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Tisztelt Gazdálkodó!

A vidékfejlesztési támogatásoknak kiemelten fontos része a környezetkímélő gazdálkodási formák
támogatása, így az Agrárminisztérium rendkívül fontosnak tartja, hogy biztosítsa a Vidékfejlesztési
Program (a továbbiakban: VP) alatt meghirdetett intézkedések folytatását.
Magyarország Kormánya a lehető legmagasabb, 80%-os társfinanszírozási mértéket biztosít
a 2021 és 2027 közötti években a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásaihoz, amelynek
köszönhetően már az átmeneti időszak alatt lehetőség nyílt arra, hogy 3 éves kötelezettségvállalási időszakot átölelő új ÖKO felhívás kerüljön meghirdetésre.
Az új ÖKO felhívás 40 Mrd Ft keretösszeggel került meghirdetésre, amely várhatóan jelentős
bővülést eredményez az eddigiekhez képest.

A támogatást igénylő a támogatási rendszerbe való belépés esetén vállalja, hogy felhagy
a konvencionális termeléssel és egy olyan gazdálkodási gyakorlatot, előírásrendszert követ, amely
hozzájárul a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez. Ezzel erősíti a természetes
önszabályozó folyamatokat, védi és javítja a talaj biológiai állapotát, csökkenti a növényvédő
szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen
környezeti hatásokat, valamint segíti az élelmiszerbiztonságot.
A támogatási rendszerbe belépés esetén az érintett gazdálkodó közvetlenül és közvetve is
hozzájárul a fenti célok megvalósulásához.
Bízunk abban, hogy hasznára válik kiadványunk!

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg megemelése több célt is szolgál, így különösen:
•
a támogatásokba bevont területek nagyságának növelését,
•
a gazdálkodói részvétel további ösztönzését,
a programokban eddig részt nem vett gazdálkodók számára belépési lehetőség biztosítását
•
és a korábbi támogatási összegek aktualizálását, megemelését.
Jelen kiadvány a 2021 őszén meghirdetésre került VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú
„Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, az ökológiai gazdálkodás fenntartása” című pályázati
felhívásról, az ökológiai gazdálkodás támogatási lehetőségéről nyújt átfogó tájékoztatást.
Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei által készített kézikönyv
célja, hogy megkönnyítse a pályázati felhívás szabályainak értelmezését és segítséget nyújtson
a támogatási kérelmek beadásához.
A kézikönyv áttanulmányozásával az olvasó információt kap a támogatás feltételrendszeréről,
előírásokról így ennek alapján dönteni tud arról, hogy érdemes-e igénylőként belépnie a támogatási rendszerbe.
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1. Általános tudnivalók
az ökológiai gazdálkodásról
Az elmúlt években a világ más országaihoz hasonlóan Magyarországon is jelentősen nőtt
az ökológiai művelésbe vont ellenőrzött terület és az ökológiai gazdálkodást folytató
gazdaságok száma. Míg a '90-es évek elején 8000 hektáron termeltek biotermékeket,
addig a 2000-es években az ökológiai gazdálkodásba bevont terület több mint 147 000
hektárra növekedett. A 2012-2019 időszak alatt több mint kétszeresére (132%-kal),
5,71%-ra emelkedett a hazai ökológiai ellenőrzés alá tartozó területek részaránya, ezzel
hazánk érte el a harmadik legnagyobb léptékű fejlődést az uniós tagállamok közül,
Horvátország és Bulgária után. 2019-ben Magyarországon 303 190 hektáron folyt ellenőrzött ökológiai gazdálkodás. Az egyes támogatások jelentős hatással voltak a biogazdálkodás
elterjedésére, köztük a Vidékfejlesztési Program (VP) Ökológiai gazdálkodás támogatás
(VP ÖKO) bevezetése is. A VP keretében 2015-ben meghirdetett VP-4-11.1.-11.2.-15.
kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása”,
valamint a 2018-ban meghirdetett VP-4-11.1.-11.2.-18. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra
történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívások megjelenése az ökológiai
gazdálkodásra átálló gazdaságok számának és az ökoterületek méretének növelését
illetően is egyértelműen sikeresnek tekinthető. Az ökológiai gazdálkodás ösztönzése, az
ökológiai gazdálkodásba vont területek bővülése kiemelt célként jelenik meg az előttünk
álló időszakban, így az Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében is
nagyon fontos a támogatás folytatásának biztosítása. A Magyar Kormány továbbra is
rendkívül elkötelezett az ökológiai gazdálkodás hazai előremozdításával kapcsolatban,
így az új felhívás – amellett, hogy biztosítja, hogy ne legyen kieső év a támogatásban –
a kedvezményezettek számának és a támogatásba bevont területek nagyságának növelési
lehetőségét is megteremti.
Az ökológiai gazdálkodás olyan gazdálkodási és élelmiszer-előállító rendszer, amely tiltja,
illetve korlátozza a szintetikus növényvédő szerek, műtrágyák, valamint a mesterséges
hozamfokozók használatát. Kiemelten kezeli a korszerű állatjóléti elvárásokat, a természeti
környezet megóvását és a fenntarthatóságot.
Ezeket az elveket, szabályokat fokozott ellenőrzés mellett alkalmazza a termeléstől
a feldolgozáson keresztül a kereskedelemig.
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSÁRÓL

1.1 ÖKO támogatások Magyarországon
Magyarországon az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket a kormány 2253/1999. (X. 7.)
számú határozatával vezették be.A 2002-ben induló, területalapú támogatást biztosító
Nemzeti Agrár-környezetgazdálkodási Program (NAKP) – az 1997-től életben lévő nemzeti támogatástól eltérően – már nem csak az átállás alatti, hanem az átállt ökológiai
gazdálkodást is támogatta, amely 2003-ban is folytatódott. Az uniós csatlakozás után
2004 – 2009 között a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven (NVT) belül, majd 2014-ig az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében nyílt lehetőség az ökológiai
gazdálkodást folytató gazdálkodók támogatására az Agrár-környezetgazdálkodási
támogatás (AKG) intézkedésen belül .A korábbi támogatási programok a Vidékfejlesztési
Program keretén belül folytatásra kerültek.
2002
(NAKP)

2003
(NAKP)

2004–2009
(NVT)

2009–2014
(ÚMVP)

Igénylők száma (db)

1 043

1 136

1 303

1 703

Igényelt terület nagysága
(ha)

75 353

59 657

71 738

85 855

Támogatottak száma (db)

570

586

816

1 357

58 000

26 559

63 392

84 421

Támogatott terület nagysága
(ha)

A támogatás célja
A környezet megóvása, a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes
önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása,
a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból
eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és az élelmiszerbiztonság garantálása.
A VP ÖKO támogatás egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonását
kívánja ösztönözni, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási
mód fenntartását célozza.

1.2 A támogatás meghirdetése és a kötelezettségvállalási időszak
Az ökológiai gazdálkodás támogatásának folytatását és a támogatásba bevont területeken
elért eddigi eredmények fenntartását az Agrárminisztérium a 2021 őszén meghirdetett
pályázati felhívással kívánja elősegíteni. A pályázati felhívás szeptember második felében
jelent meg, a www.palyazat.gov.hu honlapon, VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámmal.
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 25. és 2021. november 25. közötti
időszakra van lehetőség. A kérelem benyújtásával a támogatást igénylő vállalja, hogy
a kötelezettségvállalási időszak 3 éves időtartama alatt betartja a követelményeket.
Sikeres pályázás esetén a kötelezettségvállalás időszaka 2022. január 1-től 2024.
december 31-ig tart.

1. táblázat: Az alábbi táblázat a korábbi AKG intézkedések ökológiai
gazdálkodáshoz kötődő célprogramok statisztikai adatait mutatja be.

A program folyamatosságának biztosítása érdekében a 2015-ben nyertes kedvezményezettek számára egy éves hosszabbítási lehetőséget biztosított az Agrárminisztérium.
A mostani kiírás az átmeneti időszak miatt került meghirdetésre, amely 3 éves kötelezettségvállalásra szól.
Ez a kiadvány a 2022–2024-es időszakra szóló ÖKO támogatás feltételeinek megismertetéséhez, valamint a támogatási kérelem (pályázat) benyújtásához nyújt segítséget.

1.3 A VP ÖKO támogatásról
Az ökológiai gazdálkodás támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer,
amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérése érdekében a gazdálkodásuk
során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.
A VP-ben két alintézkedés vonatkozik az ökológiai gazdálkodás támogatására:
1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és
2. Ökológiai gazdálkodás fenntartása alintézkedések.
Az átállási és a fenntartási időszak alatt egyaránt be kell tartani a biogazdálkodásra
vonatkozó előírásokat, azonban az átállási időszak alatt még nem minősíthetők a termékek
ökológiai gazdálkodásból származó terméknek.
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Az átállási időszakban tehát már jelentkeznek az ökológiai gazdálkodás gyakorlatából eredő többletköltségek, a termék azonban még nem értékesíthető biotermékként.
A támogatási összeg ezért, valamint az ökológiai gazdálkodásba vont területek növekedésének ösztönzése miatt, az átállás időszaka alatt magasabb, mint a fenntartás ideje
alatt. A támogatási összegeket a következő alfejezet tartalmazza.
Az átállási időszak maximális hossza (a támogatás szempontjából)*:
Földhasználati kategória

Az átállási időszak hossza

gyep

2 év

szántó

2 év vagy 3 év **

ültetvény

3 év

* az átállási időszak hosszát a 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése szabályozza
illetve a 2018/848/EU rendelet II. melléklet I. része

A szántóföldi földhasználati kategória esetében – a felhívás 11. számú mellékletében
felsorolt növényfajok kivételével – 2 egymást követő év.
**A szántóföldi földhasználati kategória esetében, a felhívás 11. számú mellékletében felsorolt – takarmányoktól
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Szántó földhasználati kategória
átállási időszak: 2 egymást követő év
A KET Ökológiai
státuszának megneStátusz meghatározása
vezése a 2022. 01. 01.
napi állapot szerint

Támogatási
státusz

Támogatási
státusz

2022. év

2023. év

2024. év

átállás alatt 1

az érintett terület átállása 2021. 01. 02.
és 2022. 01.01. között kezdődött

Átállás
alatt 1

Átállás
alatt 2

átállt

átállás alatt 2

az érintett terület átállása 2020. 01. 02.
és 2021. 01. 01. között kezdődött

Átállás
alatt 2

átállt

átállt

átállt

az érintett terület 2022.01.01-jén
átállt ökológiai státuszú

átállt

átállt

átállt

Támogatási
státusz

Támogatási
státusz

Támogatási
státusz

Gyep földhasználati kategória
átállási időszak: 2 egymást követő év
A KET Ökológiai
státuszának megneStátusz meghatározása
vezése a 2022. 01. 01.
napi állapot szerint

2022. év

2023. év

2024. év

átállás alatt 1

az érintett terület átállása 2021. 01. 02.
és 2022. 01.01. között kezdődött

Átállás
alatt 1

Átállás
alatt 2

átállt

átállás alatt 2

az érintett terület átállása 2020. 01. 02.
és 2021. 01. 01. között kezdődött

Átállás
alatt 2

átállt

átállt

átállt

az érintett terület 2022.01.01-jén
átállt ökológiai státuszú

átállt

átállt

átállt

eltérő évelő szántóföldi – növényfajok esetén (pl. torma, spárga, cickafark, rozmaring stb.) 3 egymást követő

Ültetvény és a felhívás 11. számú melléklete szerinti évelő szántóföldi kultúra

év, amennyiben a támogatást igénylő nem tér át más – a 11. számú mellékletben nem szereplő – szántóföldi
kultúrára, illetve amennyiben nem történik korosbítás az adott KET vonatkozásában.

