérdés: Alapítványok pályázhatnak AKG/ÖKO-ban?  



Válasz: A pályázati felhívás nem zárja ki az alapítványokat. A pályázati felhívás 4.1 pontja alapján 

fogalma pedig az alábbiak szerint 

került meghatározásra: 

 

 A jog

többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságnak számít-e. A többségi tulajdon alatt az ötven 

százalék feletti tulajdoni hányadot, vagy tulajdoni részesedést kell érteni. Ennek alapján szükséges 

lehet a Kormány hozzájárulása a támogatási kérelem benyújtásához. 

A többségi állami tulajdon vizsgálata során az alábbi jogszabályokat, szabályozókat kell figyelembe 

venni: 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 

2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 

2013. évi V. törvény (Ptk.) 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 pro s európai uniós 

 

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent egyes pályázati felhívások (PF)  

Általános útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerü

felhívásokhoz (ÁÚF) 

 

Kérdés: -e 

vinni AKG-ba. Ha igen, milyen feltételekkel? 

Válasz: Igen, be lehet jönni AKG- ba osztatlan közössel. Ugyanúgy ki kell mérni a használt területet, 

mint a 

részben esik az új területre, úgy részleges vis maioros visszavonást kell kezdeményezni a 

eddig felvett támogatási összeget nem kell 

visszafizetni. 

 

Kérdés: - fia a tag. A földhasználat meg van osztva, de az 

 stb.) szintén csakis az apa nevére 

van kiállítva. Ki adhat be AKG pályázatot? 

Válasz: 

figyelembe, akinek a nevére szól a jelenlegi jogszabályi keretek esetében. 

 

Kérdés  

min 0,2 ÁE/ha, max 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési 

az adott terület kizárólag legeltetéssel hasznosítható, leszámítva az engedélyezett évi egy 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100196.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100195.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100120.TV&celpara=&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D5%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2013
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400272.KOR&celpara=&dbnum=1


kaszálást  jelleggel kell 

-e legeltetni. A legeltetés esetén van-

e meghatáro  amikor mindenképp jelen kell lennie az állatoknak a 

területen?  

Válasz: 

az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység, valamint a 

 

 

Kérdés: Az AKG zöldtrágya másodvetés esetén van-e 

vetni okt 1 után is?) 

Válasz: 

amely a tárgyév október 31- -e között kerül elvetésre. 

(22/2016 FM rendelet szerint) 

 

Kérdés: Szálas pillangós növény esetén, amennyiben magfogás történik, és a gazdálkodó 

választotta a terület 5-10 %-ának a kaszálatlanul hagyását, abban az esetben a fenthagyott 

növényállományt meddig kell a területen 

szabályosan járok el? 

 Válasz: A k  Fogalomtár szerint:  szálas 

pillangós takarmánynövények: keleti kecskeruta, lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, 

fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, lódi here, fonák here, somkóró, takarmány 

baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, tarka koronafürt, koronás baltavirág, görögszéna, 

fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket 

alkalmazása nem tiltott. 

 

Kérdés: Amennyiben 2022 tavaszán elvetem a KET egy részét zöldugar szegéllyel, és 

azt 2024 július 30 után feltöröm, úgy mindenképp szükséges ezen a táblán is 

a zöldtrágyázás/istállótrágyázás megvalósítása? 

Válasz: Igen. 

 

Kérdés: 15% szálas pillangós és 5%zöldugar vállalása esetén 2022 január 1-  

pítés? 

Válasz:  

 

Kérdés: Zöldugar és zöldugar szegély illetve pillangós esetén, amennyiben a 

ll a származási 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600022.FM&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D22%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2016


Válasz:  

 

Kérdés: Zöldugar és zöldugar szegély, illetve pillangós esetén, amennyiben az ügyfél vállalta a 

középmélylazítást és a zöldtrágya/istállótrágya kijuttatást is, hogyan tudja megoldani? ezeken a 

táblákon nem kell elvégeznie? 

Válasz: 

belül kell 

 

 

Kérdés: 

melléktermékek - 

választhatja-e a gazdálkodó, ha csak takarmánynövényt termeszt pl. lucerna, vöröshere, s ezt a 3. 

év végén a talajba forgatja. Illetve választhatja-e olyan KET-re, amelyen belül az        

mellett, legalább 2500 m2-en gabonafélét, vagy napraforgót, repcét termeszt? 

Válasz: Lu -en nem tudja teljesíteni. 

 

Kérdés: Választhatja-e a gazdálkodó a fémzárolt 

öldtrágyáz?  

Válasz: Nem tudja teljesíteni minden évre adott KET-en a feltételt. 

  

Kérdés: Ugyancsak ehhez tartozik, hogy amennyiben a KET-

szálas van mindvégig, de a 2500 m2-en egyéb kultúra, úgy a KET-re választhatja -e 

(Nem a teljes KET-  

Válasz: Nem tudja teljesíteni minden évre adott KET-en a feltételt. 

 

Kérdés: Az utolsó évi zöldtrágyázás beforgatásának 2024. december 31-ig meg kell történnie, vagy 

elég, ha a vetés megvalósul, de a 60 nap átnyúlik 2025-re (így maradna mint téli takarónövény?)  

Válasz: A kötelezettségvállal . 

 

Kérdés: Zöldtrágya növény lehet-  

Válasz: Igen lehet. A pályázat azt mondja ki, hogy másodvetésben is lehet. 

 

Kérdés: AKG hori  + 8 pont 

számításánál a sertés is beleszámít-e a számítás alapjába? 

Válasz: Nem. 

 

Kérdés: 

csak az AKG-ba bevinni kívánt területekre kell meglegyen az állategység, továbbá, ha van ÖKO 

pályázat is akkor az AKG - ÖKO területekre összevontan kell rendelkezni állategységgel? 



Válasz: A többletponthoz, csak az AKG-ba bevinni szándékozott szántó és gyepterületeket kell 

figyelembe venni. 

 

Kérdés: Ha jól értelmezem akkor a minimum 6 maximum 10 méter szélességben elvetett zöldugar 

szegélyt is 5-10 % közötti mértékben kaszálatlanul kell hagyni, legalább 6 méter szélességben, 

amennyiben vállaljuk ezt a kötelezettséget is. Lehet-e úgy kaszálni, hogy a szegélyt 90-95% közötti 

mértékben teljes szélességben kaszálom, és 5-10 % közötti mértékben (akár több helyre elosztva) 

ugyancsak teljes szélességben kaszálatlanul hagyom?  

Válasz: Igen. 

 

Kérdés: Melléktermék leforgatásának -e, ha utolsó évben a zöldugar és lucerna 

területeimet leszántom?  

Válasz: Nem, az IH-val egyeztetettek szerint. 

 

Kérdés: - 

 

Válasz:   

 

Kérdés: Kiskorú adhat -e (16 év) be AKG pályázatot?  

Válasz: Amennyiben -

e a 14. életévét. Ha nem, akkor nem nyújthat be kérelmet, ha igen, akkor benyújthat. 

 

Kérdés: 

-ban nem vett részt. A kérdésem az lenne, hogy a 2010-es mérési 

adatokkal rész tud-e venni a 2021. évi AKG-ban (nádas)? Amennyiben igen mit kell tennie 

esetlegesen, és azt hogyan csinálja? 

 Válasz: -10.1.1-15 , a VP4-10.1.1-16 kódszámú 

-4-11.1.-11.2.- Ökológiai gazdálkodásra 

területtel rendelkeztek, a VP4-10.1.1-15 , a VP4-10.1.1- -

környezetgazdálkod -4-11.1.-11.2.-1

onok feltöltésére 

en a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett 

 

 

 

Kérdés: 2017. évi XVII. törvény 

44. § 7. bekezdésben felsoroltak közül valamelyik  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700017.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fsorszam%3D17%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2007


pályázatnál nem lehet kiadnia. 

Válasz: A hivatkozott törvény valamennyi területalapon nyújtható támogatásra vonatkozik, tehát 

az AKG-ra is. Ami kivétel az hogy, a

vonatkozó hiánya esetén nem lehet szankciómentesen kilépni az AKG-ból a lejárat évének január 

15-ig törté  

 

Kérdés  

maga?) 

Válasz: Saját maga is elvégezheti a mérésre vonatkozó feltételek teljesítésével. 

 

Kérdés: VP4-10.1.1-21_Felhívás-1 szerint "20. Kaszálásos hasznosítás (1) Gyepgazdálkodási 

 atos 

- a túllegeltetési tilalom figyelembevételével - a gyepterület legeltetésével is 

t ." erre  

százalékot kaszálatlanul hagyjuk, és utána a táblát legeltetéssel hasznosítanánk, mikor mehetnek 

rá az állatok a kaszálatlan részre, hogy ezt  

Válasz: Ez a leirat azt jelenti, hogy amennyiben a gazdálkodó nem választja a legeltetést, akkor is 

legelhetnek a kaszálón az állatok a túllegeltetés tényének elkerülésével. Amennyiben legeltetést is 

vállal a gazdálkodó akkor is kaszálhat egyszer a tisztítókaszáláson kívül. Az hogy mikor mehetnek a 

le nem kaszált részre az állatok nincs rögzítve, de a kaszálatlanság jól látható legyen. 

 

Kérdés: A horizontáli

okat (pl. madárbarát kaszálás, 10-15% kaszálatlan terület hagyása) 

is választ, akkor kaszálnia is kell a gyepterületét? aszálással tudja 

 

Válasz: 

évi egy kaszálás mellett 

 

Kérdés: A támogatási kérelem beadásakor az ügyfél nyilatkozik, hogy el van-e telepítve az 

ültetvénye vagy majd 2022. vagy 2023. évben telepíti el. 2022. január elsejére vonatkozóan 

nyilatkozik az ügyfél, hogy már 2022. január elsején eltelepített az ültetvénye? Vagy a támogatási 

kérelme beadására vonatkozóan nyilatkozik, hogy már a támogatási kérelme beadásakor 

eltelepített az ültetvénye? 

