
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 10/2009. (III. 5.) közleménye az agrár-
környezetgazdálkodási intézkedésekkel kapcsolatos hiteles tájékoztatásról 

 

A 2009. évben meghirdetésre kerülő Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 
finanszírozott agrár-környezetgazdálkodási intézkedésekkel kapcsolatos hiteles tájékoztatás kiemelt 
jelentőségére való tekintettel, valamint abból fakadóan, hogy az egyeztetések időszakában arra fel 
nem jogosított szereplők téves információkkal látják el az érintetteket, a Minisztérium felhívja az 
érdeklődők figyelmét arra, hogy a fenti témában kizárólag a Minisztérium illetékes vezetői, 
munkatársai, illetve hivatalból felkészített szakemberek által közölt információk tekinthetők hiteles 
tájékoztatásnak.  
  
Egyéb szereplők előadásokon, cikkekben, más fórumokon közölt téves információiból fakadó 
következményekért a Minisztérium nem vállal felelősséget, azoktól elhatárolódik. 
  
Az intézkedéseket tartalmazó jogszabály véglegesítését követően a Minisztérium kiterjedt 
tájékoztatást kíván nyújtani, melynek keretében az érdeklődőknek számos fórumon, szakmai 
rendezvényen lesz lehetőségük megismerni az elfogadott támogatási jogszabályt.  
  
Az egyeztetések lezárásáig tájékoztatásul, a 2009. február 25.-i jogszabály tervezet alapján a 
Minisztérium által készített, e közleményhez csatolt előadás vázlata érhető el az érintettek számára. 
  
Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésekkel kapcsolatos tényszerű, a Minisztérium valós 
szándékait tükröző tájékoztatásra felkészült közreműködők jegyzékét az ÚMVP Irányító Hatósága 
újabb közleményben tervezi közre adni.  
  
Ennek megtörténtéig a Minisztérium javasolja az Irányító Hatóság közleményeinek figyelemmel 
kísérését, melyekben az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokhoz kapcsolódó legfontosabb 
kérdések folyamatosan kerülnek tisztázásra.  
  
Csatolt dokumentum: 
Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés az ÚMVP-n belül (PDF) 
 



Agrár-
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FVM – Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály –
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Az Agrár-környezetgazdálkodás 

Az agrár-környezetgazdálkodás céljai:

- a mezıgazdaság által érintett fizikai (talaj, víz, levegı) 
és természeti környezet állapotának megırzése, illetve 
javítása, a genetikai erıforrások megırzése

- minıségi termékek elıállításának elısegítése, az 
élelmiszerbiztonság fokozása

-gazdálkodók jövedelembiztonságának segítése



AKG Szabályozásának Szintjei

- Uniós rendeletek
- 1698/2005/EK, 1974/2006/EK, 1975/2006/EK rendeletek; az 

alapelvekrıl és általános feltételekrıl, és jogosultságokról

- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
- 214 A fejezete tartalmazza a területalapú támogatások 

igénylésének alapjait: pl.: a jogosultsági feltételeket; az általános 
és a célprogramok elıírásait; a támogatási összegeket

- Nemzeti támogatási jogszabály 
- A támogatás igénylésének részletes feltételekrıl: célprogramok 

részletes ismertetése a kötelezettségeknek való megfelelés 
biztosítása; eljárásrendek,  

- IH és MVH közlemények 



AKG Általános Elvei

- Önkéntes kötelezettségvállalás

- Kompenzációs támogatás, a kötelezı elıírásokon 
- Helyes mezıgazdasági és környezeti állapot
- Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények
- Minimum tápanyag-gazdálkodási és növényvédı szerekre 

vonatkozó elıírások

túlmutató többletköltségek és kiesı jövedelem 
ellentételezés céljából

- Normatív területalapú támogatás (elıre kalkulált 
támogatási összegekkel)
- elıírás csomagok – célprogramok közül lehet választani

- Öt (tíz) éves támogatási idıszak 
- 2009. szeptember 1-tıl 2014. augusztus 31-ig



AKG célprogramok rendszere
 

természetvédelmi célú gazdálkodás - 
kék vércse

természetvédelmi célú gazdálkodás - 
túzok

természetvédelmi célú 
földhasználatváltás

természetvédelmi célú gazdálkodás - 
vadlúd / daru

természetvédelmi c élú gazdálkodás - 
túzok

természetvédelmi célú gazdálkodás - 
madár / apróvad

természetvédelmi c élú gazdálkodás - 
élıhely

szélerózió elleni védekezés

vízerózió elleni védekezés
környezetvédelmi célú 

földhasználatváltás

ökológiai gazdálkodás ökológiai gyepgazdálkodás ökológiai gyümölcstermesztés vizes élıhelyek létrehozása

tanyás gazdálkodás hagyományos gyümölcstermesztés vizesélıhelyek fenntartása

integrált gazdálkodás extenzív gyepgazdá lkodás integrált gyümölcstermesztés nádgazdálkodás

szántó c élprogramok gyep célprogramok ültetvény c élprogramok vizes élıhely célprogramok
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Jogosultsági Feltételek  

- Kedvezményezettre vonatkozó feltételek:
- Jogosult földhasználó (földhasználati lap bejegyzése szerint?)
- Gyepgazdálkodási cp – állatállomány megléte (ENAR nyilv.)