Az átállási időszak kezdete a 2018/848/EU rendelet szerinti, akkreditált ökológiai tanúsító
szervezet igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása
nem lehetséges.

Támogatási
státusz

átállási időszak: 3 egymást követő év
A KET Ökológiai
státuszának megneStátusz meghatározása
vezése a 2022. 01. 01.
napi állapot szerint

Támogatási
státusz

Támogatási
státusz

Támogatási
státusz

2022. év

2023. év

2024. év

átállás alatt 1

az érintett terület átállása 2021. 01. 02.
és 2022. 01.01. között kezdődött

Átállás
alatt 1

Átállás
alatt 2

Átállás
alatt 3

átállás alatt 2

az érintett terület átállása 2020. 01. 02.
és 2021. 01. 01. között kezdődött

Átállás
alatt 2

Átállás
alatt 3

átállt

átállás alatt 3

az érintett terület átállása 2019. 01. 02.
és 2020. 01. 01. között kezdődött

Átállás
alatt 3

átállt

átállt

átállt

az érintett terület 2022.01.01-jén
átállt ökológiai státuszú

átállt

átállt

átállt

2. táblázat: A KET-ek ökológiai státuszának meghatározása 2022. 01. 01. napi állapot szerint

Fontos! A táblázatban lévő besorolások abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben az érintett kötelezettségvállalással érintett terület vonatkozásában nem történt visszaminősítés!
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Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdetének időpontjában a kötelezettségvállassal érintett (továbbiakban KET) vonatkozásában az átállási időszak már korábban
megkezdődött, de még nem telt le, a KET az átállási támogatásra az átállási időszakból
fennmaradó időre jogosult.
A 2022. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a támogatási időszak 3 évére.
Amennyiben a támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti
kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és az országos hatáskörben
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növényés Talajvédelmi Főosztály (1135 Budapest, Lehel utca 43-47. vagy elelmiszer@pest.gov.hu)
jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul.
A támogatáshoz a gazdálkodóknak az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok
előírásainak kell megfelelni, azaz alapvetően a vonatkozó 834/2007/EK Tanácsi rendeletben,
valamint 2022. január 1-jétől 2018/848/EK Európai Parlament és Tanács rendeletekben
és a 34/2013 VM rendeletben foglaltakat kell betartania.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSÁRÓL

úgy a kedvezményezett a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül a támogatásból,
és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.
A támogatási összeg a kifizetési kérelem ellenőrzését követően kerül odaítélésre, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.
A támogatás az ökológiai gazdálkodás előírásainak teljesítésével összefüggő többlet költségeket és az elmaradt bevétel ellentételezését szolgálja. A támogatás igénybevételéhez
a tanúsítási rendszer követelményeit be kell tartani, kifizetésre csak az ellenőrzések és
a gazdálkodási napló egyes adatait tartalmazó webGN beérkezése után kerül sor.
A támogatás összege a kézikönyvben euró alapon kerül feltüntetésre. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás évének
január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.

A tanúsítást végző szervezet az ellenőrzés alatt álló területekről minden évben igazolást
állít ki. A tanúsított területekről a tanúsító szervezetek az MÁK felé adatokat szolgáltatnak.
Ezek az adatok képezik majd a kifizetés alapját.

A kifizetési összeg kalkulációja szempontjából fontos tudni, hogy a kötelezettségvállalás
időszaka alatt a támogatást igénylőnek lehetősége van arra, hogy adott tábla esetében
az egyik évben a szántóföldi növénytermesztés, a másik évben pedig a zöldségtermesztés támogatási összegét igényelje, a termesztett növény figyelembevételével. Ugyanez
a lehetőség adott a gyep földhasználati kategóriába eső terület esetében is: kaszálással,
míg a másik évben legeltetéssel is hasznosítható a terület, és a hasznosításnak megfelelően igényelhető a támogatási összeg (! 0,2 ÁE/ha/év).

1.4 A támogatás típusa, összege

Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes KET-en lehetséges, tovább a kivágott
ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól.
Ökológiai gazdálkodásra történő
áttérés esetén a támogatás
összege a következőképpen
alakul (euró/ha/év)

A 2022-tól induló 3 éves kötelezettségvállalási időszakban az ÖKO támogatásra 40 milliárd
forint használható fel, ami jelentősen meghaladja a korábbi keretösszeget.
A támogatási intenzitás minden esetben 100%, degresszió a VP ÖKO esetében nem
kerül alkalmazásra.
A támogatás összege 3 éven keresztül, évente, az egységes kérelem keretein belüli kifizetési kérelemben igényelhető.
A sikeres támogatási kérelem (pályázat) benyújtását követően kézhez kapott támogatói
okirat nem jelent automatikus támogatási kifizetést, csupán a támogatásban való részvételre jogosít fel. Tehát kifizetési kérelmet kell benyújtani minden évben, különös tekintettel
arra, hogyha adott naptári évben egyáltalán nem kerül benyújtásra kifizetési kérelem,
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Szántóföld
Zöldség
Almafélék
Szőlő
Egyéb gyümölcs
Gyepgazdálkodás − legeltetés és
kaszálás legalább 0,2 ÁE/ha/év

Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás
összege a következőképpen
alakul (euró/ha/év)

458
1097
1840
1132
1762

349
664
1136
1097
967

204

204

A jelen kézikönyvhöz hasonló kiadvány jelent meg az AKG támogatással kapcsolatban, amely
elektronikus formában a www.nak.hu honlapon, illetve nyomtatott formában a falugazdász-
irodákban is elérhető.
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2. Tanúsítás, ellenőrzés
Az intézményrendszer szereplői közül az ÖKO támogatás esetében a NÉBIH és a tanúsító
szervezetek szerepe kiemelkedő, ezért tevékenységüket az alábbiakban részletesen kifejtjük.

2.1 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerepe
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) látja el az ökológiai gazdálkodás
területén az illetékes hatóság feladatkörét mint kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
Magyarországon nem az illetékes hatóság végzi a tanúsítási tevékenységet, hanem az
általa kijelölt ellenőrző szervek, amelyeket tanúsító szervezeteknek nevezünk. A NÉBIH
átruházta a tanúsítási tevékenység végzését a tanúsító szervezetekre, de a jogszabályok
szerint a tanúsító szervezetek jóváhagyása és ellenőrzése a NÉBIH feladata.1
Megyei kormányhivatalok szerepe:
A tanúsító szerv súlyos szabálytalanság feltárása esetén az illetékes kormányhivatalnál
kezdeményezi az alábbi intézkedések valamelyikét:
az érintett termék vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés haszná•
latával történő forgalmazás korlátozása vagy megtiltása,
•
az ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része vagy egésze átállási idejének újra
indulása,
a gazdasági szereplő kizárása az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszeréből
•
legfeljebb három évre.
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növényés Talajvédelmi Főosztály szerepe:
Országos hatáskörben eljáró illetékes hatóság, az ökológiai gazdálkodás területén jogosult
egyes, az öko rendeletek alapján kérelmezhető engedélyezési eljárások (pl. átállási idő
lerövidítése) lefolytatására.

Annak megállapítására, hogy a tanúsító szervezet az előírásoknak megfelelően végzi-e az ellenőrzési és
tanúsítási tevékenységét, a NÉBIH az ÖKO rendelkezésekben meghatározott időszakonként auditokat
folytat le mindkét tanúsító szervezetnél. A NÉBIH az auditok során vizsgálja a tanúsító szervezet által
folytatott ellenőrzés és tanúsítási tevékenység szakszerűségét, jogszerűségét és hatékonyságát.

1
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2.2 Tanúsító szervezetek Magyarországon
Magyarországon az ÖKO EK rendelet által előírt ellenőrzési rendszer keretén belül két
tanúsító szervezet ellenőrzése alatt folytathatják tevékenységüket azok, akik ökológiai
termék előállítást, feldolgozást vagy forgalmazást kívánnak folytatni.
A 34/2013. (V.14.) VM rendelet alapján az ökológiai termelés, feldolgozás, forgalmazás
ellenőrzési és tanúsítási tevékenység végzésére a NÉBIH jogosult tanúsító szervezetet
elismerni, illetve az elismerést visszavonni, vagy tanúsító tevékenység végzését meg
határozott ideig korlátozni.
A NÉBIH az általa elismert tanúsító szervezet részére egyedi azonosításra alkalmas
kódszámot bocsát ki.
Jelenleg két elismert tanúsító szervezet működik Magyarországon.
A két szervezet működése között az ellenőrzés és tanúsítás szempontjából lényeges
különbség nincs, mindkettő megfelel a jogszabályi követelményeknek és rendelkezik a
Nemzeti Akkreditáló Hatóság MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti akkreditálásával.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Bio Garancia Kft.

kódszám: HU-ÖKO-01

kódszám: HU-ÖKO-02

székhely: 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.
telephely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

székhely: 1036 Budapest, Dereglye utca 5/2.
I.em/5.