Válasz: 

feltételezett, hogy január 1.-én van ültetvény a területen. 



 

Kérdés: KET kimérésekor nem támogatható területre mérünk rá, illetve kimérünk a blokkból. 

A pályáza

Ha igen, akkor hozzá kell- -hez? 

Vagy megfelel az eredeti mérésé? (régi méréseknél a blokk felújítás miatt többel fogunk találkozni). 

Válasz: 

a mérés pontosságának alátámasztására szolgál a 

betartandó koordináták. Azonban a gazdálkodó a helyszínen is tudja ezt. 

 

Kérdés:  MTÉT szántó túzokvédelmi zonál

vállalásnál a 68. -mentes táblaszegélyt kell 

hagyni.  

A választható vállalásoknál a 81. K

tart -án, 

 

Ha a választhatóban az ügyfél választja ezt a 81. pontot, akkor nem kell betartania 

 

-

- llyel? 

Válasz: A vegyszermentes táblaszegélyben a tábla része. A választható szegély, külön kultúra 

 

 

Kérdés: A gazda horizontális szántó és erózióérzékeny szántó TECS kialakítását tervezi. Mindkét 

teljesíteni a vetésszerkezetben? Vagyis kell-e külön kijelölni/választani a horizontális vállalásnak 

akár az összes pillangós területe lehet az erózióérzékeny TECS-be bevitt táblákon? 

Válasz: an vállaltak nem vonhatók össze. A Pályázati 

fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3

kö

 

 

Kérdés: AKG esetében elvárás-e, hogy a növényvédelmi szakirányító a NAK szaktanácsadói 

névjegyzékben szerepeljen? 



 Válasz: 

azdasági társaságok, 

vagy alkalmazottját) nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de rendelkezik I. forgalmi 

vásárlási és felhasználási engedéllyel, a növényvédelmi 

 

Tehát, ha nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékbe, úgy saját gazdaságában elláthatja a 

tevékenységet, egyéb helyen nem. 

 

Kérdés: A most induló AKG-ban közeli hozzátartozó földjével is nevezhet a pályázó. 

 igényelte a területalapú támogatást is, 

erületével? a SAPS-ot is 

nekem kell igényelnem? 

Válasz: 

feltételeket, melyben szerepel a közeli hozzátartozó is. Tehát lehetséges beadni ezen területre az 

AKG-t is. 

 

Kérdés: AKG horizontális gyeppel kapcsolatban kérdezem az alábbiakat: A földhasználó horizontális 

gyepre pályázik egy db KET területtel, a szükséges állatállománnyal rendelkezik. Kérdésem az lenne, 

hogy választhatja-e az -át kaszálásonként változó helyen 

 és a 

túllegeltetési tilalm plusz vállalást is ugyanazon KET esetében? 

Ha igen, akkor  ha jól értem  abban az é

min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételév

vonatkozó kifizetéssel tervezhet, ha ALL02 kóddal megy be a támogatási kérelme májusban akkor 

terület legalább 10, legfeljebb 15%-

vállaláshoz kapcsolódó kifizetést kapja? Amennyiben nem így van, hogyan kell értelmezni a 30-31. 

és 34. sorszám viszonyát az 1. számú melléklet kapcsán? 

Válasz: AKG-

kaszál. A legeltetés mellett a tisztítókaszáláson kívül egyszer kaszálhat. Tehát választhatja mindet 

amit leírás került fennt.  

 

Kérdés: MTÉT madárnál zonális al

z

tekintetében: legalább 

bb 20% zöldugar, egyéb 

kultúra legfeljebb 30 %."A teljes területen lucernát kíván termeszteni az ügyfél, ez esetben a lucernát 



elégséges 2022 tavaszán eltelepíteni és a 2022-es EK-

2022. január 1-én eltelepített lucernának kell lennie a területen?  

Válasz: árolás, szántó 

 

növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar) 

kerüljön teljesíté

Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig eltelepítésre 

vénykultúra 

 

 

Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy az AKG 2.számú mellékletének 7-es pontjában az áll, hogy a 

lemért földterület sarokpontjait/töréspontjait jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a 

anyag felhasználásával kell elvégezni. 

-, illetve minden egyes 

ön ki a mérés során egy karóval? Vagy elég csak a mérési 

 

Válasz: A VP 

sarok és töréspontokat. Ez nem feltétlenül karó kihelyezésével valósí

esetében a sarokpont 

tárgy azzal, hogy a területmérés kiindulópontja az ültetvényeknél 

meghatározott mérési szabályok figyelem

távolságban indul.  

állapottal a KET elkülönítése megvalósul! 

 

Kérdés: Az IH válasza szerint nem  évben a 

zöldugar és lucerna területeket leszántom. Ez azt jelenti, ha vállalom a vetésszerkezetben legalább 

15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% zöldugar tartása választható vállalást, 

ez esetben a zöldugar területekre, - és amennyiben a területen 3 évig lucerna van - a 

lucerna területekre sem tudom választani a melléktermék beforgatását választható vállalást? Így 

két csomagot kell összeállítanom egyet a szántókra, ahol be tudom vállalni a melléktermék 

visszaforgatását és egy másikat a zöldugar és lucerna területekre? 

Válasz: es. 

 

Kérdés: Aki benne van a 2021.dec-ig tartó AKG programban, de a területe más nevén (más valaki 

használatában) fog menni a 2022-  vetett 



gabonáknál még a mostani használó nevére -

 számlája, ha a korábbi 

AKG-  Vagy mi ilyen esetben a t  

Válasz: 

etés évének gazdálkodási naplóját is, mert 

g tételazonosítóját is. 

 

Kérdés: Hogyan számítandó a szankciója,  

kalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

 

 S2 a szankció, a KET adott évi támogatásának 

10%-a: ez mindhárom évre kiszabásra kerül? 

Válasz: -a feletti területnagyságban, akkor az 

utolsó évben kerül csökkentésre a TECS-re jutó kifizetés 10%-kal. 

 

Kérdés:  

szeretne legeltetni is és vállalja a terület 5-10 %-ának kaszála

tok ráhajthatóak-e a kaszálatlan területre?), hogy 

tejesített legyen a vállalás. A teljes területre vonatkozó tisztító kaszálás elismert-e abban az 

 

Válasz: A kaszálón lehet legeltetni, s a legel

kaszálási szabályok minden esetben betartandók. A kaszálatlan területnek a legeltetés esetén is 

látszódnia kell, erre nem tesz kivételt a pályázati kiírás. Kaszálásonként  minden kaszálás 

 változó helyen.  

 

Kérdés: -e úgy a most induló AKG-ban, hogy 

nevén, aki neki a veje? Vagy rendezni kell a 

földhasználatában legyen a Földhivatalnál is bejegyezve? 

Válasz:  A veje 

nem közeli hozzátartozó. Esetileg a jegyz i igazolás igénybevétele igazolhatja ez esetben a jogszer  

földhasználatot. Lehet ségük van külön külön igényelni az AKG-t. 

 

Kérdés: "(5) A bérlegeltetés keretén belül legeltetett állatok a gyepgazdálkodási tematikus 

figyelembe." 

 alatt szerepel, 

 



Az addig világos, hogy a bérlegeltetett 

számításakor (ott csak az ENAR-  

-

számításánál? Ha igen, elég-e, ha a gazdálkodási naplóban a legeltetési naplóba be vannak írva az 

 

Válasz: Bérlegeltetéssel nem lehet a vállalt legeltetést teljesíteni. 

 

Kérdés: Az új AKG-ban (VP4-10.1.1-  ki, mint a diverzifikációnál? 

Pl.: Árpa vetésem van és másodvetésben vetem a lucernát (07.14-ig), amire se szálas fehérjét se 

EFA-  

Válasz: övény: az a növény, amelyet az adott évben a 

 

 

Kérdés: -ban (VP4-10.1.1-21) ezt a vállalást 

pontosan, hogy kell értelmezni: Az alintézkedésbe vont teljes területen - 

kultúrák és vetett ugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha. Ezt a vállalást ki vállalhatja? 

Akinek nincs 5 ha feletti KET-je az vállalhatja? Vagy akinek pl. 10 KET- letti KET-

je van? Vagy csak 5 hektáros KET feletti vállalhatja és nincs másik kisebb KET-je. 

Válasz: Az 5 ha táblára vonatkozik, nem KET-re. 

legyenek kisebbek, mint 5 ha.  

 

Kérdés: Hogy fogják ezt elle .: KET 8 hektáros, két táblára bontom, de azonos kultúra lesz, 

túra sortávolsága 60 cm vagy 

a 

szomszédos, azonos hasznosítású terület között) akkor a kifizetés kérelemben, hogyan tudom ezt 

kivitelezni. Kivonom a kihagyott 60 cm sávo

nyugodtan 8 hektáros KET-

en két 4 hektáros táblában igényelem le a támogatást. 

Válasz: -t. 

Kérdés: Amennyiben 2022. tavaszán kerül eltelepítésre a lucerna fémzárolt 

-2024-ben a területen lesz, Horizontális szántó célprogramban választható 

 

Válasz: Éves teljesítés hiányában nem tudja teljesíteni vállalását. 

 

Kérdés:  gazdálkodó szálas 

pillangós és zöldugar táblán is teljesítheti a szalma és szármaradványok beforgatása választható 

vállalást, vagy csak kalászos és kapásnövények esetén? 