- Területekre vonatkozó feltételek:
- Horizontális célprogramok: az országban bárhol igényelhetıek
- Zonális célprogramok: elıre meghatározott területeken

- Természetvédelmi cp – MTÉT (fizikai blokk szinten)

- Talajvédelmi cp – vízerózió elleni illetve szélerózió elleni cp.
- Vízvédelmi cp – földhasználatváltási cp, VTT területek - térszint

- Minimális támogatható terület, táblaméret – 0,5ha - 1 ha; 0,3 ha
- GPS-es felmérés – EOV koordináta

- Célprogramokhoz kapcsolódó feltételek:
- Adott évi kifizetés feltétele, vagy a célprogram támogatási feltétele



Kötelezettségek Vállalása 1.

- Támogatási idıszak – 5 év – idıtartama alatt végig!
- 2009. szeptember 1. – 2014. augusztus 31.

- Teljes gazdasága területén:
- Gazdálkodási napló vezetése – naprakészen
- minimumkövetelmények betartása (JFGK, HMKÁ, min. köv.)

- A célprogramba bevitt területen:
- be kell tartania a vállalt célprogram elıírásait

- A támogatási idıszak idıtartama alatt
- két alkalommal képzésen kell részt venni

- Tényleges mezıgazdasági mővelést kell folytatni!



Kötelezettségek Vállalása 2.

- Gazdálkodási Napló naprakész vezetése 
- gazdálkodási év végét követıen szeptember 1- október 31 

között 
- elektronikus felületen az elıre meghatározott adatokat 

falugazdász segítségével lehet benyújtani/feltölteni

- Tápanyag gazdálkodási terv és földhasználati terv 
készítése minden gazdálkodási évre
- kifizetési kérelemmel együtt elektronikusan kell azok eredményét

benyújtani/feltölteni

- Monitoring adatszolgáltatás
- Minden kedvezményezett számára kötelezı adatszolgáltatás 

évente – külön jogszabály alapján
- Hatásindikátor monitorozó rendszer (a támogatott terület 10%-a)



Kötelezettségek Vállalása 3.

- Szántóföldi cp-k esetében példák:
- Talajmintavétel – bıvített talajvizsgálat (NVT akg utolsó évében 

vett talajminta elfogadható)
- Tápanyag gazdálkodási terv (függetlenül a talajvizsgálattól)
- Földhasználati terv
- Vetésszerkezetre vonatkozó elıírások
- Környezetkímélı növény védıszerek alkalmazhatóak

- Ültetvényes cp-k esetében példák:
- Talajmintavétel – bıvített talajvizsgálat (egyféle vizsgálat van)
- Tápanyag gazdálkodási terv (függetlenül a talajvizsgálattól)
- Levélanalízis
- Környezetkímélı növény védıszerek alkalmazhatóak
- Madárodúk és szexferomoncsapdák fontossága (megelızés)



Kötelezettségek Vállalása 4.

- Gyepgazdálkodási cp-k esetében példák:
- Minimális 0,2 ÁE/ha állategység megléte (legeltethetı állatáll.)
- Saját nevén kell az állatállománynak lennie
- Legeltetés esetén 0,2 ÁE/ha legeltetett állomány megléte
- Extenzív gyepg. cp-nél – 0,3 ÁE/ha-ra való növelés a 3. évre
- Kaszálatlan terület aránya
- Kaszálásra vonatkozó szabályok (mód, hely, idıpont)

- Vizes cp-k esetében példák:
- Nád aratásának kötelezettsége (aratatlan terület megtartása)
- Vizes élıhelyeken kaszálás illetve legeltetés folytatása



Támogatási Kérelem

- Kérelem beadása egy alkalommal van lehetıség: 
- 2009. május 16-tól - június 30-ig

- Kizárólagos elektronikus kérelem benyújtás
- fizikai blokkonként melyik cp-be mekkora a bevonni kívánt terület

- Mellékletek papír alapon kell benyújtani: 
- Pontozáshoz szükséges dokumentumok
- Jogosultsági feltételek igazolása (pl.: nádas cp, tanyás cp.)