elérhetőség:

elérhetőség:

honlap: www.biokontroll.hu
e-mail: info@biokontroll.hu

16

A tanúsító szervezetek az ÖKO EK jogszabályok alapján a következő tevékenységeket
ellenőrizhetik és tanúsíthatják:
•
ökológiai növénytermesztés,
•
ökológiai vadon termő növények/gombák gyűjtése,
•
ökológiai gombatermesztés,
•
ökológiai méhészet,
•
ökológiai állattartás,
•
ökológiai tenyésztett vízállatok tartása,
•
feldolgozott ökológiai takarmányok előállítása,
•
ökológiai termékek kereskedelme,
•
feldolgozott ökológiai élelmiszer (köztük a borászati termékek) előállítása,
•
ökológiai termékek raktározása,
•
ökológiai termékek importja,
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. saját feltételrendszer alapján a következő tevékenységeket ellenőrzi és tanúsítja:
•
tömegétkeztetés
•
vadtartás
•
nyúltartás
•
fürjtartás
•
kedvtelésből tartott állatok eledele
A Bio Garancia Kft. saját feltételrendszer alapján a következő tevékenységeket ellenőrzi
és tanúsítja:
•
strucc- és emutartás
•
fürjtartás

honlap: www.bio-garancia.hu
e-mail: info@bio-garancia.hu
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2.3 Ellenőrzés, tanúsítás, bejelentkezés a tanúsítási rendszerbe
Ellenőrzés:
A tanúsító szervezet a vonatkozó jogszabályok értelmében köteles valamennyi általa
tanúsított gazdasági szereplőt évente legalább egyszer az EK rendelet rendelkezéseinek
megfelelés szempontjából a tevékenység végzésének helyszínén teljeskörűen ellenőrizni.
Emellett a rendelet értelmében a tanúsító szervezet kockázatelemzés alapján nem bejelentett, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is végez, és köteles soron kívüli ellenőrzést végezni, ha
a gazdasági szereplőnél felmerül a rendelkezések be nem tartásának gyanúja.
Tanúsítás:
A tanúsító szervezet a követelményeknek megfelelés esetén Minősítő Tanúsítványt ad ki
termékekre illetve termelési folyamatokra (pl. előállítás, forgalmazás). A Minősítő Tanúsítvány kiadásával a tanúsító azt igazolja ,hogy a gazdasági szereplő tevékenysége mely
tevékenységek és termékek vonatkozásában felel meg az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó
EU-s jogszabályi előírásoknak.
Bejelentkezés a tanúsítási rendszerbe
Magyarországon a NÉBIH által elismert és felügyelt tanúsító szervezetek jogosultak és
kötelesek fogadni mindazon gazdasági szereplők bejelentkezését az ellenőrzési rendszerbe,
akik ökológiai termelésbe, termék-előállításba kívánnak kezdeni. A tanúsító szervezettel
kötött ellenőrzési/tanúsítási szerződésben rögzített időponttól köteles a gazda betartani
az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó előírásokat, legkorábban ettől az időponttól kezdődhet az átállás, és innentől tekinthető ellenőrzött ökológiai gazdálkodónak.

Magyar Biokultúra Szövetség
A Magyar Biokultúra Szövetség összefogja a regionális és szakmai alapon szerveződő
egyesületek tevékenységét. A szövetség elsődleges célja az biogazdálkodás és -termékfeldolgozás elterjesztése, valamint az biotermékek fogyasztásának népszerűsítése.
Továbbá képviseli a hazai ökológiai gazdálkodók érdekeit országos és nemzetközi szinten
a jogszabályalkotásban.
Ennek jegyében szakmai partnerként működik együtt a minisztériumokkal, hivatalokkal
mezőgazdasági és vidékfejlesztési kérdésekben. Népszerűsíti az ökológiai termékeket,
valamint rendezvényekkel és kiadványokkal hozzájárul az ökológiai gazdálkodás megismertetéséhez. Ökopiac működtetésével értékesítési lehetőséget biztosít számos biogazdaságnak és feldolgozónak. A Magyar Biokultúra Szövetség a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa.
Tagszervezetinek elérhetősége:http://www.biokultura.org/hu/szovetseg/tagszervezeteink

Magyar Biokultúra Szövetség

1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
Telefon: 1/214-7005;
Fax: 1/214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org
Honlap: http://www.biokultura.org/
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3. A VP ÖKO általános
és alapkövetelményei
3.1 Általános követelmények (kötelezettségvállalások és követelmények)
•
•
•

•

•
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A kötelezettségvállalás 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.
A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak 3 éves időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.
A támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási
időszak 3 éves időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan
jogszerű földhasználó. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az AKG és ÖKO felhívások
kidolgozása során – egyebek mellett – kiemelt cél volt a három éves kötelezettségvállalási időszak közben lejáró földhasználatok rugalmas kezelése, így felhívások oly
módon kerültek kialakításra, amely lehetővé teszi a támogatási kérelem benyújtását
akkor is, ha a gazdálkodó – lejáró földhasználat miatt – a támogatási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik folyamatos, három éves jogszerű földhasználattal.
A jogszerű földhasználat megléte továbbra is a kifizetés feltétele, de azt a támogatási
kérelem benyújtásakor nem kell igazolni. Az Agrárminisztérium továbbá speciális
részletszabályok megalkotásával, bevezetésével - állami és a magántulajdonban
lévő területek tekintetében is – lehetőséget biztosít a lejáró földhasználattal érintett
területek szankció nélküli visszavonására, valamint a régi szerződés lejárata és az új
szerződés megkötése közötti időszak áthidalására.
Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi
növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre, rizsre és zöldugarra igényelhető, az energiafű, a nád,
a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az energetikai céllal telepített kínai
nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével. Az aromás, gyógy- és
fűszernövények a zöldségnövények után járó támogatási összegre jogosultak.
Amennyiben az adott évben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre, akkor az összes
ezzel érintett területen átlagosan minimum 0,2 ÁE/ha legeltetési sűrűséget kell
biztosítani. Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében támogatható. A legeltetésre vonatkozó további információk
a 9.3 fejezetben találhatók.
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•

•

•

•

•

Az ültetvény földhasználati kategóriában a faiskola és csemetekert kivételével minden,
a 38. oldalon lévő táblázat szerinti gyümölcsfaj támogatásra jogosult. Az ültetvény
földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken
a támogatási kérelem beadásakor már eltelepített ültetvény található, vagy el nem
telepített ültetvény esetén nyilatkozik arról az ügyfél, hogy az ültetvény legkésőbb
a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig eltelepítésre kerül.
A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható. Az
ültetvényekre vonatkozó további részletszabályok a 9.4 fejezetben olvashatók.
A gazdálkodó gazdálkodási naplót köteles vezetni. A gazdálkodási naplót adott év január
1-től adott év december 31-ig tartó időszakokra kell vezetni, azt a kötelezettségvállalási időszak utolsó évét követő 10. év végéig (azaz 2034. december 31-ig) meg kell
őrizni. A napló adatainak egy részét – azaz a pályázati felhívás 3. számú mellékletében
meghatározott adattartalmát – az adott évet követő év január 1. és január 31. között
be kell nyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatalhoz. A benyújtás az adott
időszakban aktuális elektronikus formanyomtatványon tehető meg. A gazdálkodási
naplóra vonatkozó információkról bővebben a 9.1. fejezetben olvashat.
A szántó és ültetvény földhasználati kategória esetében tápanyag-gazdálkodási tervet
kell készíteni. A tervet évente szükséges elkészíteni, vagy talajvizsgálati eredmények –
és amennyiben releváns levélanalízis alapján, – vagy egyszerűsített mérlegszámítási
módszer alapján, a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigény figyelembe
vételével. A tápanyag-gazdálkodási terv készítésére vonatkozó további követelményeket
a 9.2. fejezetben ismertetjük.
Az a támogatást igénylő, aki a mintasokaságba kiválasztásra került, köteles a kötelezettségvállalási időszak alatt, valamint az azt követő naptári év során a gazdasági,
természetvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi hatások monitorozása érdekében:
a gazdasága teljes területére vonatkozóan a hatásindikátor monitorozó rendszert
üzemeltető részére adatokat rendelkezésre bocsátani, valamint a hatásindikátor
monitorozó rendszer működése érdekében meghatározott vizsgálatokban közreműködni gazdasága teljes területén.
2022-ben a kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles
a támogatói okirat hatálybalépését követően, de legkésőbb a kötelezettségvállalási idő
végéig ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni. Kivéve, ha más területe részben
vagy egészben fenntartási támogatásban részesül, illetve amennyiben az intézkedéshez
kapcsolódó képzési kötelezettséget a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven
belül, vagy a felhívás kötelezettségvállalási időszakában legalább egyszer már teljesítette.

A képzésre vonatkozó egyéb tudnivalók:
•
A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie.
Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető
•
tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie.
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•

Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a kötelezettségvállalási időszak alatt, úgy a kötelezettség átvevőjének a kötelezettség átvételére
vonatkozó évet követően, de legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében
(2024. évben) képzésen kell részt vennie. Kivéve, ha más területe részben vagy egészben
fenntartási támogatásban részesül, illetve ha az intézkedéshez kapcsolódó képzési
kötelezettséget a kötelezettség-átvételi kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül,
a 2014-2021 közötti időszakban, vagy a felhívás kötelezettségvállalási időszakában
már teljesítette.

3.2 VP ÖKO alapkövetelmények (referenciaelemek)

Az ÖKO alapkövetelmények a SAPS támogatáshoz is teljesítendő követelményekből és
az ÖKO minimumkövetelményből állnak.
Az alapkövetelmények betartásért külön támogatás nem adható, ugyanakkor ezek
a követelmények minden ÖKO intézkedésbe belépő gazdálkodó számára kötelezőek,
kifizetés csak ezen követelmények betartása mellett adható.

A VP ÖKO alapkövetelményei a következők:
A kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania az alábbi követelményeket:
1. Kölcsönös Megfeleltetés előírásai és követelményei (JFGK + HMKÁ)
2. 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a szerinti minimumkövetelmények (zöldítési
rendeletben szereplő minimumkövetelmények)
3. ÖKO minimumkövetelmények: növényvédőszer-használatra vonatkozó minimum
követelmények.
A terület alapon igényelhető támogatások rendszere: 		

SAPS

ZÖLDÍTÉS

ÖKO

ÖKO minimum
követelmények

AKG

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
(HMGY, nitrátrendelet
Integrált Növényvédelmi
Irányelv (IPM)

ZONÁLIS

NATURA 2000
GYEP

–

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS (HMKÁ, JFGK)
+ ZÖLDÍTÉS RENDELET SZERINTI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK
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Az ábra az előírások hierarchikus egymásra épülését mutatja be

JFGK 2.

A Kölcsönös Megfeleltetés és a Zöldítés rendeletben foglalt minimumkövetelmények
betartása a SAPS és számos egyéb közvetlen támogatás igényléséhez is szükséges.

JFGK 3.

1.