Válasz:  

 

Kérdés.: Adva van egy shape fájlból betöltött 5,006 ha-os terület. A kitöltési útmutatóban azt 



a 6 ezredes túllépésért még be tudja vállalni az ügyfél a maximum 5 ha-   Vagy csak a 

fedésekre illetve a 

1 KET-be tartozó 10 ha-os lucernásból 2 ha-t az ügyfél a lucerna gyérsége miatt kukoricával vetne 

be. Akkor így bevállalhatja a kizárólag fémzárolt szaporítóanyag felhasználását is erre a KET-re? 

Mivel a 13. pont 2) bekezdésében a tiltás a teljes KET-re vonatkozik csak. 

Válasz: Igen csökkentheti a területet. A teljes KET-en ekkor sem tudja teljesíteni, vállalás esetén 

szankciós lehet. 

 

Kérdés: Horizontális szántó célprogram 16-os sorszámú vállalása alapján szeretnénk 

 15% 

pillangós+5%zöldugart, a másik csomagban nem. A támogatási felhívás  

 szerepel ez a vállalás, akkor az összes KET-re 

vonatkozóan kell teljesíteni azt. De arra vonatkozóan mi a szabály, ha csak az egyik 

 tett KET-ek összterületére 

 teljesíteni? 

Válasz: Igen, akkor csak arra, amelyikre vállalja. 

 

Kérdés:  

 

a gazda kivágná, telepíthet-  a 3 év alatt? 

Válasz: - 

ennek megfelel. 

Kérdés: A kötel

kér yek 

.: 

Kötelezettsé

istállótrágya kijuttatása. 

 

l zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya kijuttatása. 

ak alatt legalább egy alkalo

visszaforgatása a talajba. 

Válasz: A felhívás 3.4.1.1 M szaki és szakmai elvárások - C) Követelmények - V. A tematikus 

el ráscsoportokra vonatkozó követelmények - ek (4) pontja az alábbiakat 

mondja ki:  a kötelezettségvállalásban töltött id  alatt kell teljesíteni, 

abban az esetben is, ha a kötelezettségvállalási id szak rövidebb a támogatási id szaknál. Az 

el rások teljesítésének ellen  

A felhívás 15. sz. melléklete (Fogalomjegyzék) szerint a kötelezettségvállalási id szak 2022.01.01-

t l a támogatási jogosultság megsz néséig tartó id szak végéig tart.  



 a 

, hiszen a lejáró földhasználattal érintett területek kivonása nem 

já

alól.  

 

Kérdés: -e a földhasználatot? 

Válasz: Igen. 

 

Kérdés:  

Válasz: 

számára). Amennyiben lejár a földhasználat, úgy annak az évnek január 15-ig vissza kell vonni az 

érintett hrsz- edvezmény nem alkalmazható. 

 

Kérdés:  

létezik, csak a MePAR-ban látható. Földhasználat nincs rá. Mit lehet tenni?  

Válasz: Az útra, nincs földhasználata (nem tulajdona), úgy azt ki kell hagyni a m

hrsz-on szerepel. 

 

Kérdés: A gazdálkodó tulajdonában van egy térképen jelölt út, amely határos a beadandó szántóval, 

és az utat is szántóként használja. Belemérheti-e ezt a KET-  

Válasz: Amennyiben az út külön hrsz, s nem a tulajdona, úgy nem kellene belemérni. 

 

Kérdés: Ugyanez a kérdés felmerül, ha a bérelt állami földterületben van egy út, amelyet szintén 

bérel a gazdaság. 

Válasz: Az út, az út. 

 

Kérdés: A legutóbbi értesülésem szerint azon a KET-en, amelyen zöldugar, vagy 

 utolsó évben az adott kultúrát 

beforgatjuk. A horizontális szántó 20. 

arra a KET-re sem, amelynek a szélére zöldugar szegélyt vetek? 

Válasz: Vállalható, azonban nem tudja teljesíteni azon a részen. 

 

Kérdés: Tételezzük fel, hogy horizontális szántó esetén két 

beleveszem a lucerna és zöldugar területeket, a másodikba pedig az egyéb területeket. Ebben az 

esetben az  

ortba 15 ha lucernát és 5 ha zöldugart viszek be. A 

másodikban eviszek 100 ha területet, ahol nincs se lucerna, se zöldugar. 

Választhatom-e ekkor a 

pillangós  



Válasz: Igen választhatja mind

csak az egyik csomag területén teljesíteni. 

 

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy olyan terület, ami a földhivatalban vízmosásként van 

nyilvántartva, és nincs AK értéke, de gyepként hasznosítja az ügyfél, akkor azt igényelhetjük-e az 

AKG-ban, illetve majd az EK-ban is? 

Válasz:  

 

Kérdés: Pályázati felhívás szerint, mint növényvédelmi és talajvédelmi szakirányítót kell 

foglalkoztatni. A talajvédelmi szakirányítónak a NÉBIH-es talajos szaknévsorban kell szerepelnie 

mert ugye az csak a talajvédelmi terv íráshoz kell) vagy elég csak az hogy agrármérnök, mert ugye 

azzal tud írni tápanyaggazdálkodási-tervet? 

Válasz: A fogalomtár 83.pontja szerint a talajvédelmi szakirányító: külön jogszabály alapján 

talajvédelmi, illetve tápanyag-

külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, szántóföldi 

növénytermesztés vagy kertészet szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó 

 

Kérdés: 

szeretné adni a családi gazdaság vezetését, és ., úgy jöv

használatát nem kell átvegye a fia, maradhat az apja nevén mind a saját, mind a haszonbérelt 

földterületek használata, és elég az egységes kérelemhez csatolni családi gazdaság módosító 

 

Válasz: Közvetlen 

. 

 

Kérdés: A fia szeretne a család gyepterületeivel AKG programban indulni idén. Ezt már a fiú nevében 

is. földhasználati joga, 

 gondolom nem elég, hogy családi gazdálkodók? 

Válasz: Igen, a fiú nevében kell a Támogatási kérelmet ez esetben benyújtani. A földhasználat 2022. 

január 1- /bérleményében/tulajdonában 

 

 

Kérdés: - -ban a tehenek után járó 

támogatás beadható legyen a fiú nevén, úgy a tenyészetet vegye át az apjától? 

Válasz: Igen, saját tartásában kell lenni. 

 

Kérdés: AKG gyep kat

 

Válasz: Ideiglenes gyep (5 évnél fiatalabb) és állandó gyepre adható be AKG gyep támogatási igény, 

ha van 0,2 AE/ha saját állatállomány a tartásában. 



 

Kérdés: 

takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldu zet 

keveréke) legalább 20 szerepel. Ez esetben lehetséges 

-

vetésszerkezetet alakít ki a gazdálkodó?  

Válasz: Nem lehetséges váltani a vetésszerkezeti e  

 

Kérdés: Választhatja-

lucernáját?  

Válasz  

 

Kérdés: portban indulna az összes 

szántójával. Ha nyer, akkor mivel tudja teljesíteni a zöldítést? Mert csak AKG-s területe lesz, és nincs 

-s területén ökológiai másodvetéssel tudja-e 

teljesíteni a zöldítést? 

Válasz: Igen tudja teljesíteni másodvetéssel, azonban azt nem tudja elszámolni az AKG-ban, mint 

zöldtrágyázás. 

Kérdés: Ha valaki AKG- -

parcellának? Arra gondolok, ami régebben volt: max. egy parcella mérete 40 hektár.  

Válasz: -t választja akkor az betartandó. 

 

Kérdés: 

a- és szármaradványok) 

visszaforgatása a talajba. Az AKG-ba bevitt területen lucerna található, amit 2022. tavaszán vetnek 

el. 2024-es évben kaszálás történik május, június hónapban utána nem fog több kaszálás történni. 

Október közepén lenne beforgatva a lucerna, ami július, augusztus, szeptember, október közepéig 

növekedett, "feláldozva az utolsó kaszálást" lenne visszaforgatva a talajba, ha kell zárzúzás után 

lenne visszaforgatva a talajba. Ezt elfogadhatják? 

Válasz: Nem, jelenlegi kiírás szerint a lucern

nem felel meg. 

 

Kérdés: MTÉT gyep esetében választható  a legeltetést szeretné csak a gazda a másik 

vállalást nem tudják teljesíteni. Ez így lehetséges?  

Válasz: laszt a gazdálkodó. Sajnos nem tettek kivételt a szövegezésben. 

 

Kérdés: Az MTÉT vetésszerkezetet évente változtathatja-e a gazdálkodó? Tehát egyik évben végig 

a megadott vetésszerkezetet alakítja ki, majd 2. évben a teljes terüle termeszt? 



Válasz: 

arra, hogy a kötelezettség

termesztésével, vagy ával kerüljön 

telj

2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig   

 

található a TECS-en, tehát 

 

 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

e zöldugar 

vagy méh

 

Válasz: A ynövények, azok füv

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, 

tve a 

silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és 

 rások választásának feltétele, hogy a  a korábbi 

szabályozáshoz hasonlóan  a KET legalább 20%-án pillangós szálas takarmánynövények, azok 

 felhívás 1. számú mellékletének módosításával kezelésre került.  Fontos tehát, 

hogy a madárbarát kaszálás, kaszálatlan terület választható a vetésszerkezettel együtt a teljes 

 

Kérdés: Az MTÉT területeken nem köt

 

Válasz  

tartalmaznia. 

 

Kérdés: Az ügyfél jelenlegi AKG-s ültetvényét 2022. februárban kivágja és csak 2022 

 Így 2022-ben pihentett 

vagy pillangóssal bevetett terület lenne. A 2021. AKG-ba emiatt el nem telepített ültetvényként 



kívánja bevinni. Ebben az esetben milyen hasznosítási kóddal adhatja be SAPS kérelmét 2022-ben? 

AKG-t 2023-tól igényelne rá. 

