
 

 

2. számú melléklet  

 

A földterület beazonosításának útmutatója 

 

 

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek méreteit, elhelyezkedését a támogatás 

kezdetén a pontosan meg kell határozni. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területek felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni 

(az elektronikus beadófelületen alfanumerikusan vagy shape feltöltéssel, az előző ÚMVP 

AKG támogatási időszakban már felmért és támogatott poligon kiválasztásával), azon 

változtatni az intézkedés folyamán nem lehet. A kötelezettségek teljesítése során csak a 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli tábla/táblák területe, 

elhelyezkedése változhat, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nem változhat 

sem méretében, sem elhelyezkedésében a támogatási időszak teljes időtartama alatt. 

 

 

1. A jogosult terület meghatározása 

A jogosan igényelhető földterület az adott terület fizikai blokkon belüli azon része, amelynek 

kimérése során nem lehet figyelembe venni az adott kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő területen elhelyezkedő nem művelt területeket (tanyák, állattartó épületek, 

telepek, bozótos területek, tájképi elemként le nem határolt facsoportok, amelyek alatt 

művelést nem folytatnak, utak, stb.). Ez alól a nád tematikus előíráscsoport jelent kivételt, 

mely a MePAR nem támogatható területére eshet. 

 

 

A jogosult terület meghatározásának szemléltető ábrája 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Blokkhatár 

Kivett terület: tanya, 

állattartó épület, 

facsoport, stb. 

 

Felmért 

terület határa 

Jogosan igényelhető terület 

terület 

 

 

Azon blokk, amelybe 

a gazda kérelmezett. 

Nem támogatható 

terület 



 

 

 

A kérelmezett területek nem fedhetnek rá az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási 

támogatásban a 10 éves kötelezettségvállalással rendelkező (környezetvédelmi célú 

gyeptelepítés célprogram) kötelezettségvállalással érintett területeire és az ökológiai 

gazdálkodás támogatás kötelezettségvállalással érintett területeire.  

Amennyiben a kérelmező agrár-környezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodás 

intézkedés keretében is támogatási kérelmet nyújt be, akkor ugyanazon terület 

vonatkozásában csak az egyik intézkedés keretében kérelmezhet támogatást. 

 

Szántó- és gyepterületek esetében: 

 

Szántó- és gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoport esetén a területen lévő tájképi elemként 

le nem határolt fák, facsoportok kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe a támogatás 

alapjául szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában, ha az azok alatti területen az 

előírásoknak megfelelő gazdálkodás (legeltetés, kaszálás) valósítható meg. 

 

A gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében a kaszálót és a legelőt külön 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként kell kimérni. Az állatok által használt 

állandó terelő, illetve felhajtó utak nem számíthatók bele a támogatható területbe. 

 

 

Ültetvények esetében: 

 

a) A termesztéstechnológia részeként értelmezhető művelt területeket hozzá kell számítani a 

jogosult területhez; 

b) az ültetvény terület határainak megállapítása során: 

ba) amennyiben az ültetvényt művelő utak veszik közre, (pl.: gépek forgására 

biztosított területek) akár két oldalról akár négy oldalról a művelő utak a lombkorona 

középpontjától mérve legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható; 

bb) amennyiben nincsen művelő út az ültetvény körül, a lombkorona középpontjától 

mért, legfeljebb a sortávolság felének megfelelő terület számítható be; 

bc) amennyiben az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl.: kerítéssel), a 

lombkorona középpontjától mért legfeljebb 3,5 méteres terület számítható be; 

bd) az adott régió bevált mezőgazdasági gyakorlatának hagyományosan részét képező, 

legfeljebb 4 méter széles elemek (pl. teraszfalak, öntözőárkok) a terület részének tekintendők. 

 

A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében az egyes ültetvénycsoportok 

(almatermésű gyümölcsös ültetvény, egyéb gyümölcsös ültetvény és szőlő ültetvény) 

területeit külön kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként kell kimérni. 

A hagyományos gyümölcsös területeit külön kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területként kell kimérni.  

