
Területazonosítási kérelem benyújtásához szükséges információk 

Területtel kapcsolatos fogalmak  
 
Az AKG program sikeres végrehajtása érdekében tisztázni szükséges bizonyos - területekkel kapcsolatos – 
alapfogalmakat. Ezeket a területegységeket a program ideje alatt helyesen kell értelmeznie és használnia a 
gazdálkodónak, hogy a félreértések és szankcionálások elkerülhetık legyenek.  
 
tábla: a mezıgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítási irányú összefüggı földterület, amelyen egy 
földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is; 
 
mezıgazdasági parcella: egy vagy több szomszédos táblából álló összefüggı földterület, amelyen egy 
növénycsoportot termeszt egy földhasználó; pl. kalászos gabonát 
 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület: egy AKG célprogramba bevitt és egy egységként 
meghatározott, összefüggı, egy fizikai blokkon belüli, jól láthatóan elkülönített földterület; 
 
fizikai blokk: a Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrıl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület; 
 
egybemővelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több földhasználó által azonos növénykultúra mővelésére 
használt (azonos hasznosítású, azonos hasznosítási kóddal jelölt) összefüggı földterület, amely esetében az 
egyes földhasználók által hasznosított területek határai a fizikai ellenırzés során nem különíthetıek el; 
 

A földterület beazonosításának útmutatója 

 
A kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területek méreteit, elhelyezkedését a program kezdetén a pontosan 
meg kell határozni. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területek felmérése során a terület 
töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a program folyamán nem lehet.  
A program teljesítése során csak a tábla területe, elhelyezkedése változhat, a kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggı terület nem változhat sem méretében, sem elhelyezkedésében a támogatási idıszak teljes idıtartama 
alatt. 

 
1. A jogosult és nem jogosult területek meghatározása 
 

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület felmérésekor a területbıl ki kell mérni: 
 
a) az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területen elhelyezkedı nem mővelt területeket 
(nádasokat, tanyákat, állattartó épületeket, telepeket, bozótos területeket, facsoportokat, amelyek alatt mővelést 
illetve termelést nem folytatnak); kivéve a vizes élıhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási 
célprogram csoportot – a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 76-78. §. - ahol a nádas mővelési ág is jogosult lehet 
támogatásra. 
b) a nem mővelı útnak használt utakat, valamint; 
c) a 2003. június 30-án kultúrállapotban nem lévı, de idıközben bemővelt területeket.  

 



 

A jogosult terület meghatározásának szemléltetı ábrája 

 
 
 
 
 

 
 
    
   
 
 
 
 
Szántóföldi kultúrák és gyepterületek esetén a területen lévı fák, facsoportok kizárólag abban az esetben vehetık 
figyelembe a támogatás alapjául szolgáló mezıgazdasági terület vonatkozásában, ha az azok alatti területen a 
célprogram elıírásoknak megfelelı gazdálkodás valósítható meg. 
 

Ültetvények esetében: 
a) a termesztés-technológia részeként értelmezhetı mővelt területeket hozzá kell számítani a jogosult 

területhez; 
b) az ültetvény terület határainak megállapítása során: 
ba) amennyiben az ültetvényt mővelı utak veszik közre, (pl. gépek forgására biztosított területek) akár két 

oldalról akár négy oldalról a lombkorona középpontjától mért, legfeljebb a sortávolság fele, valamint mővelı 
utak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható, 

bb) amennyiben nincsen mővelı út az ültetvény körül, a lombkorona középpontjától mért, legfeljebb a 
sortávolság felének megfelelı terület számítható be; 

bc) amennyiben az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl.: kerítéssel), a lombkorona középpontjától 
mért, legfeljebb a sortávolság fele, valamint legfeljebb 3,5 méteres terület számítható be; 

bd) amennyiben az adott régió bevált mezıgazdasági gyakorlatának hagyományosan részét képezı, legfeljebb 
4 méter széles elemek (pl. teraszfalak, öntözıárkok) a terület részének tekintendık. 