Kölcsönös megfeleltetés
A Kölcsönös Megfeleltetés alapvetően két részből áll:
•
a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből (JFGK),
valamint a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiból.
•
JFGK-nak nevezzük azt a 13 közösségi jogszabályt, amelyet a 1306/2013/EU
rendelet tartalmaz.
A HMKÁ előírások keretrendszerét szintén a 1306/2013/EU rendelet fogalmazza
meg. A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények az adott szakterületen
már több éve hatályos jogszabályokat tartalmaznak. Új követelményt a Kölcsönös
Megfeleltetés rendszere nem határoz meg.

JFGK 4.

JFGK 5.

JFGK 6.

A rendszer lényege abban rejlik, hogy az összegyűjtött, eddig is létező jogszabályi
előírások betartása már az EU-s támogatások teljes mértékű eléréséhez is kötődik.
JFGK 7.
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A vizek mezőgazdasági eredetű
nitrát-szennyezéssel
szembeni védelméről
A vadon élő madarak
védelme

A vadon élő állatok és
növények védelméről

Élelmiszer-biztonságra vonatkozó
eljárások
A hormon- vagy
tireosztatikus hatású
anyagoknak és a
ß-agonistáknak az
állattenyésztésben
történő felhasználására vonatkozó
tilalomról
A sertések azonosítása és nyilvántartása

A szarvasmarhák
azonosítása és nyilvántartása

X

X

X*

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

Növénytermesztéssel foglalkozom

X*

Tartok prémes állatot

X*

Tartok mézelő méhet

Natura 2000-es területen
folytatok gazdálkodást

Tartok lovat, nyulat, baromfit

JFGK 1.

X

Tartok juhot/ kecskét

HMKÁ

Tartok szarvasmarhafélét

1

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS
(HMKÁ, JFGK)
+ ZÖLDÍTÉS RENDELET SZERINTI
MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Tartok sertést

a SAPS támogatáshoz
teljesítendő követelmények

2

ÖKO MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Felhasználok szennyvíziszapot

ÖKO ALAPKÖVETELMÉNYEK
(referenciaelemek)

3

ÖKO

Nitrátérzékeny területen folytatok
gazdálkodást

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. A VP ÖKO ÁLTALÁNOS ÉS ALAPKÖVETELMÉNYEI

Földterülettel rendelkezem

3. A VP ÖKO ÁLTALÁNOS ÉS ALAPKÖVETELMÉNYEI

X

X

X

X

X

X**

X

X

25

JFGK 8.

JFGK 9.

JFGK 10.

JFGK 11.

JFGK 12.

JFGK 13.

A juh- és kecskefélék azonosítása és
nyilvántartása

Növénytermesztéssel foglalkozom

Tartok prémes állatot

Tartok mézelő méhet

Tartok lovat, nyulat, baromfit

2.

X

X

X

3.
X

X

A borjak védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények

X

A tenyésztés céljából
tartott állatok védelméről

X

X

Öko minimumkövetelmény:
Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről
(pl.: növényvédőszer-csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem
használható).
A növényvédő szeres göngyölegeket jól látható felirattal ellátott, elkülönített helységben (esetleg szekrényben) kell tárolni.

X

A sertések védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények

A Zöldítés rendeletben szereplő minimumkövetelmények
A Zöldítés rendelet, azaz a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § szerinti minimumkövetelményeket tartalmazó részét a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere mellett többek
között minden SAPS támogatást és területhez köthető közvetlen támogatást igénylő
gazdálkodónak be kell tartani a gazdasága egészén. Ezen minimumkövetelmények
csaknem azonos tartalommal korábban a HMKÁ részeként a KM előírások között
szerepeltek.
A zöldítési rendelet szerinti minimumkövetelmények a következők:
•
szántóterületen, állandó gyepterületen, vagy állandó kultúrával fedett területen
a különböző gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben meg
kell akadályozni a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, hogy
a kultúrnövény, illetve gyep fejlődése a gyomnövények által kiváltott gyökér
versengés és árnyékolás következtében nem kerülhet veszélybe,
szántóterületen, állandó gyepterületen, vagy állandó kultúrával fedett területen
•
a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények irtásáról gondoskodni kell, valamint
•
tilos az állandó gyepterületeket túllegeltetni.

X

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántal
mak megelőzésére,
az ellenük való védekezésre
A növényvédő szerek
forgalomba hozataláról

Tartok juhot/ kecskét

Tartok szarvasmarhafélét

Tartok sertést

3. A VP ÖKO ÁLTALÁNOS ÉS ALAPKÖVETELMÉNYEI

Natura 2000-es területen
folytatok gazdálkodást

Felhasználok szennyvíziszapot

Nitrátérzékeny területen folytatok
gazdálkodást

Földterülettel rendelkezem
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X

X

X

* Állattartó telep méretétől függően érintett lehet.
** Élelmiszernek szánt növény termesztésével és/vagy takarmánytermesztéssel.
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4. A támogatási kérelem
(pályázat) benyújtása
Ökológiai gazdálkodás támogatási kérelmet (pályázatot) csak mezőgazdasági termelők
(lásd. Fogalomtár) nyújthatnak be.
A támogatási kérelem (pályázat) az alábbi feltételek teljesítése mellett nyújtható be:

4.1 Jogosultsági kritériumok
A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú.
A támogatással érintett terület minden földhasználati kategória esetében minimum 1 ha.
A terület legalább a kötelezettségvállalás időtartama alatt a 834/2007/EK Tanácsi rendelet,
illetve 2022. január 1-jétől az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete
szerint ellenőrzés alatt van.
A támogatást igénylő a támogatásba vont területekre vonatkozóan a támogatási időszak
3 éves időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval rendelkező tanúsító szervezettel kötött érvényes szerződéssel rendelkezik.
Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület
egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba is.
Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek szerepelnie kell valamely ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában
a teljes támogatási időszakban.
ÚJ! 2022. január 1-jén még el nem telepített ültetvénnyel is lehet pályázni, ugyanakkor
fontos hangsúlyozni, hogy a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia
kell arról, hogy az ültetvény legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes
határnapjáig eltelepítésre kerül.
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4.2 A pályázat benyújtásához kapcsolódó tudnivalók
A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2021. október 25. és 2021.
november 25. közötti időszakra lesz lehetőség. Ezt követően kérelmet beadni már nem
lehet, határidő elmulasztása erre az időszakra jogvesztő lesz.
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján
egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
Támogatási kérelmet elektronikus felületen lehet benyújtani a pályázati felhívásban
megadott időben, ügyfélkapun keresztül. A támogatási kérelem benyújtására MÁK ügyfél
azonosító szám (korábban regisztrációs szám) megléte esetén van lehetőség.
Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben
a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási
időszak alatt tett utolsó változtatás utáni adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás
benyújtásának napja minősül.
Egy KET-re csak egy földhasználati kategória igényelhető.
A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.
Ültetvény földhasználati kategória esetében a támogatási kérelemben meg kell jelölni, hogy:
a, melyik ültetvénycsoportra vonatkozik a kérelem;
b, az adott KET részben vagy egészben el nem telepített ültetvénnyel érintett-e.
Szántóföldi földhasználati kategória esetén a kérelemben meg kell jelölni, hogy:
a támogatást igénylő a KET területét a felhívásban az Önállóan támogatható tevékenységek rész 1. b pontja szerint hasznosítja-e (figyelemmel a felhívás 11. sz. mellékletére)
A támogatási kérelem elkészítésekor – amennyiben releváns – mellékelni kell:
•
szaktanácsadóval kötött szerződés
amennyiben a gazdálkodó maga is szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói igazolványt,
•
illetve a szaktanácsadói igazolást,
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési
•
szerv pályázása esetén szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása és az erről
szóló kormányhatározat számának a kérelemben való feltüntetése vagy a kormányhatározat csatolása.
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A pontozáshoz csatolandó mellékletek nem hiánypótolhatók.
A mellékleteket jpg vagy pdf formátumban, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül, a támogatási kérelemhez csatoltan lehet benyújtani.
A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához az Államkincstár hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.
A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület
nagyságát. A földterület beazonosítását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem beadásával együtt el kell végeznie (bővebben lásd. Területmérés fejezet). A terület
beazonosítását a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekre legalább
3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat alfanumerikusan, vagy a shape
file feltöltésével a támogatási kérelem benyújtási időszakának végéig kell benyújtani.
VPÖKO 2015, VPAKG 2015, VPAKG 2016 támogatásban részesült gazdálkodók esetében
az ott felmért és támogatott poligonok kiválasztására is lehetőség van, amennyiben
a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.
Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az ökológiai státuszuk (átállt vagy
átállás alatti) alapján, az átállás alatti területeket pedig még az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni. Továbbá külön KET-ként kell kimérni
azon szántóföldi területeket, amelyeken a takarmányoktól eltérő – a felhívás 11. számú
melléklete szerinti – évelő szántóföldi növények, termesztése történik.
A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző által aláírt mérési jegyzőkönyv
eredeti példányát a támogatási időszak alatt és a kötelezettségvállalási időszakot követő
10 évig meg kell őrizni.
A támogatási kérelem az Államkincstár általi elektronikus befogadásának tényét a központi
elektronikus szolgáltató rendszerben a kérelmező tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
Az automatikus értesítésnek legalább tartalmaznia kell:
•
a kérelmező nevét
•
a kérelmező ügyfél-azonosítóját
•
a támogatási kérelem beérkezésének időpontját
•
a beérkezett támogatási kérelem egyedi azonosító számát.
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A támogatási összegek kifizetésére külön kérelmet kell benyújtani évente, az eddigi
gyakorlathoz hasonlóan. Tehát a kifizetési kérelmet évente, az egységes kérelemben kell
igényelni, az aktuális évi egységes kérelemben megadott határidőben. A határidőn túli
igénylés ebben az esetben sem lehetséges, azaz a határidő jogvesztő hatályú.
Jogerős támogatói okirattal még nem rendelkező ügyfelek esetében is érvényes a kifizetési
kérelem benyújtási határideje. Ezekben az esetekben a valóságnak megfelelően szükséges
a kifizetési kérelmet benyújtani. Különös figyelemmel azért is, mert amennyiben egyszer
nem nyújt be kifizetési kérelemet a kedvezményezett, úgy a támogatásból kizárásra kerül,
és az addig felvett támogatási összeget vissza kell fizetnie.
A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek táblásítását az egységes kérelemben kell elvégezni, az adott évi hasznosítási kódok megadásával.
.
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5. Területmérés