- Nyilatkozik:
- Ültetvénycsoportokról; öko cp. esetében – átállás alatti/átállt
- Földterület használatának jogosságáról

- Nem hiánypótoltatható: 
- területméret adat, blokkazonosító, célprogram azonosító



Pontozás

- Célprogramonként történik a pontozás! 
- Területi szempontok:

- Pl.: Natura 2000, nitrátérzékeny terület, VTT térszintek

- Egyéb szempontok például: 
- Korábbi NVT AKG résztvevı (elmúlt 4 évben, ugyanabban a 

célprogram csoportban)
- Célprogramba bevitt terület az Össz. területhez képest
- Állattartással való kapcsolat, ıshonos illetve ökológiai állattartás
- Szaktanácsadóval kötött szerzıdés; Agrár végzettség
- TÉSz, BÉSZ, TCS, tenyésztıszervi tagság

33/2008. FVM rendelettel – nem termelı beruházások 
mezıgazdasági területeken - való kapcsolat megteremtése (döntés)



Rangsorolás És Forráskeret 1.

- Meghatározott átlag támogatási összegekkel, 
meghatározott forráskeretek alapján

forrásmegoszlásterületmegoszlás
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Rangsorolás És Forráskeret 2.

- A különbözı célok azonos teljesülése érdekében: 
Célprogramonként történik a rangsorolás 

forrásmegoszlásterületmegoszlás

ÚMVPNVTÚMVPNVT

0

9,2%

5,1%

12,2%

73,4%

7,2%

21,6%

10,4%

16,3%

44,5%

0

14,0%

4,4%

6,2%

75,4%

8,9%Talajvédelmi célok (szántó, gyep)

23,5%Természetvédelmi célok 

(szántó, gyep, vizes élıhely)

9,0%Ökológiai gazdálkodás (szántó, 
gyep, ültetvény)

8,8%Extenzív gyepgazdálkodás

49,8% 
(35%)

Alapszintő és integrált gazdálkodás 
(szántó, ültetvény)



Területazonosítási kérelem

- Támogatási kérelmet jóváhagyó, részben jóváhagyó 
határozat kézhezvételét követı 90 napon belül kell 
benyújtani

- Mellékelni kell:
- Mérést tartalmazó jegyzıkönyvet
- Ellenırzött ökológiai gazdálkodás igazolását

- Területmérés 
- 1 méteres pontossággal, min. 1 sarokpont megjelölésével

- Költségek részbeni fedezésére:
- Egy összegben 20 euró + 2 euró/ha, de maximum 1000 euró



Terület Azonosítás

- Fogalmak:
- tábla – parcella – kötelezettségvállalással érintett egybefüggı 

terület – fizikai blokk – célprogram – intézkedés

- Jogosult területek beazonosítása:
- Szántó esetében – szántó és zöldség egybe mérhetı; táblaforgó 

beszámítható
- Gyep esetében – legelı és kaszáló egybe mérhetı; fa facsoport 

belemérhetı, ha a gyep alatta mg. hasznosított
- Ültetvények esetében – ugyanaz a csoportba tartozó fajok; 

területhatárok megállapítása (sorköz fele)
- Nádas cp esetében – legalább két éves nád; ingatlan 

nyilvántartási adatok



Kifizetési kérelem

- A területazonosítási kérelmet jóváhagyó/részben 
jóváhagyó határozat alapján 
- az elfogadott EOV koordinátákkal beazonosított 
- kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területek után 
- tábla szinten igényelhetı

- Minden évben az egységes kérelemmel együtt:
- azaz május 15-ig (+25napig)
- 1. Kifizetési kérelem benyújtása 2010-ben
- elektronikus benyújtás

- Mellékelni kell:
- gyeptelepítés és vizes élıhely kialakítása cp-k esetén mővelési 

ág bejelentési kötelezettség igazolása



Támogatási Összegek

- Szántóföldi célprogramok esetén
- Szántóföldi zöldségnövény és egyéb szántóföldi növény
- Pillangós növénytermesztés és vegyes szántóföldi növ.term.
- Ökológiai gazdálkodás – átállás alatti, illetve átállt terület
- Ritka növényfajták esetén magasabb összeg

- Gyepgazdálkodás
- Kaszálás és legeltetés esetén eltérı összegek
- Natura területeken kevesebb támogatási összeg

- Ültetvényes cp:
- Alma, csonthéjas-héjas, bogyós, szılı esetén eltérı összegek
- Ökológiai gazdálkodás – átállás alatti, illetve átállt terület

Jogosult növények köre mellékletben szabályozva



Változás a Kötelezettségekben

- A kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület 
elhelyezkedése nem változhat