 
Nád esetében: 
Azok a terület mérhetı bele, amely legalább 80%-ban több éves náddal borított földterület, és amely az 

ingatlan-nyilvántartásban nád mővelési ágra van bejegyezve. 

2003. június 30-án 
nem támogatható 

terület: fasor,  
dőlıút, csatorna 

stb.  

Blokkhatár 

Kivett terület: tanya, 
állattartó épület, 
facsoport stb. 

Gazdarajz  
(igényelt 
terület) 
határa 

Jogosan leigényelhetı 
terület 

 

Azon blokk, 
amelybe a gazda 

kérelmezett. 



 
Két szomszédos kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület elkülönítése: 
 
A kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület, amennyiben szomszédos egy másik 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területtel, akkor a két kötelezettségvállalással érintett területnek jól 
láthatóan és egyértelmően elkülöníthetınek kell lennie.  
 
Az elkülönítés módjai: 
 

♦ Eltérı növényi kultúra (eltérı hasznosítási kód), 

♦ Eltérı növényfejlettségi állapot, 

♦ Gyepek esetében a földfelszíntıl számított 1-1,5 m magasságú, 15 cm átmérıjő 
akácfaoszlopok elhelyezése, 

♦ Szántóföldi kultúra esetén 50-60 cm széles sáv a két kötelezettségvállalással érintett terület 
között. 

 

Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területen belüli táblák elkülönítése: 

Egyes szántóföldi növénytermesztési célprogramoknál elıírásként szerepel, hogy egy tábla nagysága legfeljebb 
75 ha lehet. Két 75 ha-os tábla ugyanazon kultúra esetén akkor jól elkülöníthetı és akkor fogadható el, ha a 2 
tábla között legalább egy 0,3 ha bármely más kultúrával (más hasznosítási kóddal) fedett terület helyezkedik el. 

2. Terület lemérése 

2.1. A mérés elvégzéséhez szükséges tudnivalók 

A jogosult földterület beazonosítása során a mezıgazdaságilag ténylegesen mővelt, kultúrával fedett terület 
határait kell rögzíteni. A támogatásra jogosult terület a mővelt terület MePAR alapján támogatható része egy 
adott fizikai blokkon belül. A fenti módon beazonosított, támogatható terület eltérhet az ingatlan 
nyilvántartásban és a földhasználati nyilvántartásban szereplı területi adatoktól, ezért kell a ténylegesen mővelt 
terület beazonosítását elvégezni. 

A támogatásra jogosult területen belül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területeket külön kell 
kimérni. A mérés során: 

a) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület határán kell haladni; 
b) amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület által teljesen körülvett, 0,01 hektárt 

meghaladó kivett terület van (összefüggı nádas, facsoport, épületek, tanya), úgy mindegyik teljes területét ki kell 
mérni, mert ezek a területek nem jogosultak támogatásra; 

c) minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres pontosságúnak kell 
lennie a valós helyzethez képest; 

d) a mért földterület megadása kettı tizedes-jegyig szükséges; 
e) a lemért földterületet legalább egy pontban jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a támogatási 

idıszak teljes idıtartama alatt jól azonosítható legyen. 
 

2.2. Mérési jegyzıkönyv 

A mérésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint: 
a) elızetesen támogatásra jogosult földhasználó neve és regisztrációs száma; 
b) AKG célprogram megnevezése; 
c) a mérést végzı személy neve (majd a kinyomtatást követıen aláírása, illetve pecsétje); 
d) a mérés idıpontjának rögzítése (év-hónap-nap); 
e) területnagyság megadása kettı tizedesjegy pontossággal; 
f) terület X(EOV), Y(EOV) koordinátáinak megadása; 
g) pontszámos területszámítási jegyzıkönyv; 
h) pontszámos területszámítási vázrajz (shape formátumban). 
 
Ld: mérési jegyzıkönyv minta 

 