5.1 A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek beazonosítása
Az ÖKO támogatással érintett területek – kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
területek – méreteit, elhelyezkedését a mérésekkel pontosan meg kell határozni. Az előírásokat a támogatás 3 éve alatt ezekre a kijelölt területekre kell betartani. A támogatást
igénylőnek a támogatási kérelem részeként elektronikus úton kell megadnia a támogatásba
bevinni kívánt földterületek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan,
vagy az EOV koordinátákat tartalmazó shape file feltöltésével. A kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő területek felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni. A koordináták megadása történhet az elektronikus beadófelületen
alfanumerikusan vagy shape file feltöltésével, továbbá az előző AKG/ÖKO támogatási
időszakban már felmért poligon kiválasztásával, amennyiben a jelenlegi állapotnak is
megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.
Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az
•
ökológiai státuszuk (átállt vagy átállás alatti) alapján és
•
az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KETként kell kimérni.
Továbbá külön KET-ként kell kimérni azon szántóföldi területeket, amelyeken a takarmányoktól eltérő évelő szántóföldi növények, felhívás 11. számú melléklete szerinti növények
termesztése történik.
A kötelezettségek teljesítése során csak a KET-en belüli tábla/táblák területe, elhelyezkedése változhat, a KET nem változhat sem méretében – a felhívásban rögzített kivételektől
eltekintve –, sem elhelyezkedésében a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartama alatt.
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5. TERÜLETMÉRÉS

búza

Nem támogatott területek
A KET kimérése során nem lehet figyelembe venni az adott KET-en elhelyezkedő,
a MePAR-ban nem támogatható területként megjelölt területeket (tanyák, állattartó épületek, telepek, bozótos területek, tájképi elemként le nem határolt facsoportok, amelyek
alatt művelést nem folytatnak, utak stb.).

legelő

kukorica

5.2 A jogosult terület meghatározása

paprika

Tábla

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

MePAR fizikai blokk

A jogosan igényelhető földterületnek a MEPAR-ban lehatárolt fizikai blokkon belül kell
elhelyezkednie, a terület annak határain nem nyúlhat át. Kimérése során nem lehet figyelembe venni a meg nem művelt területeket (tanyák, állattartó épületek, telepek, bozótos
területek, tájképi elemként le nem határolt facsoportok, amelyek alatt művelést nem folytatnak, utak stb.). Az ÖKO-ba bevinni kívánt területre a területi puffer figyelembevételével
jogszerű földhasználattal kell rendelkezni, tehát a mérést csak a jogszerű földhasználattal
rendelkező táblák esetében kell megtenni.
Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület
egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatásba is.
A kérelmezett területek nem fedhetnek rá az VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra
történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívás kötelezettségvállalással
érintett és a „VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” felhívás keretében
kérelmezett területekre.

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület

Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az ökológiai státuszuk (átállt vagy
átállás alatti) alapján, az átállás alatti területeket pedig még az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni. Továbbá külön KET-ként kell kimérni azon
szántóföldi területeket, amelyeken (11. számú melléklet) takarmányoktól eltérő évelő
szántóföldi növények termesztése történik.
A támogatásba bevonni kívánt KET határvonalai		
Jelmagyarázat:		

Blokkhatár 		

A KET kimérhető területe
MePAR-ban nem támogatható terület

Szántó- és gyepgazdálkodás 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 valósítható meg és a MePAR-ban nem fednek rá nem
támogatható területre.
Gyepgazdálkodás esetében a kaszálót és a legelőt egybe, egy kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő területként is ki lehet mérni. Az állatok által használt állandó terelőilletve felhajtóutak nem számíthatók bele a támogatható területbe. Ültetvény esetében
az egyes ültetvénycsoportok területeit külön KET-ként kell kimérni.
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Ültetvénycsoportok:
Egyéb ültetvény
Almatermésűek

Csonthéjas és
héjas

Bogyós

Egyéb

Alma

Cseresznye

Ribiszke

Csipkebogyó

Körte

Meggy

Josta

Kivi

Birs

Kajszibarack

Piszke/egres

Füge

Naspolya

Őszibarack

Málna

Datolyaszilva

Nektarin

Szeder

Szilva

Termesztett
bodza

Dió

Homoktövis

Mogyoró

Berkenye

Mandula

Fekete berkenye

Szelídgesztenye

Áfonya
Fehér eperfa
Fekete eperfa
Mézbogyó
Kökény
Galagonya

Vegyes gyümölcs

Szőlő

Borszőlő és
egyéb szőlőültetvények

Ültetvények esetében:
Az ültetvény területhatárainak megállapítása során:
•
amennyiben az ültetvényt művelőutak veszik közre (pl.: gépek forgására biztosított
területek) – akár két oldalról, akár négy oldalról – a lombkorona középpontjától mérve
a sortávolság fele és a művelőutak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható;
amennyiben nincsen művelőút az ültetvény körül, a lombkorona középpontjától mért,
•
legfeljebb a sortávolság felének megfelelő terület számítható be;
•
amennyiben az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl.: kerítéssel), a kerítésig tartó terület, de legfeljebb, a lombkorona középpontjától mérve a sortávolság
fele és a művelő utak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható;
•
az adott régió bevált mezőgazdasági gyakorlatának hagyományosan részét képező,
legfeljebb 4 méter széles elemek (pl. teraszfalak, öntözőárkok) a terület részének
tekintendők.

5.3 Területek elkülönítése
KET elkülönítése azonos hasznosítás esetén:
Amennyiben egy adott blokkon belül, egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
területtel (KET-tel) szomszédos területen azonos hasznosítási kódú növény termesztése
történik (a Kedvezményezett vagy a szomszédos terület használója által), akkor a KET
határainak kialakításánál a KET elkülönítése céljából az alábbi elválasztási szabályokat
kell alkalmazni.
Az elkülönítés elfogadható módjai:
Gyepek esetében a közös sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú jelölő
•
tárgy (pl. T-ülőfa) elhelyezése.
Szántóföldi kultúra esetén látható módon történő elkülönítés szükséges, amely az
•
alábbiak szerint történhet:
amennyiben az adott kultúra sortávolsága 60 cm vagy az alatti, úgy legalább
•
60 cm széles sáv elhelyezéséről szükséges gondoskodni a KET és a szomszédos,
azonos hasznosítású terület között.
•
amennyiben az adott kultúra sortávolsága 60 cm feletti, úgy legalább az adott
kultúra sortávolságának 30%-kal megnövelt szélességű sáv elhelyezéséről szükséges gondoskodni a KET és a szomszédos, azonos hasznosítású terület között.
•
Ültetvény esetében a közös sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú
jelölőtárgy elhelyezése, amelynek jelölése a sarokpont jelölésének módjával megegyezően is történhet.
Eltérő növényi kultúra (eltérő hasznosítási kód) termesztésével, illetve eltérő növény
fejlettségi állapottal a KET elkülönítése megvalósul.
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5.4 A területmérés elvégzéséhez szükséges tudnivalók
A területmérés elvégzéséhez szükséges tudnivalók
A jogosult földterület beazonosítása során a mezőgazdaságilag ténylegesen művelt,
kultúrával fedett és a támogatást igénylőre vonatkozóan földhasználati jogosultsággal
is rendelkező terület határait kell rögzíteni. Ez azonban eltérhet az ingatlan nyilván-
tartási adatoktól.
A mérés során:
•
a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) határán kell haladni;
amennyiben a KET által teljesen körülvett, 0,01 hektárt meghaladó MEPAR által nem
•
támogatható 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;
minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres
•
pontosságúnak, 3 méteres koordináta élességűnek kell lenniük a valós helyzethez
képest;
a lemért földterület egy sarokpontját/töréspontját jól láthatóan meg kell jelölni
•
a terepen, hogy a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen. A sarokpont megjelölését tájba illeszkedő módon, természetes anyag
felhasználásával kell elvégezni.
Az ültetvények esetében a sarokpont jelölése úgy is történhet, hogy az ültetvény
•
támrendszer szélső sorának kezdő oszlopa mellé kerül kihelyezésre a sarokpontot
jelölő tárgy azzal, hogy a területmérés kiindulópontja az ültetvényeknél meghatározott
mérési szabályok figyelembevételével a sarokpontot jelölő tárgytól a meghatározott
távolságban indul.
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A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalommal:
I. Általános adatok
•
Mérést végző neve:
•
Mérés kezdete (év, hó, nap, óra, perc):
•
Mérés vége (év, hó, nap, óra, perc):
•
Mérőműszer megnevezése, típusa:
• Támogatást igénylő neve:
• Támogatást igénylő ügyfélazonosítója:
• Támogatást igénylő lakcíme/székhelye:
•
Mért területhez tartozó helység:
•
Mért terület fizikai blokkazonosítója:
•
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egyedi azonosítója (az elektronikus benyújtófelület által generált egyedi azonosító):
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egyedi elnevezése (a pályázó
•
által a támogatási kérelmében adott egyedi elnevezés):
•
Ökológiai státusz megnevezése:
•
Földhasználat megnevezése:
• Támogatható területnagyság (hektár, két tizedesjegy pontossággal, a kerekítés
szabályai szerint, körbemért terület és a kivett terület(ek) különbsége):
•
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kerülete:
II. Pontszámos területszámítási vázrajz (shape fájl) a mellékelt adathordozón
III. Területszámítási jegyzőkönyv, EOV koordináták, kivett területek
A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző által aláírt mérési jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak alatt és az azt követő 10 évig meg kell őrizni, megléte
a helyszíni ellenőrzések során ellenőrizhető.
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6. Pontozási rendszer
A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként,
és ezen belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik.
A pontozási rendszer az alábbi alapelvek szerint került kialakításra:
•
területi érzékenység figyelembevétele – a Natura 2000, Magas Természeti Értékű
Területek (MTÉT), nitrátérzékeny terület, Vásárhelyi Terv továbbfejlesztését célzó
területek (VTT)
•
gazdálkodót minősítő egyéb szempontok, mint például szaktanácsadó alkalmazása,
illetve részt vett-e az előző ÖKO programban, gazdaság területe, a támogatásba
bevont területek aránya
Értékelési szempontok

Értékelés /
ellenőrzés módja
Területi szempontok

Fenntartási
támogatás

NATURA 2000 terület

MePAR fedvény

5

5

2.

Nitrátérzékeny terület

MePAR fedvény

10

10

3.

MTÉT terület

MePAR fedvény

5

5

4.

VTT terület

MePAR fedvény

4

4

5.

a gazdaság teljes területe kevesebb mint 300 ha

Egyéb szempontok
2021. évi egységes terület-
alapú támogatási kérelem

10

10

6.

szaktanácsadóval kötött szerződés szerződés

7

5

több mint 75%

20

20

7.

a gazdaság
összterületének az adott
földhasználati
kategóriájába
bevinni kívánt
része

több mint 50%,
2021. évi egységes terület-
de legfeljebb 75% alapú támogatási kérelem

18

18

legalább 25%, de
legfeljebb 50%

16

16

2

2

63

61

1.

