
 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 116/2011. (X. 11.) Közleménye 
 

az AKG rendelet módosításáról és az ellenőrzés során tapasztalt gyakori 
hibákról 

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága felhívja az 

érintettek figyelmét arra, hogy 2011. október 5-én megjelent az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM 
rendelet módosítása. 
 
A módosításokat a vidékfejlesztési miniszter 92/2011. (X. 05.) VM rendelete 
tartalmazza, amelynek legfontosabb rendelkezései a következőek: 
 
 Az állami földbérletek rendezésének lehetősége 2011. december 31-re 

hosszabbodik. A meghosszabbított határidőig a Nemzeti Földalapkezelő 
szervezet a pályázatokat kiírja. Jogszerű földhasználó az a gazdálkodó is, aki 
az NFA által az adott terület hasznosítását célzó, legkésőbb 2011. december 
31-ig közzétett pályázati kiírására benyújtott, el nem bírált pályázattal 
rendelkezik. A pályázatok elbírálásának időigénye miatt a kötelezettség 
átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a 2011/2012., azaz a 
harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. január 15. 

 
 A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet szerinti gazdaságátadáshoz nyújtott 

támogatásban részesülők esetében a kötelezettségek átadásának határideje a 
második gazdálkodási év vonatkozásában 2010. december 31-ről 2011. 
október 31-re hosszabbodik. 

 
 Az MVH a helyszíni ellenőrzés során vagy a földhasználati nyilvántartás, vagy a 

vagyonkezelő által kiállított nyilatkozat alapján ellenőrzi a jogszerű 
földhasználatot. 

 
 A kunhalmok területén nem kell betartani a talajbolygatással járó AKG 

előírásokat, a védett területre az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú 
mellékletében foglaltak vonatkoznak. Ezzel együtt AKG kifizetés a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található kunhalmokra 
is igényelhető, azokat visszavonni nem kell. 

 
 A Hortobágy, Homokhátság, valamint Dunavölgyi-sík Magas Természeti Értékű 

Területeken (MTÉT) a zöldugar kaszálásának legkorábbi időpontja június 30. 
 
 Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő területen lehetséges. 
 
 AKG terület 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti 

intézkedésbe való bevonása esetén, amennyiben szántóföldi célprogram 
csoporton belüli támogatott területet vonnak be, akkor a támogatásra 
jogosultnak a telepítés tényéről annak megkezdését követő 10 napon belül 
tájékoztatnia kell az MVH-t. 

 



 

 Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület részleges visszavonása 
lehetséges akkor, ha a jogosult terület vonatkozásában a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet és a támogatásra jogosult között az új pályáztatás 
eredményeképpen nem jön létre a földhasználatra vonatkozó jogviszony.  

 
 A támogatás kifizetése kizárólag a területazonosítási kérelemre hozott helyt 

adó, vagy részben helyt adó határozatban véglegesen jóváhagyott és azon 
belül is a támogatásra jogosult terület után történik. A kifizetési kérelmet a 
területazonosítási kérelemre hozott határozatban véglegesen jóváhagyott, EOV 
koordináták alapján beazonosított kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 
területekre kell benyújtani. Az ennél kisebb területre benyújtott igénylés esetén 
kifizetés a támogatásra jogosultság mértéke és a támogatott terület arányában 
teljesül. 

 
 A 2009/2010. gazdálkodási évben árvíz, vagy belvíz miatt bejelentett és 

elfogadott vis maior eset nem vehető figyelembe a háromszori vis maior 
bejelentés esetére vonatkozó szankció megállapításakor. 

 
 Extenzív és ökológiai gyepgazdálkodás célprogram esetén, amennyiben az 

állami természetvédelmi szerv által kiállított engedély alapján a kaszálás 
november 1. utáni időpontban végezhető el, a lekaszált anyagot a területről egy 
hónapon belül el kell távolítani. 

 
 
 
Az intézkedés ellenőrzésének tapasztalatai szerint egyes előírások a támogatott 
gazdálkodók jelentős részének figyelmét elkerülték az első gazdálkodási évben. Az 
ÚMVP Irányító Hatósága az ismétlődő problémákról – későbbi előfordulásuk 
elkerülése érdekében – az alábbi felsorolás közzétételével tájékoztatja az 
érintetteket:  

 
 a gyepgazdálkodási célprogramok esetén az AKG rendeletben meghatározott, 

állategységhez kötött jogosultsági szempontoknak akkor is meg kell felelni, ha a 
gyepterület hasznosítása kizárólag kaszálással történik; 

 
 az állategység kiszámításakor nem vehető figyelembe valamennyi haszonállat 

(így például a sertés, házi lúd, zárt tartású vadfajok stb. sem), kizárólag az AKG 
rendeletben meghatározott legeltethető állatfajok fogadhatóak el, amelyek nem 
minden célprogramban azonosak; 

 
 az állatállomány meglétének igazolása kizárólag az egyes állatfajok egyedeinek 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere alapján történik, más 
igazolás (pl. adásvételi szerződés) nem fogadható el; 

 
 a vetésszerkezeti arányok tekintetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

vonatkozó előírások a célprogram öt éve átlagában a célprogramba bevitt teljes 
területen teljesüljenek; 

 
 a silókukoricát és a szemeskukoricát a vetésszerkezeti arányok ellenőrzésénél 

külön veszi figyelembe az ellenőr; 



 

 
 ültetvényekre vonatkozó célprogramoknál a madárodúk esetében a darabszám 

és a típus mellett tekintettel kell lenni arra is, hogy azok rendeltetésüket 
betölthessék, ezért nem felel meg az elvárásoknak az odúk szorosan egymás 
mellé való kihelyezése; 

 
 ültetvényekre vonatkozó célprogramoknál - a talajvizsgálattal ellentétben - a 

levélanalízis elvégeztetése évente esedékes, kivéve a hagyományos 
gyümölcstermesztés célprogramot, ahol egyáltalán nem kötelező; 

 
 ültetvényekre vonatkozó célprogramoknál a hagyományos gyümölcstermesztés 

célprogram kivételével, a növényvédelmi előrejelzéshez szexferomon csapdák 
alkalmazása is előírás. 
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