- Parcellák illetve táblák száma gazdasági évenként 
változhat

- A célprogramok közötti váltásra nincs lehetıség
- Terület növelésére kizárólag kötelezettségátvállalással 

van lehetıség

- AKG kötelezettség megszüntetése:
- Vismaior esetek (44/2007. FVM rendelet)
- Erdıtelepítési intézkedések (88/2007. FVM rendelet)
- Nem termelı mezıgazdasági beruházások (33/2008. FVM rend)



Kötelezettség Átadása

- Átadni csak teljes célprogramot lehet
- Átadni csak egy ügyfélnek lehet
- Egy terület csak egyszer adható csak át

- A vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való
jogosultsággal együtt lehet átvállalni

- Átvállalás a támogatási idıszak hátralévı idıtartamára 
vonatkozik

- Célprogram váltásra ebben az esetben sincs lehetıség

- Elsı évben kötelezettség átadásra nincs lehetıség



Kötelezettség Visszavonás

- Visszavonás fıbb típusai:
- Teljes intézkedés visszavonása
- Teljes célprogram visszavonása
- Kötelezettségvállalással egybefüggı terület visszavonása
- Ennél kisebb egység – ügyfél kérelmére nem történhet – csak az 

MVH eljárására 
- Vis maior esetek

- A korábban a területre kifizetett támogatási összegeket 
vissza kell fizetni!

- Nincs lehetıség visszavonásra:
- ellenırzés kiértesítésétıl adott évre (EK rendelet)
- elsı gazdálkodási évben nincs lehetıség visszavonásra



Jogkövetkezmények 1.

- Területeltérés
- Kif. kérelem és a helyszínen talált valóság között
- 3% alatt; 3-20% között, 20% felett; 30% felett; 50% felett

- Késedelmes benyújtás
- Május 15 után 25 napig napi 1%-os levonás mellett

- AKG általános kötelezettségek
- Pl.: GN vezetési kötelezettség, tervek beküldése, képzés

- Célprogram elıírás
- Minden elıírás meg nem felelése szankciót von maga után

- Kölcsönös megfeleltetés 
- Gondatlanság esetén: 1-3-5% levonás valamennyi támogatásra 

vonatkozóan 



Jogkövetkezmények 2.

- Szándékosság, gondatlanság kérdésköre
- EK rendelet szerint – több éves kizárás szándékosság esetén

- Általános kötelezettségek megszegése:
- Földhasználat jogossága nem igazolható 
- Képzésen való részvétel elmulasztása
- Gazdálkodási napló vezetésének elmulasztása
- Tervek benyújtásának elmulasztása
- Monitoring adatszolgáltatás elmulasztása

- Kifizetési kérelem benyújtásának egynél többször 
történı elmulasztása 
- ha nem kerül benyújtásra kif. kérelem, a kötelezettségeket akkor 

is be kell tartani



Jogkövetkezmények 3.

- Célprogramok elıírásainak megszegése:
- Minden meg nem felelés szankciót von maga után
- Ellenırzés módja – szintje és ideje is rögzítésre kerül

- Szankciók szintjei:
- Kötelezettség vállalással érintett egybefüggı terület
- Célprogram
- intézkedés

- Szankció idıbelisége:
- Adott évre vonatkozó
- Teljes támogatási idıszakra vonatkozó

- Szankció mértéke: 
- 5 – 20 - 50 – 100 %



Egyéb Információk

- Vis-maior szabályok:
- Egy adott évre vonatkozik pl.:

- Természeti katasztrófák (belvíz árvíz)

- zárlati kártevık elleni védekezés

- A támogatási idıszak fennmaradó idıtartamára vonatkozik pl.:
- Kisajátítás (állami tul. területek földhasználatának felbontása)

- Osztatlan közös területek kimérése során

- Mellékletek:
- Támogatható növények körétıl, a talaj mintavételezés 

szabályain át, a formanyomtatványokig; pontozási 
szempontoktól, a jogosult területek listáján át, a 
jogkövetkezmények részletezéséig



Mi a  különbség az NVT És ÚMVP Között

- Az EU auditok megállapításai, az NVT végrehajtása és a 
visszajelzések alapján:

- Elıre rögzített, részletes szabályok és eljárások
- Fogalmak és eljárások értelmezése
- A területazonosítás szükségessége 
- Ellenırizhetı elıírások
- Jogkövetkezmények szigorítása
- A végrehajtási folyamat meggyorsítása
- A kötelezettségek nyomatékosítása, tudatosság növelése, tervezés

szükségszerősége

Cél: A gazdálkodóknak kifizetni a támogatást, nem az EU-nak
visszafizetni! Ugyanakkor az AKG nem talált pénz, hanem a többlet 
kötelezettségek és kiesı jövedelem ellentételezése céljából adott kifizetés.



Köszönöm megtisztel ı 
figyelmüket!

Elérhetıségek:
www.fvm.hu

www.umvp.eu