A támogatást igénylő részt vett a
VP4-11.1.-11.2.-15,
vagy a VP4-11.1.-11.2.-18
A támogatást igénylő rendel8. kódszámú „Ökológiai
kezett Támogatói Okirattal
gazdálkodásra történő áttérés,
ökológiai gazdálkodás
fenntartása” támogatásban
Összesen

42

Áttérési
támogatás
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1.

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

2.

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

3.

Szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkező támogatást igénylők esetében
akkor adható többletpont, ha a támogatást igénylő a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló
külön jogszabály alapján szaktanácsadói igazolvánnyal, illetve igazolással rendelkező
és szaktanácsadói névjegyzékben szereplő, nem felfüggesztett és szaktanácsadói
tevékenységét nem szüneteltető szaktanácsadóval ökológiai gazdálkodási területen
szaktanácsadási szolgáltatói szerződést a támogatási kérelem benyújtásának évében
kötötte, és az legalább 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik. Ebben az
esetben csatolni szükséges a szaktanácsadóval kötött szerződést (a felhívás 10. sz.
melléklete szerinti adattartalommal).

4.

Többletpont az esetben is adható, amennyiben a gazdálkodó maga is igazolhatóan
a rendelet alapján szaktanácsadói igazolvánnyal, illetve igazolással rendelkező és
szaktanácsadói névjegyzékben szereplő, nem felfüggesztett és szaktanácsadói
tevékenységét nem szüneteltető szaktanácsadó ökológiai gazdálkodási területen.
Ebben az esetben csatolni szükséges a szaktanácsadói igazolványt ill. igazolást.

5.

A terület arányáért járó többletpont számításánál egy adott, azaz azonos földhasználati
kategóriába tartozó területek összege kerül összehasonlításra a 2021. évi egységes
kérelemben a földhasználati kategóriával azonos hasznosításra bejelentett területtel.
Az átállás alatti és átállt területek azonos földhasználati kategóriába tartozó területeknek minősülnek. A megállapított bevitt földterület arányáért járó többletpontot
mind az átállás alatti, mind az átállt kategória megkapja.
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Példa a 7. értékelési szempont számítására:

Földterületi arány (%)
gyümölcsös esetén

=

támogatásba
bevont összes átállt
gyümölcsös terület

+

támogatásba bevont
összes átállás alatti
gyümölcsös terület)

× 100

2021. évi egységes kérelemben
bejelentett összes gyümölcsös területe

Fontos kiemelni, hogy a támogatásba bevont terület alatt a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése (átfedés vizsgálata) utáni területek értendők!
6.

A teljes gazdaság földhasználati kategóriával azonos hasznosítású területe a 2021.
évi egységes kérelemben az adott hasznosításra bejelentett terület.

7.

Amennyiben a támogatást igénylőnek 2021. évben nem volt egységes kérelme, úgy
a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai
gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható
pontszám kerül meghatározásra.

8.

Amennyiben a támogatást igénylő részt vett a VP4-11.1.-11.2.-15, vagy a VP4-11.1.11.2.-18 kódszámú "Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása" támogatásban, úgy részére 2 pont adható.

45

7. A támogatás várható ütemezése,
fontosabb határidők
Ütemezés:
1. A pályázati felhívás megismerésére a közzétételt követően 30 nap áll rendelkezésre.
2. Támogatási kérelem beadására 30 nap áll rendelkezésre, 2021. október 25. és 2021.
november 25." közötti időszakra.
3. Kötelezettségvállalás kezdete: 2022. január 1.
Fontosabb határidők:
Határidő

Előírás

2022
2022. évi egységes kérelem
benyújtásának jogvesztő határnapjáig

2022.évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási
terv elkészítése

2022. évi egységes kérelem
benyújtási ideje

1.Kifizetési kérelem beadása

2022. szeptember 30.

2023. évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási
terv készítése

2023
2023. január 1. – január 31.
2023. évi egységes kérelem
benyújtási ideje
2023. szeptember 30.

2022. évre vonatkozó gazdálkodási napló és
tápanyag-gazdálkodási terv benyújtási ideje
2. Kifizetési kérelem beadása
2024. évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási
terv készítése

2024
2024. január 1. – január 31.
2024. évi egységes kérelem benyújtási ideje

2023. évre vonatkozó gazdálkodási napló és
tápanyag-gazdálkodási terv benyújtási ideje
3. Kifizetési kérelem beadása

2025
2025. január 1. – január 31.

2024. évre vonatkozó gazdálkodási napló és
tápanyag-gazdálkodási terv benyújtási ideje

2034
2034. december 31.
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Gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv
és területmérési jegyzőkönyv megőrzési ideje
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8. Szankciók
Az ökológiai gazdálkodási kifizetések szankcionálás rendszerére jellemző, hogy az
általános és alapkötelezettségeknek való meg nem feleléshez, valamint egyes speciálisan
a támogatáshoz kapcsolódó követelményekre vonatkozó meg nem felelésekhez különböző
szankciók tartoznak.
Az alapkövetelményekre vonatkozóan, ha az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer,
hogy a kedvezményezett adott táblán valamely alapkövetelményt (HMKÁ, JFGK, Zöldítés
rendelet minimumtevékenységeit, vagy az ÖKO minimumkövetelményeit) nem tartotta
be, akkor a kedvezményezett az érintett tábla vonatkozásában az adott évi kifizetésre
nem jogosult.
Az általános követelmények közül ha a kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási
napló meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy az érintett
évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.
Továbbá ha a tápanyag-gazdálkodási terv benyújtására vonatkozó kötelezettségének
sem tesz eleget, úgy a földhasználati kategóriára az érintett évre jutó támogatási összeg
15%-ára nem jogosult.
Ha a 2022-ben kizárólag áttérési támogatásban részt vevő kedvezményezett az ökológiai
gazdálkodási képzésen nem vesz részt, és ha az intézkedéshez kapcsolódó képzési
kötelezettséget a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, vagy jelen kötelezettségvállalási időszakában sem teljesíti, akkor nem jogosult a kötelezettségvállalási
időszak utolsó évére jutó támogatási összeg 25%-ára.
A speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei közül meg kell
említeni: ha a kedvezményezett ökológiai gazdálkodásba vont területének ökológiai
státuszát átálltból átállás alattira visszaminősítik, az átállási időszaka újraindul, vagy
kizárásra kerül, akkor az érintett KET az adott évre elutasításra és a kötelezettségvállalási időszak lejártáig kizárásra kerül, valamint a területre vonatkozóan már igénybe vett
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybevett támogatásra vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.
Ezeken kívül vannak olyan sarkalatos pontok, amelyekre fel szeretnénk hívni a figyelmet!
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Ilyen például:
1. A gyepgazdálkodás esetén, ha az adott évben a kedvezményezett a gyepterületei
esetében nem éri el a minimum 0,2 ÁE/ha/év állatsűrűséget (legeltethető állat tartásával), akkor az adott évben a gyep földhasználati kategória elutasításra kerül.
Fontos megemlíteni, hogy a kedvezményezettnek folyamatosan a legeltethető
állatállomány tartójaként kell lennie TIR-ben, mert ennek hiányában is adott évben
a gyep földhasználati kategória elutasításra kerül. A legeltethető állatállományra
vonatkozó előírások betartása során figyelembe kell venni az AKG21, az ÖKO21 és
az ÖKO18 támogatott gyepterületeket is.
2.

3.
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A kötelezettségvállalással érintett területek elkülönítésére irányuló kötelezettség
és a kötelezettség teljesítésre vonatkozó előírás teljesítésének hiánya tekintetében
fontos kiemelni a következő – gazdálkodói érdekeket szem előtt tartó – új szabályozást. Az új szabályozás szerint amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget
a KET elkülönítésére irányuló kötelezettségnek, akkor szankcióban részesül:
•
amennyiben a kedvezményezett a felszólítást követő 15 napon belül pótolja az
elkülönítésre vonatkozó kötelezettségét, úgy részére a kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre jutó támogatási összeg
5%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre,
amennyiben a felszólítás ellenére sem tesz eleget a KET elkülönítési szabályainak,
•
akkor az adott évben a KET elutasításra kerül.
Az elmúlt években többszöri és visszatérő problémaként jelent meg ültetvények
kivágása és újratelepítése (pl. jelentési határidő elmulasztása, időn túli jelentés stb.).
Az ültetvény művelési ág esetén a támogatást igénylő az adott KET vonatkozásában
a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül, és a támogatott KET-re
vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha
a.) a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig azon KET teljes egészére nyújt be kifizetési igénylést, amelyen
az újratelepítés részben sem történt meg;
b.) a teljes ültetvénycsere nem valósul meg az október 1. és március 31. közötti
időszakban;
c.) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény
teljes egésze más ültetvénycsoportba tartozó növénnyel kerül újratelepítésre.
Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény
kivágását követően
a.) a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig a KET azon részére is nyújt be kifizetési igénylést, amelyen az
újratelepítés nem történt meg;

b.) nem a teljes kivágott területen történik az újratelepítés a Felhívásban Ültetvénycsere-ültetvény kivágása és újratelepítése - (1) bekezdésében foglalt határidők
szerint
c.) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény egy
része más ültetvénycsoportba tartozó növénnyel kerül újratelepítésre,
akkor az előírásoknak nem megfelelő területrész kizárásra kerül, és a ki•
zárt területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
4.

ÚJ! Amennyiben a támogatást igénylő – egy kivétellel – az adott naptári évben
egyáltalán nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül a támogatásból, és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe
vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
Kivétel: Nem szükséges kifizetési kérelmet benyújtani az 1. év vonatkozásában
annak a támogatást igénylőnek, akinek az intézkedésbe vont valamennyi területe
olyan terület, amely kapcsán a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozott arról,
hogy legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásáig eltelepíti az ültetvényt, de ez eltelepítés nem történt meg a 2022. évi egységes kérelem
szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig.
Azonban az ültetvény művelési ág esetén a támogatást igénylő az adott KET vonat
kozásában a támogatásból a kötelezettségvállalási időszak lejáratáig kizárásra kerül,
ha a támogatási kérelemben tett nyilatkozat ellenére a 2023. évi egységes kérelem
szankciómentes beadásának jogvesztő határidejéig nem kerül eltelepítésre az ültetvény, és visszafizetési kötelezettsége is keletkezik.

5.