Válasz: 2022-ben ültetvényt kivágni január1.-március 31. között lehet, s március 31.-ig azt újra kell 

telepíteni. Amennyiben március 31.-ig nem tudja újratelepíteni, úgy amennyiben lehet még vágja ki 

 bejelentve a régi AKG-ban s kivágást. S el nem telepítet ültetvényt van 

elepíteni. A hasznosítási kód a használatnak 

 

 

Kérdés: -ben induló akg pályázati követelmények iránt. Azt szeretném 

megtudni hogy a földterületeket kell- tás 

alapján jelölni az akg-ban is? 

Válasz: Pályázati felhívás szerint 

-ek) méretét és elhelyezkedését 

meghatározni területmérés alapján, a területeket legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV 

elektronikus úton kell megadnia a támogatásba bevinni kívánt földterületek beazonosítására 

szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az EOV koordinátákat tartalmazó shape file 

feltöltésével. (3) A területmérésre vonatkozó útmutatót a felhívás 2. számú melléklete 

zni 

a mérést, ha a feltételeket  

 

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy eper esetén mire kell beadni az igénylést? A gyümölcs 

listában nem szerepel. Szántóként? 

Válasz: Pályázati kiírás szerint: (1) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás 

minden szántóföldi növény- 

hagyott terület, a pihentetett terület, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú 

energetikai célú ültetvény kivételével. 

 

Kérdés:  

Ki lehet? Alkalmazottnak kell lennie? Vagy szolgáltathat vállalkozóként is. 

 

 

Válasz: n szerepel:  

-gazdálkodási 

tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, szántóföldi növénytermesztés vagy kertészet szakterületen 

 

gáltatási 



tevékenységet végez vagy jogi személy keretében növényvédelmi irányítói tevékenységet foly

(szaktanácsadói névjegyzékben szerepel.  

Saját gazdaságban:  

 ás 

szervez

alkalmazottját) nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de rendelkezik I. forgalmi 

 növényvédelmi 

 

esetében a talajvédelmi szakirányító feladatait a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja 

agy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki szerepel 

a szaktanácsadói névjegyzékben, vagy nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de a felhívás 

 

22.01.01.-2024.12.30. között kell a vállalást fenntartani.  Ahhoz, hogy 

talajvédelemmel kapcsolatos információkat, segítséget nyújtson. Készítheti a 

tápanyaggazdálkodási tervet is. A GN Növényvédelmi megfigyelések lapon rögzíteni kell, hogy mely 

ok volt az, amiért a növényvédelmi tevekénység elvégzésre került. (pl. OMSZ adatok, saját 

megfigyelés, Növényv  

 

Kérdés: VP AKG 2021 esetében a szaktanácsadói igazolásért abban az esetben is jár a többlet pont, 

és elfogadásra 

 

Válasz: Az AKG-

összeállításáért ad igazolást a szaktanácsadó. Egyébiránt szaktanácsadó pl. talajtani 

szakirányítónak, válthat a gazdálkodó, de legyen folyamatosan. 

 

Kérdés: Ha bevállalom a szegélyt, akkor arra a területre vonatkozik a középmély lazítás és 

másodvetés?  

Válasz: Vállalás esetén igen. 

 

Kérdés: Kapható e többletpont horizontális szántóban a tyúk után? 

Válasz: z ENAR és OLIR 

ó 

állattal rendelkezik. Az állategység meghatározása során a hektárra vonatkozó adat a támogatást 

inni kívánt földterület nagyságának 

 



 

Kérdés: Gyepnél ugye kötel

pályázni? (A többletpontnál azt írja együtt kell nézni a szántó és gyep területét)  

Válasz: Az AKG-ba bevitt gyepterületre 2022.01.01-2014.12.31 között kell meglennie éves 

átlagban 

szántónál játszik, úgy hogy 2021. november 25-én az AKG-ba bevitt gyep+ szántóterületekre van-

 

 

Kérdés: Mekkora pufferterület a mérés során? Mennyire fedhet rá a KET egy út vagy csatorna hrsz.-

re?  

Válasz. dináták alapján beazonosított, térképileg lehatárolt 

-3 m-

p  

Ame

kérelmekhez kapcsolódó egyéb eljárások során megállapításra kerül, hogy a 

 

részleges kizárás iránti eljárást indít. (3) A (2) bekezdésben foglalt részleges kizárási eljárást nem 

kell lefolytatni, amennyiben azon földrészletek

szében lefedik a kötelezettségvállalással 

 

 

Kérdés: Shape fájl feltöltés után növelve lett, mert nem volt pontos a mérés illetve csökkentve a 

nem támogatott részek miatt. Kérdés az, hogy mivel így a shape fájl már nem egyezik az átrajzolt 

területtel, azt kell-e utólag 

horizontális szántó esetén 20-as vállalás esetén lehet zöldugart, lucernát beforgatni? Lehet olyan 

KET-re vállalni, amiben csak zöldugar, lucerna van? 

Válasz: A 

eltérés 

szálassal/zöldugarral nem tudja teljesíteni. 

 

Kérdés: Az ügyfél a teljes gazdasággal pályázik, amely jelen esetben 4 db KET 

agot szeretne kialakítani. Két db KET 5 ha alatti és ehhez 

 alintézkedésbe vont teljes területen - 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével -  

esetben, ha a KET mérete 5 ha alatt van? 

Válasz: eljesíteni tudják ezen 

feltételt.  

 

Kérdés:  szálas pillangós 

takarmánynövény, valamint legalább 5% zöldugar tartása." -re 



vonatkozóan. A kérdésem az, hogy ebben az esetben csak a két KET területére kell a vetésszerkezeti 

 teljesíteni vagy a teljes gazdaságra? Illetve ebben az esetben a két KET-re 

külön-külön kell a 15+5%-ot teljesíteni (azaz mindegyiken kell lennie szálasnak és zöldugarnak is) 

vagy e  csak az egyiken, de úgy, hogy a százalékos arányok 

megállják a helyüket minkét területre vonatkozóan? 

Válasz. A vállalással érintett területek egészére, összességében kell meglennie a vetésszerkezeti 

aránynak. 

 

Kérdés: 

azt jelenti, hogy az ENAR nyilvántartásban a már leadott bárány szerepel csak és nincs benne a 

krotália nélküli bárány, ami még nem került értékesítésre. AKG szempontjából viszont nem mindegy, 

hogy november 25.-én mennyi állategységgel rendelkezik. Azok a bárányok, amelyek ugyan a 

valóságban a tenyészetében vannak, de nem fülszám

teszi/, úgymond kiesnek az állategység számításból l? Az ENAR nyilvántartásban nem szerepelnek, 

viszont akár a gazdálkodási napló GN-14 állatállomány-változási nyilvántartójával, akár a juh 

létszámnyilvántartóval  

Válasz: 

napján legalább 0,2 állategység/hektár, a t

 

 

Kérdés: Gyakorlati példa: 250 ha szántót és 80 ha gyeppel szeretne részt venni ügyfelem az AKG 

n, gyepben és szántóban. Többletpontot kap 

az, akinek a gazdaság teljes területe kevesebb, mint 300 ha. Itt a 2021. évi teljes egységes kérelmet 

kell nézni, függetlenül a földhasználati kategóriától? Tehát ez esetben nem kap pontot, mert 

meghaladja a 300 hektárt az összterülete? Ezzel kapcsolatban további kérdés, hogy többletpontot 

-ával lép be a TECS-be. 

Ez esetben viszont már figyelembe kell, hogy szántó vagy gyep a földhasználati kategória? 

Válasz: Itt a gazdaság mére

visz be most az AKG-ba. 

 

Kérdés: -e? 

A másik kérdésem, hogy gyümölcs m -e?  

Válasz: A pályázati felhívásban csak az szerepel, hogy az ültetvény földhasználati kategória 

esetében a fa- -ot. A felhívás továbbá a EU bio 

rendeletek*  Az ültetvény életkor korlátozás nem 

került meghatározásra a pályázati felhívásban. Az ültetvény földhasználati kategóriában a faiskola 

és csemetekert kivételével a felhívás 1. számú melléklete szerinti minden gyümölcsfaj támogatásra 

jogo ámogatási kérelemben megjelölt földhasználati 



vizsgálja a hasznosítási kötelezettség teljesülését. 

* rmékek termelésének és címkézésének uniós 834/2007/EK 

Tanácsi rendelet, illetve 2022. január 1- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 

rendelete 

öko-s és 2018 el  az lesz, akkor a 2007-es vonatkozik rá 

2021.12.31.-ig. 2022.01.01.- -as szabályozás vonatkozik mindenkire (új öko 

 

 

Kérdés: Egyik ügyfelem az ÖKO pályázaton szeretne indulni. Dámszarvasokat tart, amelyek hatóság 

által nyilvántartottak. A dámszarvasokkal indulhat-e a pályázatban? A pályázati felhívásba ilyen 

állatfaj nem szerepel. 

Válasz: A pályázati felhívás legelt

szamár, öszvér.  

 

Kérdés: -e a 2021. 

évi AKG-ban? 

Válasz: A pályázati felhívás 11. melléklete tartalmazza a támogatható ültetvények listáját. A húsos 

somot nem tartalmazza. 

 

Kérdés: Van 3,8 ha gyümölcsös, melyen jelenleg is van AKG-s pályázat, ezt 2022.01.01.-el fogjuk 

megvásárolni, mert a jelenlegi tulaj is AKG-s 

december 31 -el jár le. 2022.januárjába még a kifüggesztés meg fog történni és ha minden jól megy, 

ezután kerül a nevemre a gyümölcsös. Szeretnék rá én is beadni AKG- s pályázatot, mivel bio 

gazdálkodásban szeretnénk ezután is a gazdálkodást folytatni. A kérdés, van most rá valamilyen 

anuár 1-el jogos földhasználónak kell 

lenni, esetleg, ha most kötünk 2022. január 1-  

mellékeljük a pályázathoz, az megoldás lehet? Tudom, hogy ezt is ki kell függeszteni 15 napra, de 

hiánypótlásként beadjuk majd ha átfutott. Vagy esetleg van arról információ, hogy ez az AKG s 

 lesz e írva? 

