
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 1/2013. (I. 3.) 

közleménye 

 

az AKG rendelet módosításáról 

 

 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága felhívja az 

érintettek figyelmét arra, hogy 2012. december 22-én az egyes agrártámogatási tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 139/2012. (XII. 22.) VM rendelettel 

kihirdetésre került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-

környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása. 

 

A legfontosabb változások a következőek: 

 

A 2010/2011. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmek ügyintézésénél nagy 

számban jelentkeztek olyan kérelmek, amelyek esetében a gazdálkodók korábban 

bejelentették az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre az ültetvény 

kivágását, és nyilatkoztak arról, hogy 12 hónapon belül újratelepítik azt, majd az ezt 

követően benyújtott kifizetési kérelmükben a kivágott ültetvény területére igényeltek 

agrár-környezetgazdálkodási támogatást. Ez a magatartás nem egyezik a kifizetés 

alapelveivel.  

 

A vonatkozó jogszabályhelyek módosítása világosabbá teszi azt az alapelvet, hogy 

olyan területre, amelyen a kifizetési kérelem benyújtási időszakban nem található 

ültetvény, az adott gazdálkodási évre vonatkozóan nem lehet célprogram kifizetést 

igényelni. Ezzel összefüggésben módosult, hogy a megvalósított ültetvény 

újratelepítés nélkül benyújtott kifizetési kérelem esetén, jogkövetkezményként nem a 

támogatásra jogosult gazdálkodó célprogramból való teljes kizárása, hanem csak az 

adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület célprogramból való kizárása 

érvényesül. Csökken az ültetvény kivágás-újratelepítés műveletével kapcsolatos 

adminisztrációs kötelezettség azzal, hogy nem kell az újratelepítésről 

szándéknyilatkozatot benyújtani az MVH felé. Egységesek lettek továbbá a kivágás-

újratelepítés témakörével kapcsolatos előírások jogkövetkezményei.  

 

A vízerózió elleni célprogramban a vetésszerkezet tervezésekor számolni kell azzal, 

hogy a dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka növények termesztése 

az AKG intézkedés keretében sem lehetséges, mert 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 1. számú mellékletének 1. a) pontja alapján a 12%-

nál nagyobb lejtésű területen a dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos.  

 



Jelentős mértékű szankciócsökkentés történt bizonyos előírások teljesítésének 

elmulasztása esetén. Így a tápanyag-gazdálkodási tervvel kapcsolatos elektronikus 

adatszolgáltatás elmulasztásának, valamint gazdálkodási naplóval kapcsolatos 

ugyanilyen mulasztásnak a jogkövetkezménye a vonatkozó támogatási összeg 30%-os 

csökkentéséről 15%-os csökkentésre mérséklődött. Enyhébbek lettek a 

gyepgazdálkodási célprogramok legeltetéssel kapcsolatos előírásainak egyes 

jogkövetkezményei is. 
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