ÚJ! Amennyiben a támogatást igénylő egy adott kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területre vonatkozóan:
•
egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, vagy
•
egynél több alkalommal kifizetési kérelme elutasításra kerül, vagy
•
legalább egy alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet és legalább egy alkalommal kifizetési kérelme elutasításra kerül,
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úgy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból a támogatási
időszak lejáratáig kizárásra kerül, és a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület vonatkozásában már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
A 4. és 5. pontban leírtak miatt a kifizetési kérelmek benyújtása során mindenképp
körültekintően szükséges eljárni!
6.

ÚJ! A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával vállalja, hogy az
átállás első évét követő évtől a kötelezettségvállalási időszak végéig rendelkezik
a tanúsító szervezet által kiállított, érvényes éves minősítő tanúsítvánnyal, amely –
a kötelezettségvállalási időszak alatt – a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
területek vonatkozásában nem kerül visszavonásra. Az ökológiai tanúsító szervezet
a kifizető ügynökség július 15-ig átadott adatainak visszaigazolásával minden év
augusztus 31-ig adatszolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt a kifizető ügynökségnek
a támogatást igénylő tanúsítványának meglétéről, az érintett KET vonatkozásában.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szankciók jelen kiadványban nem teljes körűen kerülnek
ismertetésre, ezért kérjük,hogy ezekről tájékozódjon a pályázati felhívásban is.

52

53

9. Az egyes előírásokhoz kapcsolodó
kiegészítő információk

9.1 Gazdálkodási Napló vezetése
Az ökológiai gazdálkodás támogatást igénylő és azt elnyerő gazdálkodóknak a gazdaságuk
teljes területére vonatkozóan naptári évente a külön jogszabály (9/2015 FM rendelet)
szerinti naplót kell vezetniük. A napló vezetése történhet elektronikus formában vagy
papír alapon is, vezetése naprakészen kell történjen. A gazdálkodási naplóban rögzítendő területek és adatok körét, valamint az adatrögzítés szabályait a MÁK-közleményben
szereplő útmutató határozza meg.
Az ÖKO támogatást elnyerő gazdálkodónak gazdálkodási napló vezetése továbbra is naptári
évre vonatkozik, így minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan,
a közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint kell vezetnie azt.
Mindezek mellett a gazdálkodási napló meghatározott adatait – webGN – elektronikus
úton a naptári évet követő január 1. és január 31. között kell megküldeni NÉBIH felé.
A gazdálkodási napló vezetésére mindenképpen érdemes gondot fordítani, mert vezetésének hiánya az adott évre vonatkozó kizárást, míg a webGN be nem küldése 15%-os
szankciót eredményezhet adott évi kifizetés vonatkozásában. A fenti dokumentumnak
a helyszíni ellenőrzés időpontjában is rendelkezésre kell állnia, és be kell tudni mutatni a
helyszíni ellenőrnek. A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú – a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig
(2034. december 31-ig) meg kell őrizni.
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9.2 Tápanyag-gazdálkodási terv készítése

9.3 Legeltetésre vonatkozó speciális szabályok

Szántó és ültetvény földhasználati kategóriák esetében a tápanyag-gazdálkodási terv készí
tésére a tervezhető, célzott tápanyag-utánpótlás megvalósítása érdekében van szükség.

Gyepgazdálkodás esetén a támogatási kérelem benyújtásához szükséges saját állatállománnyal rendelkezni. Legeltetéses gyepgazdálkodás esetén biztosítani kell a minimum
0,2 ÁE/ha legeltetési sűrűséget. A támogatást igénylő ezt csak az állat tartójaként, saját
állatok legeltetésével teljesítheti. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adott gazdálkodónak AKG és ÖKO támogatott területei is vannak, akkor a minimális legeltetési
sűrűség meghatározásához az AKG21, az ÖKO21 és az ÖKO18-as támogatásba vont
összes legelőterülethez viszonyítják az azokon legelő állatállományt.

A szántó és ültetvény esetében a tápanyag-gazdálkodási tervet évente, talajvizsgálati
eredmények, valamint – amennyiben releváns – levélanalízis eredménye alapján, vagy
egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján, szeptember 30-ig, a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigény figyelembevételével kell elkészíteni a következő
évre vonatkozóan.
A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elemekre
vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét.
Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán több növénykultúra kerül termesztésre,
minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. Az
elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az eltérés
indoklásával együtt, és a támogatást igénylőnek a tápanyag-gazdálkodási tervet is
módosítania kell az eltérésnek megfelelően.
A tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő
évre vonatkozóan. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át
követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terveket a
betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni. A 2022. évre vonatkozóan a tervet
2022. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő napjáig el kell elkészíteni. Az előző
évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet az adott évet követő év január 1. és január
31. között, az adott évre vonatkozóan a webGN részeként, elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül be kell nyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási tervek, a talajvizsgálattal és a levélanalízissel kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát 2034.
december 31-ig meg kell őrizni.

Állatsűrűség =

az adott évre, a legeltethető állatfajokra meghatározott napi
állományadatok éves átlaga alapján számított állategység
AKG21 támogatott gyepterület+ ÖKO21 támogatott
gyepterület + ÖKO18 támogatott gyepterület

Az így megkapott eredmény képezi azt az állatsűrűséget, amely összehasonlításra kerül
az előírt állatsűrűségi minimummal.
Tehát a legeltetéses gyepgazdálkodás támogatásban egyrészt az a támogatást igénylő
részesülhet, aki a teljes támogatási időszak alatt a legeltethető állatokra vonatkozóan
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban
a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepel, valamint eleget tesz:
a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről,
•
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.
5.) FVM rendeletben,
•
a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.)
Korm. rendeletben,
a juh- és kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyil•
vántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben
előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.
Az állategységhez kötött kötelezettség vizsgálatakor a Pályázati felhívás V. Földhasználati kategóriákra vonatkozó követelmények 4. Állatállomány nyilvántartása pontjában
hivatkozott nyilvántartásokban szereplő legeltethető fajok esetében a kifizetési kérelem
benyújtásának évére meghatározott napi állományadatok éves átlaga alapján számított
állategységet kell figyelembe venni, amelyet a kifizető ügynökség kizárólag a hivatkozott
nyilvántartásokból állapít meg.
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9.4 Ültetvényekre vonatkozó speciális szabályok

Ültetvénycserére (kivágásra és újratelepítésre)

Az ültetvény földhasználati kategóriában – a faiskola és csemetekert kivételével – minden
a 38. oldalon lévő táblázat szerinti gyümölcsfaj támogatásra jogosult.

Abban az esetben van lehetőség, ha:
a.) az ültetvény kivágására a tárgyév október 1. napja után kerül sor, és az ültetvény
újratelepítése legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig megtörténik,
vagy
b.) tárgyév január 1. és március 31. közötti kivágás esetén az adott tárgyév március
31-ig megtörténik az újratelepítés.

Az ültetvény földhasználati kategória keretében azon területek támogathatók, melyeken
a kötelezettségvállalási időszak első napján (2022. január 1-jén) már eltelepített ültetvény
található, vagy
a támogatási kérelemben tett nyilatkozat alapján eltelepítésre kerül az ültetvény legkésőbb
a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határidejéig.
A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható.
Az ültetvények esetében lehetőség van a támogatási időszakon belül az ültetvény kivágására és újratelepítésére. Erre számos részletszabály vonatkozik, melyeket a pályázati
felhívás részletesen kifejt, a legfontosabbakat pedig az alábbiakban ismertetjük.

1.

2.

3.

4.
5.