Válasz: Támogatási kérelmet november 25-

földhasználatra vonatkozó igazolást., annak 2022.01.01-  

 

Kérdés: Adott egy 18 hektáros VP NTB zöldugar tábla, amelyen még fenntartási kötelezettség van. 

Valamint mellette egy 2 hektáros szintén zöldugar tábla. Ezt a 20 hektárt szeretném bevinni az ÖKO 

pályázatba. Jó megoldás az, ha egy darab 20 hektáros KET-ként viszem be a területet, majd az 

egységes kérelemben két külön táblaként adom be a kifizetési igénylést? Vagy szükséges az NTB 

miatt, hogy ugyanakkora legyen a KET méret, és ezért két külön KET-ként kellene beadni? 

Válasz: Nem s

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&qid=1633526129813&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&qid=1633526129813&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1633526191593&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1633526191593&from=HU


 

Kérdés: AKG pályá zat a 

középmély lazításnál. A sima horizontális szántónál várható-e módosítás ezzel kapcsolatban? 

-gyel már telepített lucernát vinne be AKG-s 

területre és 3 évig biztos meg szeretné tartani? 

(4) A belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó 

érinte  (2022.01.01-

s/vagy zöldugarként kerül 

hasznosításra.  

(5) A belvíz-érzékeny szántó és az aszály-

középmély lazítást, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny 

toknál a zöldtrágyanövény termesztését és az istállótrágya 

kijuttatását a partvo

terület teljes területén el kell végezni.  

Válasz: Sima horizontális szántónál ez válas

lucerna van. Ez nem fog változni. 

 

Kérdés: Be lehet-e vinni azokat a területeket az AKG-ba, melyekre 2022.10.31-én lejárnak bérleti 

szerz dések. A 

azért merült fel, mert már most tudjuk, hogy a használat az 1. évet sem fedi le teljesen, vagy ez nem 

is probléma? 

Válasz: Ez megfontolandó, ugyanis itt nem tudnak élni a szankciómentes visszavonás 

k meghosszabbítani, úgy vissza kell vonni, és vissza kell fizetni 

amit addig felvettek támogatási összeget.  

 

Kérdés: AKG-ban kivágható-e az ültetvény 2024. okt. 1. után? Ez esetben az újratelepítést már nem 

kell jelenteni? 

Válasz: Jelen felhívás keretében ültetvénycserére (kivágásra és újratelepítésre) abban az esetben 

y b.) 

tárgyév január 1. és március 31. közötti kivágás esetén az adott tárgyév március 31-ig megtörténik 

az újratelepítés. Utolsó évben lehetséges! 

Szankció: 

érintett egybe

már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó 



szakmai elvárások[1]C.)Követelmények-

követelmények -14.B.) Ültetvénycsere-ültetvény kivágása és újratelepítése-(1) bekezdésében 

 

 

Kérdés: Az AKG 14.a mellékletének 2. pontjában foglaltak értelmezésében kérek 

segítséget. A szabály második tagmondata miként értelme  

hogyan hangsúlyozom a mondatot. 

1.minden egyes / területre vonatkozó szankciót / alkalmazni kell. (Tehát ha egy KET-re több 

kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a szankciók összeadódnak.) 

2. vagy minden egyes területre (a) vonatkozó szankciót alkalmazni kell. (Tehát minden KET, amit 

érint valamilyen kötelezettségszegés szankcionálni fognak.) 

Válasz: A 2. válasz a helyes. 

 

Kérdés  visszavetése 

megengedett-e? 

Válasz: Az integrált növényvédelem a búza, hibridkukorica, napraforgó és a repce esetében 

minden évben, minden növényre teljesítenie kell. 

 

Kérdés: Önkormányzat pályázhat-e a használatában álló földterületekkel? Ez esetben szükséges-e 

kormányhozzájárulást csatolni a kérelemhez? 

Válasz: 

csak akkor nyújt

 

 

Kérdés: olyan 

-e ennél magasabb 

szankciót, vagy az egyes szankciók nem adódnak össze?  

Válasz: etében vállalt 14.b. mellékletben foglalt 

kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt egy adott kötelezettségvállalással érintett 

megállapításra kerül, úgy az adott szankcionálási szinten (kötelezettségvállalással érintett 

egybefügg

ne állalással érintett 

vonatkozó szankciót alkalmazni kell. 

Kérdés: Horizontális szántó földhasználati kategóriába, ha bevállalom a legalább 15 

% szálas pillangós takarmánynövény és legalább 5 % zöldugar tartását, akkora fémzárolt 



 

Pl. 60 ha-os gazdaság esetén 9 ha szálas pillangós, 3 ha zöldugar és 48 ha szántóterület van, akkor 

így két csomagot kell összeállítanom, egyet a zöldugarra és szálas pillangósra (12 ha) valamint 

egyet a fennmaradószántóra (48 ha) hogy a felhívásnak megfeleljek és a legtöbb pontot el 

tudjam érni? 

Válasz: 

tudja teljesíteni. Azonban a szálas pillangós fogalom tar

armánynövények: keleti kecskeruta, lucerna, bükköny-félék, 

vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, lódi here, fonák here, 

somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, tarka koronafürt, koronás 

baltavirág, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke, illetve 

 

A melléktermék visszaforgatását sem tudja teljesíteni ezen kultúrák által. Amennyiben teljesíteni 

kívánja fentieket is, úgy k  

 

Kérdés: Adott egy helyrajzi szám melyben szántó és mocsár van a földhivatali bejegyzés szerint. A 

földhasználatot bejegyezte a földhivatal a szántó részre, viszont a mocsár részre nem mert annak 

nulla az aranykorona értéke. A terület teljes egészében egyébként évek óta szántóként funkcionál. 

Horizontális szántóba be tudja-e vinni ezt a területet és ha igen akkor, hogyan tudja igazolni a 

földhasználatot? 

Válasz: -l

tulajdona, úgy a tulajdonjoggal, vagy egyéb esetben a 2007. évi XVII tv. 44§ (7) bekezdésében 

 MePAR-ban nem támogatott terület, úgy nem tud rá 

AKG-t igényelni.  

 

Kérdés: A fémzáro

 

  

(1) A hibrid kukorica, a repce, a búza, a napraforgó kivételével minden növényfaj esetén két évnél 

nem régebbi számla vagy bizonyl

övényvédelem általános 

szaporí referenciaelem teljesítéséhez. A hibrid kukorica, a 

repce, a búza, a napraforgó esetén évente szükséges a számla vagy bizonylat megléte a 

hivatkozott referenciaelem teljesítéséhez. 

(2) rzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása 

 éves teljesítés 

hiányában  nem tudja teljesíteni olyan területen, ahol a teljes kötelezettségvállalással érintett 



növény termesztése történik. 

(3) 

mennyiségb

t 14. § (5) - (5a) bekezdéseiben foglalt, egy évnél 

nem régebbi dokumentumokkal tudja igazolni és során be kell 

tudni mutatni. 

(4) 

összességén, minden növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell 

 

Válasz: A felhívás rendelkezései szerint egy évnél nem régebbi dokumentumokkal kell igazolnia a 

 a gazdálkodó a fémzárolt 

évente nem tudja teljesíteni abban az esetben sem, ha 

2022. tavaszán veti el lucernáját.  

 

Kérdés: Adott egy gazdálkodó, aki 37 hektárral pályázik az AKG-ban Horizontális ültetvény 

. etvény 11 ha eltelepítésre váró. Amennyiben 

valamilyen oknál fogva a 11 hektár nem kerül eltelepítésre a megadott hat

szankciókra számíthat? Csak a 11 hektáros KET-et zárják ki vagy kihatással lesz az egész 

Horizontális ültetvény temati

vonatkozó jogkövetkezmények.) 

Válasz: 

rül, ha a támogatási 

kérelemben tett nyilatkozat ellenére a 2023. évi Egységes Kérelem szankciómentes beadásának 

jogv

be az ügyfél, úgy a hivatkozott túligénylés szankció itt nem releváns. 

 

Kérdés választani mivel a 

program külön nem engedi, viszont a legeltetést nem tudja megvalósítani a fizikai távolság miatt. A 

terület NATURA 2000. A szankció számításakor a tejes AKG-s összeg vagy a NATRUA-val 

csökkentett összeg a százalékszámítás alapja? 

Válasz: A teljes AKG-s területre vonatkozik minden szankció  

 

Kérdés: Ügyfelemnek 23,66 ha MTÉT túzok gyepen van földhasználata. Tenyészetében 4 ló és 20 

juh. Szeretné vállalni a ké gelnek. Ebben a 

formában választhatja a legeltetéses hasznosítást és a kaszálást? 

Válasz: . 

 



Kérdés: 

-eket, amelyeken szálas pillangós, illetve zöldugar van. 

Ezekre a területekre választom a madárbarát kaszálást, illetve a területek 5-10 %-ának a 

-eket teszem bele, amelyeken a 

vetészerkezetben, nem lesz sem szálas pillangós, sem 

Ebben az esetben választhatom- a madárbarát kaszálást és a területek 5-

10 %-

 

Válasz: Pontosításra, azaz újrafogalmazásra került a pályázati felhívás 1. számú mellékletében 

 

• 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, 

kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, 

pontosításra kerü -án szükséges megvalósítani. 

A módosítással éri  

• 

- és 

rgatására irányuló 

vállalását minimum a terület 20%-án kell megvalósítani. A módosítással érintett 

sorszáma: 20., 84., 113., 145., 173., 194., 215., 237. 