 

 

Ültetvénycsoportok: 

 

„Almatermésűek” „Egyéb gyümölcs” „Szőlő” 

Alma Cseresznye Szőlőültetvények 



 

 

Körte Meggy  

Birs Kajszibarack 

Naspolya Őszibarack 

 Szilva 

Dió 

Mogyoró 

Mandula 

Szelídgesztenye 

Fekete Ribiszke 

Ribiszke 

Josta (Rikő) 

Piszke/egres 

Málna 

Szeder 

Termesztett bodza 

Homoktövis 

 

Nád esetében: 

 

Az a terület mérhető bele, amely legalább 80%-ban két éves náddal borított földterület, és 

amely az ingatlan-nyilvántartásban nád művelési ágra van bejegyezve. 

 

 

2. Területek elkülönítése: 

 

A) Két szomszédos kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület elkülönítése: 

 

Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szomszédos egy másik 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel, akkor a két kötelezettségvállalással 

érintett területnek jól láthatóan és egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie (az egybeművelt 

terület nem támogatható). 

Az elkülönítés elfogadható módjai: 

 Eltérő növényi kultúra (eltérő hasznosítási kód), 

 Eltérő növényfejlettségi állapot, 

 Gyepek esetében a sarokpontokon/töréspontokon T-ülőfa elhelyezése, 

 Szántóföldi kultúra esetén 50-60 cm széles sáv a két kötelezettségvállalással érintett 

terület között. 

 

 

B) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli mezőgazdasági parcellák 

elkülönítése: 



 

 

 

Egyes szántóföldi tematikus előíráscsoportoknál előírásként szerepel az egy táblára vonatkozó 

maximális méret betartása. Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területen belül több szomszédos táblán ugyanazon kultúra található, akkor a táblák csak akkor 

fogadhatóak el, ha a táblák jól elkülöníthetőek, azaz közöttük legalább 50-60 cm széles sáv 

helyezkedik el. 

 

 

3. A területmérés elvégzéséhez szükséges tudnivalók 

 

A jogosult földterület beazonosítása során a mezőgazdaságilag ténylegesen művelt, kultúrával 

fedett és a kérelmezőre vonatkozóan földhasználati jogosultsággal is rendelkező terület 

határait kell rögzíteni. A támogatásra jogosult terület a művelt terület MePAR alapján az adott 

tematikus előíráscsoport megfelelő támogatható része egy adott fizikai blokkon belül. A fenti 

módon beazonosított, támogatható terület eltérhet az ingatlan nyilvántartásban és a 

földhasználati nyilvántartásban szereplő területi adatoktól, ezért kell a ténylegesen művelt, a 

kérelmezőre vonatkozó földhasználati jogosultsággal is rendelkező terület beazonosítását 

elvégezni. Nád tematikus előíráscsoport esetében a jogosult terület a MePAR-ban nem 

támogatható, nem művelt területre eshet, s ez esetben az ingatlan-nyilvántartási adat is 

ellenőrzésre kerül, azaz a lemért kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek az 

ingatlan-nyilvántartásban is nád művelési ágban kell szerepelnie. 

 

A mérés során: 

a) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület határán kell haladni; 

b) amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület által teljesen körülvett, 

0,01 hektárt meghaladó kivett terület van (összefüggő nádas, le nem határolt facsoport, 

épületek, tanya, stb.), úgy mindegyik teljes területét ki kell mérni, mert ezek a területek nem 

jogosultak támogatásra;  

c) minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres 

pontosságúnak, 3 méteres koordináta élességűnek kell lennie a valós helyzethez képest; 

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

a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen. A sarokpontok 

megjelölését tájba illeszkedő módon, természetes anyag felhasználásával kell elvégezni. 

 

A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint: 

a) a támogatási kérelmet benyújtó földhasználó neve és ügyfél-azonosító száma (majd a 

kinyomtatást követően aláírása, illetve pecsétje); 

b) a tematikus előíráscsoport megnevezése; 

c) a mérést végző személy neve (majd a kinyomtatást követően aláírása, illetve pecsétje); 

d) a mérés időpontjának rögzítése (év-hónap-nap óra-perc); 

e) területnagyság megadása kettő tizedesjegy pontossággal hektárban; 

f) terület X(EOV), Y(EOV) koordinátáinak megadása; 

g) pontszámos területszámítási jegyzőkönyv; 

h) pontszámos területszámítási vázrajz (shape formátumban). 

 

A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző által aláírt mérési jegyzőkönyv eredeti 

példányát a támogatási időszak alatt és a kötelezettségvállalási időszak végét követő 5 évig 

meg kell őrizni. 