58

Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes KET területen lehetséges,
továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja
nem térhet el egymástól.
Ha az ültetvénykivágás anélkül történt, hogy a kivágott, támogatási jogosultsággal
érintett ültetvényt újratelepítenék, akkor legkésőbb az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig a visszatelepítés nélkül kivágott terület
nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak.
A visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.
Amennyiben a KET egészén vagy részén vis maior esemény miatt nem lehetséges
az ültetvény meghatározott időszak alatti újratelepítése, akkor a KET egészére vagy
részére a kivágott terület nagyságához igazodó vis maioros visszavonási kérelmet
kell benyújtania az Államkincstárhoz. A visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt és
a újratelepítés a meghatározott időszak alatt elvégezésre került.
A kivágás és újratelepítés bejelentésére határidőn túl nincs lehetőség, hiánypótlásnak
helye nincs. (2 pont )
Kizárólag a KET azon részére nyújtható be kifizetési igénylés, amelyen található
eltelepített ültetvény.
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10. Miben segít a NAK?
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy tagjait
a támogatási lehetőségekről és az ebből adódó kötelezettségekről naprakész információkkal lássa el.
A falugazdász-hálózat, valamint a NAK szakmai koordinációja alá tartozó és a kamara
által kezelt névjegyzékben szereplő szaktanácsadók segítséget nyújtanak a támogatási
kérelmek benyújtása kapcsán is. A falugazdászok térítésmentesen tájékoztatást nyújtanak a támogatási feltételekről, a szükséges dokumentumok beszerzéséről, a pontozási
szempontokról, valamint segítenek a támogatási kérelmek elkészítésében, illetve az
elektronikus beadófelület elérésében.
Amennyiben élni kíván ezen szolgáltatások bármelyikével, javasoljuk, hogy mielőbb
keresse fel falugazdászát, szaktanácsadóját, hiszen a 2021 őszén meghirdetett Ökológiai
gazdálkodás támogatása pályázati felhívás megismerése és a szükséges gazdálkodói
döntések meghozatala időigényes folyamat. Tekintettel arra, hogy a gazdálkodók az ÖKO
támogatáshoz való csatlakozással 3 évre vállalnak kötelezettséget, az előírások körültekintő megismerése, a támogatási kérelem (pályázat) pontos elkészítése különösen fontos.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara www.nak.hu internetes oldalán naponta frissülő
hasznos információkat találhat. Ezen a honlapon tájékozódhat továbbá az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső falugazdász iroda elérhetőségéről (http://www.nak.hu/kamara/
ugyfelszolgalat-es-falugazdaszok) valamint a névjegyzékben szereplő, az Ökológiai gazdálkodás támogatása témakörben szaktanácsadási tevékenységre jogosult szaktanácsadók
elérhetőségeiről (http://www.nak.hu/a-nak-altal-nyilvantartott-aktiv-szaktanacsadok) is.
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adott év: azon naptári év, melyre vonatkozóan a kifizetési igénylés benyújtásra kerül
állandó gyepterület: a Közös Agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek
alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó
szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés h) pontja
szerinti MePAR-ban nyilvántartott terület;
állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV.
4.) FVM rendelet] 5. számú melléklete alapján meghatározott, a különböző állatfajok
állományának együttes számbavételére alkalmas egyenérték;
állattartó: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint állattartónak
minősülő gazdálkodó;
aromás-, gyógy- és fűszernövény: az adott évi egységes kérelem benyújtásáról szóló
Kincstár közleményben megjelentetett hasznosítási kódtárban aromás-, gyógy- és fűszer
növények jelölt növények.
átállási időszak: a nem ökológiai gazdálkodásról az ökológiai gazdálkodásra való átállásra
meghatározott átmeneti időszak, amelynek folyamán már az ökológiai gazdálkodásról
szóló rendelkezések alkalmazására kerül sor;
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egységes kérelem: a Közös Agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról
és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a
485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU
rendelet) 72. cikk (1) bekezdése alapján, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására
és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási
szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/
EU-felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet)
11. cikke szerint benyújtásra kerülő támogatási kérelem az elektronikusan és papíralapon
benyújtott kérelemrészekkel együtt;
ENAR nyilvántartás: a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és a kecskék Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereiben foglalt adatok összessége;
Évelő szálas pillangós növények: lucerna, vöröshere, fehér here, korcshere, lódi here,
sárgavirágú (orvosi) somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella,
tarka koronafürt, koronás baltavirág, fehérvirágú somkóró, keleti kecskeruta, vagy ezen
növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék;
fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI.3) FM
rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;
földhasználó: adott mezőgazdasági hasznosítású földterület viszonylatában hasznosításra jogosult természetes vagy jogi személy;
földhasználati kategória: szántó, gyep, ültetvény;
főnövény: az a növény, amelyet az adott évben a földhasználó az adott évi egységes
kérelmének benyújtásakor első növényként jelöl meg;
gazdálkodási napló: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13. ) FM rendelet 1. § 7. pontja alapján a Magyar Államkincstár
honlapján közleményben közzétett dokumentum, amelyet a kedvezményezett a gazdasága
a kitöltési útmutatóban meghatározott területére vonatkozóan adott évben elvégzett mezőgazdasági tevékenységeiről a kötelezettségvállalási időszak minden évére külön vezet;
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gazdaság: a támogatásra jogosult által mezőgazdasági tevékenység céljából hasznosított
termőföld, állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó mezőgazdasági vagyoni értékű jogok, gépek, épületek és készletek, és egyéb tárgyi
eszközök összessége;
gazdaság teljes területe: a 2021. évi egységes területalapú támogatási kérelmében
szereplő összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítási módú terület;
gyep: lágyszárú növényekkel borított terület, amelynek növényállománya létrejöhet
a termőhely ökológiai adottságai alapján, a gyepgazdálkodási eljárások hatására, természetes úton kialakult növénytársulásból, mint ősgyep vagy természetes gyep, valamint
a gyephasznosítási célnak megfelelő gyepalkotó fajok fajtáiból tervszerűen összeállított
növénytársításból, mint a magról telepített gyep;
hajtatásos termesztés: zárt légterű berendezésben (fóliasátor vagy üvegház) történő
növénytermesztés;
homogén ültetvény: legalább 95%-ban egy növényfaj azonos vagy különböző korú egyedeiből álló ültetvény;
istállótrágya: az állati ürülék, a bélsár és a vizelet keveréke szilárd halmazállapotú nedvszívó alomanyaggal, vagy anélkül, nem beleértve a hígtrágyát (a 59/2008. (IV. 29.) FVM
rendelet szerinti meghatározás);
jogszerű földhasználó: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény 44. § (4)–(7) bekezdése alapján jogszerű földhasználónak minősülő
mezőgazdasági termelő;
kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes
vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös
megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet [a
továbbiakban: 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet] 1. számú melléklete szerinti „jogszabályban
foglalt gazdálkodási követelményekből” és az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (HMKÁ
rendelet) 1. számú melléklete szerinti „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”
előírásaiból áll;
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kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (a továbbiakban: KET): egy földhasználati kategóriába bevitt, egy ökológiai státuszban lévő, ültetvény esetén egy ültetvénycsoportba tartozó, egy egységként meghatározott, a MePAR egy fizikai blokkján belüli,
EOV koordináták alapján beazonosított, egy ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen
lehatárolt összefüggő földterület, figyelemmel a felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek – 2. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET) – (4)
bekezdésében foglaltakra;

nitrátérzékeny terület: 43/2007.(VI.1) FVM rendelet szerint MePAR blokkszinten lehatárolt
terület, továbbá a 27/2006 (II.7) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott felszín alatti vizek
szempontjából érzékeny belterület kivéve, ha a felszín alatti víz nitráttartalma bizonyítottan
nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és ahol állattartás folytatható, valamint a bányatavak
300 méteres parti sávja; az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó
állattartó telepek, valamint azok trágyatárolóinak területe; a nagy létszámú állattartó
telepek, valamint azok trágyatárolóinak területe, valamint a trágyafeldolgozás területe;

kötelezettségvállalási időszak: 2022. január 1-jétől a támogatási jogosultság meg
szűnéséig tartó időszak;

ökológiai gazdálkodói tanúsítvány: a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról,
jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 11. §
(1) bekezdésében meghatározott tanúsítvány;

legeltethető állatok: szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, öszvér;
Magas Természeti Értékű Területek (a továbbiakban: MTÉT): a MePAR-ban fizikai blokk
szinten lehatárolt mintaterületek;
másodvetés: az adott évre az egységes területalapú támogatási kérelemben bejelentett
első növény betakarítása után a következő év első növényének vetéséig betakarított, vagy
zöldtrágyanövényként talajba forgatott növénykultúra;
MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31.
§-ának (1) bekezdésében meghatározott és a MePAR rendeletben szabályozott rendszer;

ökológiai státuszú földterület: az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről,
valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május
30-i 2018/848/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2018/848/
EU rendelet) alapján az ökológiai gazdálkodásra átállt terület;
parlagon hagyott terület: adott tárgyévre vonatkozóan az a legalább 0,25 hektár nagyságú
szántóterület, amelyen a pihentetési időszakban semmilyen növénykultúrát nem vetnek
vagy telepítenek és nem takarítanak be;
pótlás: ültetvény földhasználati kategória esetében a területen meglévő ültetvénycsoportban a fa-, illetve tőkehiány megszűntetéséért tett intézkedés;

Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági
termelő tevékenységet végez;

részleges kizárás: a tematikus előíráscsoportba bevitt földterület vagy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egy részét érintő területcsökkentés;

naptári év: a kötelezettségvállalási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában
a mezőgazdasági termelő a támogatási feltételeket teljesíti és a támogatást kérelmezi;

sarokpont: a lemért földterület töréspontja, amelyet jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen;

Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának előírásai szerint a MePAR-ban
fizikai blokkon belül foltszinten lehatárolt terület;

szántó: az a terület, amely rendszeres szántóföldi művelés alatt áll, tekintet nélkül arra,
hogy azt hasznosítják vagy átmenetileg a termelés folytatása nélkül termőképes állapotban tartják;
tanúsítási szerződés: a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 10. § (4) bekezdésében
meghatározott szerződés;
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tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítási irányú összefüggő földterület,
amelyen egy földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a gyepeket, a takarmánykeverékeket és a vegyes gyümölcsösöket is;
táblaforgó: a táblán belül a műveleti fogások két végén kialakuló, a termőterület szerves
részét képező, ideiglenes útjellegű, keresztfogásként külön munkával művelt, vetett vagy
vetetlen üresjárati fordulósáv;
támogatási időszak: 2022. január 1. és 2024. december 31. közötti időszak;
támogatást igénylő: támogatási kérelmet / kifizetési kérelmet benyújtó földhasználó;
támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul és amelynek
részei a projekt-adatlap és a mellékletek;
támogatói okirat: az irányító hatóság támogatási jogviszony létrehozására irányuló
akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat;
támogatott terület: támogatói okiratban jóváhagyott, EOV koordináták alapján beazonosított kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület;
tápanyag-gazdálkodási terv: a talajvizsgálat, valamint ültetvények esetében a levélanalízis
eredményei alapján számított, ezek hiányában egyszerűsített mérlegszámítási módszer
alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigényhez kialakított szervestrágyával, műtrágyával vagy egyéb, a növénytáplálás céljából legfeljebb kijuttatandó
hatóanyagok évenkénti mennyiségét meghatározó terv;
tartási hely: területileg elkülöníthető, földrajzilag azonosított, az állatok tartására állandó
jelleggel kialakított állattartó egység, illetőleg azon állatfajták esetében, ahol az ENAR
rendszer kiépítésre került, az ott nyilvántartott tartási hely a megfelelő állattartó egység;
teljes támogatási kérelem visszavonás: a kedvezményezett támogatási kérelmének
teljes visszavonása;
teljes földhasználati kategória visszavonás: a támogatásra jogosult kérelme alapján
a földhasználati kategóriába bevitt földterület egészét érintő területcsökkentés;
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terménycsoport: a 640/2014/EU rendelet 17. cikk (1) bekezdése szerint megkülönböztetett területek;
termesztő berendezés: az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szántóterületen lévő üvegház, illetve rögzített vagy mobil fedél;
területi puffer (tolerancia): EOV koordináták alapján beazonosított, térképileg lehatárolt
összefüggő földterület határvonala melletti 3-3 m-es sáv kívül és belül egyaránt (külső és
belső puffer), mely a 2. melléklet szerinti mérési pontosság, koordináta-élesség alapján
kerül kialakításra;
túllegeltetés: a gyep olyan helytelen legeltetési módból eredő károsodása, amelynek
során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep
foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik;
ültetvény: olyan terület, ahol a telepített fás szárú növények legalább egy évnél hosszabb
ideig talajhoz, helyhez kötötten a termesztés alapját képezik;
ültetvénycsoport: a felhívás 1. számú mellékletében szereplő, azonos ültetvényfajták
által alkotott csoport;
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének mintaterülete: a Tisza-völgy árvízi biztonságának
növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program
közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény alapján külön jogszabályban meghatározott földrészleteknek a MePAR tematikus rétegének megfelelően
lehatárolt területei;
zárlati károsító: potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett
területen még nem fordul elő, vagy előfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat
alapján védekezést folytatnak ellene;
zöldugar: olyan állandó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj – amelyből
egy évelő szálas pillangós – vetésével alakítottak ki. A 2022-es támogatási év kivételével,
zöldugar táblát csak olyan helyen lehet kialakítani és az egységes kérelemben bejelenteni,
ahol a kötelezettségvállalás megelőző évében/éveiben is zöldugar kultúrát termesztettek és jelentettek be az egységes kérelmen, illetve az ellenőrzések folyamán is zöldugar
kultúra került megállapításra. A zöldugart kötelezettségvállalási időszak utolsó évében,
július 30-a után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával.
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