A módosítás miatt érdemes áttekinteni az eddig benyújtott kérelmeket, és szükség esetén azok 

módosításra 

 

 

Kérdés: AKG horizontális szántó 15. sorszámú vállalás: "a bevitt terület kerületének legalább 25%-

kerületét összeadjuk, és ennek vesszük a 25%-t? Pl. össz kerület 20.000m ennek a 25%-a 5000m, 

azaz legalább 5000m hosszan kell kialakítani a szegélyt? Ezt lehet egy táblában is ha megfelel 6m 

és több tábla szegélyeként is? 

Válasz: 

kerületének 25 %-  

 

Kérdés: 2021-

gyepes programba, ideiglenes gyepként bevinni. Erre nem találtam kizáró okot. Ebben az esetben 



újra kell, ideiglenes gyepként vetni a területet, vagy a befüvesedett zöld területet ideiglenes gyep 

kódra átírva mehet a gyepes AKG-ba? 

Válasz: Amennyiben begyepesedett úgy mehet ideiglenes gyepbe. 

 

Kérdés:  

Válasz:  

 

Kérdés: Felülvetés megengedett e ebben az esetben? 

Válasz: Nincs tiltva, bár a 275/2004 Korm rendelet írja, hogy Natura 2000 területeken a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, 

faültetvénnyé alakításához. 

 

Kérdés: Az ügyfelem NTB gyeptelepítés pályázaton nyert, 2019-ben eltelepítette 2020 EK-ban 

megigényelte 5 éves fenntartási kötelezettség még tart. Most bio gyepként szeretné pályázni 

viszont a felület figyelmeztet. Arra a 

finanszírozás ha ugyanazon területtel pályázik most? 

Válasz: s finanszírozás. Javították a kitöltési útmutatót is. 

A fedvénytárban megtalálhatóak azok a fedvények, amelye

geometria kialakításához. Ezek közül a legfontosabbak:  

- VP ÖKO, VP NTB: VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés intézkedés keretén belül 

nem támogatottak azok a területek, amelyek az alábbi intézkedésekben támogatói okirattal 

rendelkeznek:  

- VP ÖKO, VP NTB: VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés intézkedés keretén belül 

nem támogatottak azok a területek, amelyek az alábbi intézkedésekben támogatói okirattal 

rendelkeznek: 

- VP4-11.1.-11.2.-18 Öko  gazdálkodás fenntartása,  

- VP4-4.4.1-

 

- VP4-4.4.2.1- zások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 

- VP4-4.4.2.2-  vizes 

létrehozása, fejlesztése 

 

Kérdés: Az AKG területméréssel kapcsolatban lenne kérdésem. Az AKG 2. számú melléklete alapján 

a területméréskor minden töré

változtatott a területmérés szabályain? És várható változtatás? Vagy ha csak egy ponton karózza 

ki valaki mekkora a szankció rá? 

Válasz: Ezen nem. A 2. melléklet a sarok/töréspontokat említi. 

 eleget a 

terület helyszíni beazonosítását szolgáló sarokpont (2. számú melléklet) kijelölésére irányuló 

kötelezettségének, és 



a) ez nem akadályozza az 

ület vonatkozásában az adott évre jutó támogatási 

összeg 1%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre; 

és nem végrehajtható, de a kötelezettség 

pótolja a sarokpont kijelölésére vonatkozó 

az adott évre jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre. Ha a felszólítás 

ellenére a sar

terület az adott évben elutasításra kerül. Tehát itt 1 sarokpont nevesített. 

 

Kérdés: 

m - 

 

Válasz: 

melléktermékek - 

elhívás szabályai szerint 

szükséges bejelenteni.  

 

Kérdés: Az ültetvények kivágását és úrjatelepítését be kell e jelenteni?  

Válasz: Az ültetvények kivágását és újratelepítését nem szükséges bejelenteni, tekintettel arra, 

hogy - a felhívás jelenlegi szabályozása szerint  az ültetvénycserének október 1. és március 31. 

között meg kell történnie, az ültetvénycsere kizárólag a teljes KET-en lehetséges, továbbá a 

kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény   ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól.  

 

Kérdés:  

vállalja a 

pillangós, és zöldugar KET-et, illetve azokat a KET-eket is, amelyek szélén zöldugar mezsgye lesz. 

A 2. csomagba bevitt KET-eken nem lesz sem szálas pillangós, sem zöldugar. Az 1. csomagban 

pillangós és ugar táblák területe 15 ha lucerna és 5ha ugar, a 2.csomag területe 80 ha. Választhatom 

ekkor a 2. csomagra is a 15% pillangós5% ugar vállalást? Ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy 

választhatom-e ebben az esetben mindkét csomagra a madárbarát kaszálást, illetve a terület 5-

10%-ának a 

akkor választhatóak, ha a KET legalább 20%-

választhatom, ha minden KET legalább 20%-a pillangós vagy ugar, vagy akkor is ha összességében 

felelek meg a %- ós, de az 1. 

csomaggal együtt teljesítem a feltételt, ekkor lehet mindkét csomagra vállalni madárbarát 

kaszálást? 

Válasz: 

ismeretében kérjük számolja ki. A szálas illetve a zöldugar terület lehet csak az egyik csomaggal 

érintett területeken. 



A Pályázati felhívás módosítása szerint:  

A 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, 

 és a 

silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és 

eszközök alkalma  

-án szükséges megvalósítan

sorszáma: 11., 12., 187., 188., 208., 209., 230., 231. 

 

Kérdés: Szeretném 

mi az a minimum amit egy hektárra kijuttatható szervestrágya mennyiség? Szeretném bevállalni 

tt terület 

legalább 25%-án, legalább 6 méter szélességben ezzel kapcsolatban azt kérdezném hogy egy vagy 

két darab nagyobb földterületen is megvalósíthatom, (pl. van 8 hektáros és 20 hektáros területünk 

is) Ha 100 hektárral lépek be akkor mennyi földterületet, hány négyzetmétert kell meghagyni tartós 

területeken hogyan tudom megvalósítási az istálló trágyázást, vagy zöldtrágyázást?  

Válasz: 

-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N 

hatóanyag legalább 75%-át a szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja. (10) Amennyiben 

az adott növényre meghatározott N hatóanyag szükséglet 75%-

atóanyag mennyiséget, abban 

tóanyagtól többet kijuttatni és így 

a 75%-  

és a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha. (2) A 

kötelezett

fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3 méter / 6 méter szélességben 

sal érintett kötelezettségvállalással érintett 

-

 

területen kialakítani, ha a fentebb felsorolt paramétereknek megfelel az a tábla; · a szegélyt a 

köteleze  

után. 



 

Kérdés.:  takarmánynövények, 

 betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla 

szélével  a "Pillangós szálas takarmánynövények, 

azok füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegel  kaszálása, silózása és szárzúzás során 

madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, 

max. 8 km/h sok választása elfogadott-  

választása esetén, amennyiben a te  pillangós és a 

zöldugar növények kivételével más egyéb kultúrák (kukorica, napraforgó, búza, stb.) is termesztve 

lesznek? Ebben az esetben a fenti -e, 

vagy az éves szálas pillangós és a zöldugar kultúrákat külön egy 2-es számú 

? 

Válasz: e/illetve zöldugar vagy 

hagyni 5-10% térmértékben, 

vények, azok füves keveréke, illetve zöldugar 

ás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás 

-án szükséges 

megvalósítani. A módosítá

231. 

 

Kérdés:  

november -

e és elfogadott/igazolt lesz-

20. számú melléklete kitöltésre és most a pályázat beadásakor benyújtásra kerül? 

Válasz: A pályázat 20. számú melléklete magánszeméllyel kötött sze

Amennyiben nem tudja meghosszabbítani 2024. december 31-ig, úgy 2024. január 15-ig az érintett 

hrsz-ra vonatkozóan visszavonási kérelmet kell benyújtani. Ekkor szankciómentesen kiléphet a 

programból, az utolsó évre nem kérhet e t

s vissza kell fizetni a teljes összeget, amit adott területre már igénybe vett a gazdálkodó. 

 

Kérdés:  földhasználatot nem 

 ot? 

 

Válasz: 

dokumentumokkal igazolható a használat. Azonban az útnak útnak kellene lennie. 



 

Kérdés: Ponto visszaforgatása a talajban. A 20. 

a terület 20%- - s továbbra sem 

lehetséges zöldugar és szálas pil -en 

teljesül végig a zöldugar és a szálas pillangós? Ha pl. valakinek egy KET-en belül van a zöldugarja és 

pl. gabonája ahol a gabona 70% és a zöldugar 30%-os területi eloszlású, akkor teljesítheti anélkül is 

  

adódóan itt 20 % szálas pillangós és 20 % zöldugartart

 

Válasz: Nem KET-  

 

Kérdés: Nem választottam a 15 %szálast és 5%zöldugart, de van lucernám az akg-s 

vetésszerkezetben (ami végig az marad) és bevállalom a 6 m-es szegélyt, választhatom a 

madárbarát kaszálást és az 5-10 % térmértékben kihagyott kaszálatlan területvállalást? 

Ha bevállalom a fém -2021 év számláit mutatom fel? 

ha alatti táblákat és bevállalom mellé a 15% lucernát és 5% zöldugart, akkor ott a 2 csoport területét 

együtt nézik vagy csak azon területek 15 és 5 %-

választottuk ezt a vállalást? Hogy van ez a szegély vállalás tekintetében? 

Válasz: tve zöldugar vagy 

ása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

, azok füves keveréke, illetve zöldugar 

vagy méh

 -án szükséges 

megvalósítani.  Tehát amennyiben a lucerna területével, illetve a szegélyekkel eléri a csomag 20 %-

át, akkor teljesíteni tudja. 

Évente kell teljesíteni, s egy évnél nem régebbi számlákkal. 

A vetésszerkezetet és a szegélyt is csak azon csoportok területére kell kiszámítani amelyikre azt 

elég) 

 

Kérdés.: 

szántó területek vannak a 2. csomagba pedig csak a lucerna és zöldugar területek. 

Jól értelmezzük, hogy a változás miatt az 1. csomagra is lehet vállalni : 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, 



6 méter széless

kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, 

vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása , max. 8 km/h sebessé

-án szükséges megvalósítani. A 

 

Tehát a csak szántó területekre is lehet ezeket a vállalásokat vállalni? 

A 2. csomagban pedig csak pillangós és zöldugar területek vannak. Itt pedig vállalhatjuk a 

- és szármaradván

visszaforgatására irányuló vállalását minimum a terület 20%-án kell megvalósítani. A módosítással 

érint

területeken nem lesz szármaradvány beforgatás? 

Válasz: 

füves keveréke/illetve zöldug

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla 

ények, 

azok füv

madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása , 

vetésszerkezeti 

-át. 

- és 

 

 

Kérdés: 

- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba" 

- alatt? A KET területét (amelyben szálas 

pillangós ill. zöldugar tábla található)? 

Válasz:  

 

Kérdés: A pontozásnál 5 pontot jelent, ha a bevitt terület nitrátos. mi van akkor, ha pl. a bevinni 

kívánt 234 ha-ból csak 170 ha nitrátos. Arányosan jut majd a kapható 5 pontból?  

Válasz: Igen, arányosítás lesz. 

 

Kérdés: Ügyfelemnek családi gazdasága van, négyen vannak benne tagok, a négy tagnevén vannak 

a földhasználati papírok, nem az ügyfelem nevén van mind. Az egységes kérelmet ügyfelem igényli 

-ben van. Ebben az esetben az AKG-ba csak a saját 



szívességi használatot kellene írni minden területre? 

Válasz: 

földekre beadhatja. 

 

Kérdés:  zöldugar vagy 

 kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélév  legalább 6 méter 

 szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar 

vagy  (kiszorító kaszálás 

alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, 

 -án szükséges 

megvalósítani. 

-ként?* 

Válasz: A bevitt területre. 

 

Kérdés: A zöldugar, m -án 

fenntartani. Ez a bevitt összes terület kerületére vonatkozik, vagy KET-re vonatkozik? 

Válasz: A vállalással érintett KET-ek összterületére vonatkozik. 

 

Kérdés: A 14.a. melléklet 

gállapításra, 

minde  

Válasz: Összeadódnak a KET-re meghatározott szankciók. 

  

Kérdés: Minden egyes kötelezettségszegéssel érintett területre vonatkozó szankciót alkalmazni 

kell, vagy minden egyes 

alkalmazni kell. Továbbá kérdés, hogy az összes szankciót alkalmazzák, vagy az 1. pontnak 

 

Válasz: Ez csak akkor van, ha egy KET-re több szankciót szabnak ki, akkor a magasabbat 

alkalmazzák. 

 

Kérdés: Szántó földhasználati kategóriák esetében valóban csak a támogatási kérelem 

benyújtásának utolsó napján, tehát 2021. november 25-én kell meglenni az állategységnek? 

Válasz: 

napján legalább 0,2 állategység/hektár, a támogatást igé

állattal rendelkezik. Az állategység meghatározása során a hektárra vonatkozó adat a támogatást 



összegzésével történik. 

 

Kérdés: Ezt köve  Nincs 

 

Válasz: Igen. Nincs. 

 

Kérdés:

végzet

: A 

 saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja ha  

-

vagy alkalmazottját megnevezés? 

Válasz: Az ÖCSG nem gazdasági társaság, így nem. A gazdálkodó szervezetek felsorolása a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában található, e szerint : 

gazdálkodó szervezetek: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az 

európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az 

európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az  társulat, a külföldi  

vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi 

személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a  iroda, az ügyvédi iroda, a 

szabadalmi  iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az 

egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével  polgári 

jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az 

egyesület, a köztestület, valamint az  . 

Mindhárom törvényi szinten gazdálkodó szervezet, úgyhogy ezekre a felhívásban írt szabály 

biztosan alkalmazható: 

1,  A horizontális szántó és a horizo Növényvédelmi és 

jét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját) nem 

forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel, a növényvédelmi szakirányító tevékenységet a 

saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja. 

 

Kérdés: Kell e minden sarokpontot jelölni?  

Válasz: Az AKG pályázati felhívás 2021. 11.18.-i módosítása kapcsán az alábbiak szerint változott. 

kérdésekre adott válaszra ez a módosult, helyes válasz.:A módosítás 



során nem kell minden sarokpontot megjelölni a területet. A felhívás módosulása a 2. mellékletet 7. 

pontjait érinti: 

sarokpontját/töréspontját jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy 

 

 

 

Kérdés: Ügyfelem tavaly telepített ültetvényével szeretne belépni AKG-ba. Telepítése ráfed nem 

támogatható területre, idei évben nem kértünk változásvezetési kérelmet.  Csak támogatható 

határig adtuk be a SAPS igényt. Beadható -e a kérelem a teljes terültre? Ha csak támogatható terült 

határig adja be kérelmét, KET határán túl nyúlik az ültetvény nem okoz e gondot, hogy nincs 

 

Válasz: Beadható a Támogatható területr. A túlnyúló részt a 2. melléklet szerinti elválasztásról 

gondoskodni kell. Amennyiben egy adott blokkon belül, egy kötelezettségvállalással érintett 

-tel) szomszédos területen azonos hasznosítási kódú növény 

termesztése történik (a Kedvezményezett, vagy a szomszédos terület használója által), akkor a KET 

határainak kialakításánál a KET elkülönítése céljából az alábbi elválasztási szabályokat kell 

alkalmazni: Az elkülönítés elfogadható módjai:  Ültetvény esetében a közös 

sarokpontokon/töréspontokon természe

 

 

Kérdés: letek egészén 

összevontan kell teljesíteni (azaz lehet, hogy a pillangós területe csak egyik csomagban van, de 

összevontan kielégíti a vállalás mértékét, mindkét csomagra.) A szármaradvány aláforgatásánál az 

összevont teljesítés releváns-e, a pályázatban ez konkrétan nem szerepel. Tehát, ha mindkét 

csomagjában választja, akkor mindkét csomag területén külön -külön kell teljesítenie a megjelölt 

feltételek mellett. (Itt nem összevonható a területi teljesítés). Jól értjük ugye?  

 Az AKG pályázati felhívás 2021. 11.18.-i módosítása kapcsán az alábbiak szerint változott a 

szármaradványok aláforgatására korábban adott válaszaink.:  

Válasz: -

et, hanem az adott "  3.4.1.1. C. 

 található kötelezettségvállalással érintett 

. 

11. Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves kever

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, 

 



12. Pillangós szálas takarmánynöv

kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, 

vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség). 

 

melléktermékek (különböz - és szármaradványok) visszaforgatása a talajba) 

 

Kérdés: Horizontális szántó esetében amennyiben pillangós szálas/zöldugar is található a bevitt 

fémzárolt m  e AKG-ba? 

Válasz: Éves teljesítést nem tud biztosítani. Igen.  

 

Kérdés: 

mennyiségben adott területegységre vetítve.  

MÁK figyelmeztetés a felületen: Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a horizontális szántó 

termesztése tör

(fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben adott 

rást! 

- a 15% pill + 5 % zöldugar mindenképp egy külön vállalás csomagba kell, hogy kerüljön emiatt, 

ha a KETen belül csak ezek vannak (abból a vállaláscsomagból ez kimarad).  

de mi van akkor, ha egy KETen belül van pillangós/zöldugar és valami más kultúra is, akkor 

állalják? Vagy ilyenkor külön 

KET-be méritek? 

Válasz: 14b szankciós táblázat szerint szankció jár a KET-re. 

 

Kérdés:  

- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba.  

- és szármaradványok) visszaforgatása a 

163., 192., 193., 213., 214., 235., -án szükséges az 

 teljesítése. 

- az világos, hogy a pillangós/zöldugart beforgatva a talajba nem  ez a vállalás.  

- az utolsó mondat esetében: minek a 20%ra gondolnak, az adott KET-ére? 

Válasz: A vetésszerkezettel, s ezen vállalással érintett csomagok összeterületére: A 11., 12. és 20. 

-et, hanem az adott 

.4.1.1. C. V. AA. 10. 3. pontja 

szerint szántó temati



 

terület(ek) összterületére vonatkozóan kell teljesíteni a vállalásokat. 

 

Kérdés: Társaságunk Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés címen, VP4-10.1.1-21 felhívás alapján 

támogatási kérelmet szándékozik benyújtani. Az 1.  számú melléklet Horizontális földhasználati 

kategória 12. sorszámú vállalása az alábbi: gós szálas 

szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök 

sok egymáshoz való viszonya: Az esetben 

választható, amennyiben a terület legalább 20%-án pillangós szálas takarmánynövények, azok 

elölt terület legalább 20%-án való termesztést, 

• KET 

•  

• területének figyelembevételével kell alkalmazni? 

Válasz: -en belül. 

 

Kérdés.: A 2024- -e tölteni a 20-as mellékletet? 

Válasz: lást beküldeni. Most nem kell csatolni.  

 

Kérdés: Az ÖKO esetében elég a 10-  

Válasz:   

 

Kérdés: 

szeretné vállalni (választhatók közül 8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20). Egy olyan KET-e sincs, 

 szálas pillangós lenne majd, mindig csak egy részén tervez, így a 18. 

 

-eket, 

választása esetén a 20%-  

a KET-

-eket, 

ame

 Így értelmezhet  

Válasz: -

ggal érintett területet" kell érteni azzal, hogy a felhívás 3.4.1.1. C. 

V. AA. 10. 3. pontja szerint szántó tematikus e

or az adott 



let(ek) összterületére vonatkozóan kell teljesíteni a vállalásokat. 

 

Kérdés: 

szakirányító bevonása 

? 

 

Válasz: 

a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezet  tisztségvisel jét, alkalmazottját vagy 

 

 

Kérdés: 

forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel, de nem szerepel a szaktanácsadói 

névjegyzékben. Az ÖCSG másik tagja pályázik AKG-ra, lehet-e növényvédelmi szakirányítója a 

pályázónak, ez megfelel a saját gazdaságra vonatkozó fogalomnak? Az alábbihoz hasonló kérdés 

függetlenül viszont a saját gazdaság fogalmának sem felel meg a leírás, ez alapján nem lehet a 

másik tag a növényvédelmi szakirányító? 

Válasz: felel meg. 

 

Kérdés: MTÉT szántó ill horizontális szántó esetében a gazdálkodó hogyan tudja teljesíteni az alap 

követelményeket szállas pillangós és zöldugar tekintetében: a köt váll.  id szak alatt legalább 1x 

zöld-vagy istálló trágya kijuttatása. 

Válasz: Amennyiben már a területen van, s ott is lesz 2024. dec 31-ig úgy mentesül a kötelezettség 

alól. 

      

Kérdés: 2021.11.15.-én kijött VP-AKG felhívás módosításban: a  szálas 

takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, 

kaszálásonként változó helyen, a tábla 

 szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar vagy 

kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, 

vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, 

feltétele, hogy*  a korábbi szabályozáshoz hasonlóan  *a KET legalább 20%-án pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves keverékének termesztése, illetve zöldugar 

 felhívás 1. számú mellékletének 

módosítással kezeljük. * 

Amennyiben a gazdálkodó a pillangós szálas takarmány növényt minden évben egy éves pillangós 

növénnyel teljesíti tehát minden évben a máshova kerül és ezeket a területeket a gazdálkodó a 

létrehozott 2 csomag közül a szántóföldi kultúrák közé teszi mert a másik csoportban az állandó 



zöldnövényi kultúra (zöldugar) táblák szerepelnek, viszont ebben az esetben csak az aktuálisan 

pillangós növénnyel elvetett táblákra tudja teljesíteni a kaszálást (5-10 *%* térmérték, madárbarát 

kaszálás) ebben az esetben a többi táblára szankcióra számíthat? 

Válasz: 

- és 

szármaradványok) visszaforgatása a ta

minimum a terület 20%-

113., 145., 173., 194., 215., 237. 

-et, 

AA. 10. 3. pontja szerint szántó te

t 

egybef . 

 

Kérdés: Horizontális szántó TECS esetében a vállalások közül a 11, 12, 20 pontok esetében a terület 

minimum/legalább 20%-  omagot vállal a gazdálkodó, 

 

csomag összeterületéhez viszonyítva kell értelmezni a 20%-ot?  

Válasz: A vállalással érintett csomagok összterületére. 

 

Kérdés: Horizontális szá  módosított 11., 

12., 20. pontjai értelmében, ha valaki vállalja a tematikus 

16. pontot, akkor a 11., 12., és 20. pontok vállalása esetén sem kell a szálas pillangós és zöldugar 

-en belül, hiszen azok lefedik az összes 

területének 20%-  kialakítani a horizontális szántó TECS-en 

belül? 

Válasz: Amennyiben a választott okat minden területen teljesíteni tudja, úgy elégséges egy 

csoport természetese. 

 

Kérdés : Azonban ha valaki a nem  szálas pillangós, illetve zöldugar kultúrákkal (búza, kukorica, 

napraforgó, stb.) tervezett területeire szeretné a fémzárolt v asználatot is teljesíteni (17. 

pont), illetve a továbbiegy zöldtrágyanövény termesztést vagy istállótrágya kijuttatást (18. pont)is, 

akkor mégis el kell különíteni külön 

táblákat ,mivel esetükben ezek a pontok nem választhatóak? 

Válasz: Igen. 

 

Kérdés:  



 Válasz: I % szálas megléte. 

 

Kérdés: Tekintettel arra, hogy a teljes területre vállalt 16.-os ponttal az arányoknak 

(terület 20 %-a) tudja teljesíteni a 11.,12.,20-as pontokat, ngós és a 

zöldugar kultúrákat kénytelen külön 

csak a nem ? 

Válasz: Igen. 

 

Kérdés: Tehát a VP4-10.1.1-21 pályázati kiírás 10. Vetésszerke

a szálas pillangós takarmánynövény füves keveréke akkor fogadható el A VETÉSZERKEZETI 

VÁLLALÁS SZEMPONTJÁBÓL SZÁLAS PILLANGÓS TAKARMÁNYNÖVÉNYNEK, amennyiben a 

pillangós csíraszám részaránya eléri a 25%-ot.Ha jól gondolom 

VP4-10.1.1-21 pályázati felhívás 1. számú melléklete szerinti VETÉSZERKEZET SZERINTI 

SZÁLAS PILANGÓ TAKARMÁNYNÖVÉNY, 

ldugar (mint SZÁLAS PILLANGÓS 

TAKARMÁNYKEVERÉKBEN) pillangós részaránya min 25%. 

Válasz: Az AKG-ban elvárt, hogy a szálas pillangósban a pillangós részaránya legalább 25 % legyen. 

A termeléshez kötött esetében nem ez a feltétel. 

 

Kérdés: Amennyiben lucerna er  

 elfogadható-e a 

-e a 

elvetésre) 

Válasz: 

 termeléshez kötött támogatás, amennyiben a feltételeket 

teljesíteni tudja. 

 

Kérdés: AKG beadás során a shape fájl betöltésekor számos esetben jelzi a rendszer, 

hogy a shape fájl minimálisan nem támogatható területre lóg, illetve blokkhatáron átnyúlik. 

 Amennyiben a vágás funkciót hasz  

 

Válasz: . 

 

Kérdés: A földhasználó horizontális gyepre pályázik egy db KET területtel, as zükséges 

állatállománnyal rendelkezik. Kérdésem az lenne, hogy választhatja-e az "A terület legalább 10, 

legfeljebb 15%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni" és a "Legeltetési 



pek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével" 

plusz vállalást is ugyanazon KET esetében? 

Válasz: Igen. 

 

Kérdés: Ha igen, akkor - ha jól értem - abban az évben, amikor legeltet (ALL01),akkor a "Legeltetési 

pek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével" 

vállalásra vonatkozókifizetéssel tervezhet, ha ALL02 kóddal megy be a támogatási kérelme 

májusban akkor "A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként változó helyen 

kaszálatlanul kell hagyni" vállaláshoz kapcsolódó kifizetést kapja?  

Válasz: 

tisztítókaszáláson kívül egyszer kaszálhat, amikor a kaszálási feltételeket teljesíteni kell. 

 

Kérdés: Hibridkukorica t  

 marad, számlát nem 

csupán 

fajtáját,  csupán évente. 

Így a kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben az AKG felhívás horizontális szántó tematikus 

áscsoportjának fémzárolt - 

választható - elfogadható-e? 

Válasz: Igen elfogadható  

 

Kérdés: Kalászos gabonanövény termesztése 

megengedett-e?  

Válasz: Választás esetén éves teljesítés szükséges. 

 

Kérdés: Önkormányzat pályázhat-e a használatában álló földterületekkel? Ez esetben szükséges-e 

kormányhozzájárulást csatolni a kérelemhez? 

Válasz: Önkormányzat pályázhat, nem kell Kormányhatározat 

 

Kérdés: Ha a gazdálkodó a 2021-es évben termelt növények (kukorica, napraforgó 

szármaradványát 2022. elején forgatja vissza a talajba, akkor teljesíti-e a 

léktermékek visszaforgatása a talajba)?  

Válasz: Kötelezettségvál . 

 

Kérdés:  

 

felületen?  

Válasz: Folyamatban az ismertetés. 

 

Kérdés: Amennyib  



-e ennél magasabb 

szankciót, vagy az egyes szankciók nem adódnak össze?  

Válasz.: Kérem tekintse meg a 14.a melléklet I. pontját! 

 

 

Kérdés: A melléklet módosított 20. pontja értelmében azok számára akik vállalják a 

-be 

bevitt területeinek 20%-án teljesíteni a 20. pont szerinti melléktermék 

visszaforgatást? Továbbá akik pedig nem vállalják a 16. pont szerinti vetésszerkezeti 

-be bevitt összes területen teljesíteni 

kell a 20. pont szerinti melléktermék visszaforgatást? 

Válasz: Igen. 

 

Kérdés: Olyan értelmezés is felmerült, hogy az adott KET 20%-ára illetve a teljes KET területére 

vonatkozóan kell teljesíteni az  

Válasz: Nem a KET területére vonatkozik. 

 

Kérdés: Ezek lapján felmerül a kérdés, hogy a "terület" alatt a teljes bevitt területre kell gondolni, 

vagy csak az adott KET-re?  

Válasz: . 

 

Kérdés: A további kérdésem még az lenne a mód  

bekezdés szerinti értelmezés helyessége esetén nem kell külön csomagba 

tenni a lucerna területeket a 11., 12., 20., pontok vállalása esetén a 

többi  ha vállalva van a 16. pont is? 

Válasz: Igen, nem kell. 

 

Kérdés: Az ügyfél jelenlegi AKG-s ültetvényét 2022. februárban kivágja és csak 2022 

újra, mivel nem áll rendelkezésre jelenleg szaporítóanyag. Így 2022-ben pihentett vagy pillangóssal 

bevetett terület lenne. A 2021. AKG-ba emiatt el nem telepített ültetvényként kívánja bevinni. 

Ebben az esetben milyen hasznosítási kóddal adhatja be SAPS kérelmét 2022-ben? AKG-t 2023-

tól igényelne rá. 

Válasz: A tényleges hasznosítást. 

 

 


