
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

24/2007. (IV. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

esetében a kedvezõtlen adottságú területek
és az azokhoz tartozó települések megállapításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról, va la mint 
egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról, il let ve ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl  szóló 1257/1999/EK ta ná csi ren de let (a továb -
biak ban: R.) 19. cik ké ben meg ha tá ro zott te rü le tek fi zi kai
blokk azo no sí tó és te le pü lé si szint en meg ha tá ro zott lis tá -
ját, va la mint az R. 20. cik ké ben meg ha tá ro zott fi zi kai
blokk azo no sí tó és te le pü lé si szint en meg ha tá ro zott te rü le -
tek lis tá ját az irá nyí tó ha tó ság

a) 2007. év ben leg ké sõbb e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 3. na pon,

b) ezt köve tõen min den év áp ri lis 1-jé ig,
a tv. 14.  § (1) be kez dés cg) pont ja alap ján ki adott köz le -
mény ben te szi köz zé.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti fi zi kai blokk
szin tû te rü le ti le ha tá ro lást a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo -
no sí tó Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de -
let 4.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a Me zõ gaz da sá gi Par -
cel la Azo no sí tó Rend szer kü lön te ma ti kus ré te ge ként kell
sze re pel tet ni.

(3) A te rü let hez kap cso ló dó tá mo ga tá sok ese té ben a tá -
mo ga tá si jo go sult ság meg ál la pí tá sa a fi zi kai blokk szint en
le ha tá rolt te rü le tek alap ján tör té nik.

(4) Te le pü lé si szin tû be so ro lást kell al kal maz ni min den
olyan vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ese té ben, amely nek
igény be vé te le ked ve zõt len adott sá gú tér ség ként be so rolt
te le pü lé sek hez kap cso ló dik.

2.  §

A ter me lé si fel té te lek szem pont já ból ked ve zõt len hely -
ze tû ho mo gén te rü le tek azok, ame lyek re az R. 19. cik ké -
ben meg ha tá ro zott mind há rom fel té tel együt te sen fenn áll:

a) ala csony ho za mú, ne he zen mû vel he tõ föld te rü le tek
je len lé te;

b) a me zõ gaz da sá gi tel je sít mény fõ mu ta tói alap ján, az
át la gos nál je len tõ sen ala cso nyabb, il let ve a ter mé sze ti
kör nye zet ala csony ter me lé keny sé gé bõl adó dó ter me lé si
szint;

c) ala csony, il let ve fo gyat ko zó lét szá mú, túl nyo mó -
részt me zõ gaz da sá gi te vé keny ség bõl élõ la kos ság, amely -
nek gyor su ló csök ke né se ve szé lyez tet né a te rü let élet -
képességét és fo lya ma tos la kott sá gát.

3.  §

(1) Az R. 20. cik ke sze rin ti te rü le tek olyan kü lön le ges
hát rá nyok kal ren del ke zõ te rü le tek, ame lye ken szük ség
ese tén bi zo nyos fel té te lek mel lett a gaz dál ko dá si te vé -
keny sé get fenn kell tar ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat figye lembe véve
Ma gyar or szá gon R. 20. cik ke sze rin ti te rü le tek azok, ahol
a kö vet ke zõ fel té te lek kö zül leg alább ket tõ egy szer re fenn -
áll:

a) a ta laj fo ko zott sa va nyú sá ga,
b) a ta laj ext rém só tar tal mú (szi kes ség),
c) ext rém víz gaz dál ko dá si kö rül mé nyek,
d) ext rém fi zi kai ta laj jel lem zõk.

(3) A 2–3.  §-ban meg ha tá ro zott te rü le tek lehatárolá -
sának rész le tes szem pont ja it, va la mint azok meghatáro -
zásául szol gá ló adat for rá so kat a mel lék let tar tal maz za.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról, va la mint 
egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról, il let ve ha tá lyon kí vül
 helyezésérõl  szóló 1257/1999/EK ta ná csi ren de let 19. és
20. cik kei;

b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet
a 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

a) E ren de let 2.  §-ában meg ha tá ro zott te rü le tek olyan,
a ter mé sze ti ter me lé si fel té te lek szem pont já ból ho mo gén
te rü le tek, ame lyek a cik kely ben meg ha tá ro zott mind há -
rom fel té telt ki elé gí tik:

– Ala csony ho za mú, ne he zen mû vel he tõ föld te rü le tek
je len lé te, ame lyek kor lá to zott le he tõ sé gei csak rend kí vül
ma gas rá for dí tás sal len né nek ja vít ha tók, és ame lyek el sõ -
sor ban kül ter jes ál lat tar tás ra al kal ma sak. A fel té tel tel je sü -
lé sé nek el len õr zé sé re a kö vet ke zõ mu ta tó kat hasz nál tuk:
ala csony ter mõ ér té kû föl dek, azaz olyan te rü le tek, ame -
lyek nek a ter mõ ér té ke je len tõ sen el ma rad az or szá gos
 átlagtól, azaz nem éri el az át lag 80%-át (erre a cél ra a
 Magyar Tu do má nyos Aka dé mia Ta laj ta ni Ku ta tó in té ze te
ál tal ki dol go zott, 100-pon tos ter mõ ér ték-mu ta tó ke rül fel -
hasz ná lás ra).

– A me zõ gaz da sá gi tel je sít mény fõ mu ta tói alap ján, az
át la gos nál je len tõ sen ala cso nyabb, il let ve a ter mé sze ti
kör nye zet ala csony ter me lé keny sé gé bõl adó dó ter me lé si
szint. A má so dik fel té tel nek való meg fe le lés el len õr zé sé re
a 2000. évi Ál ta lá nos Me zõ gaz da sá gi Össze írás (ÁMÖ)
gaz da sá gok ra vo nat ko zó, te le pü lé si/ön kor mány za ti szin tû
(NUTS-5 szint) ada ta it hasz nál tuk fel. A fel té telt azok a
 területek elé gí tik ki, ame lyek nek az össze írás ban sze rep lõ
brut tó ter me lé si ér té ke, il let ve az eh hez kap cso ló dó brut tó
gaz dál ko dá si jö ve del me nem érte el az or szá gos át lag
80%-át.

– Ala csony, il let ve fo gyat ko zó lét szá mú, túl nyo mó -
részt me zõ gaz da sá gi te vé keny ség bõl élõ la kos ság, amely -
nek gyor su ló csök ke né se ve szé lyez tet né a te rü let élet ké -
pes sé gét és fo lya ma tos la kott sá gát. E har ma dik fel té tel tel -
je sü lé sé nek el len õr zé sé re a vi dé ki la kos ság két jel lem zõ jét 
hasz nál tuk fel: a nép sû rû sé get (amely nek az or szá gos át lag 
50%-a alatt kell len nie) és a me zõ gaz da sá gi fog lal koz ta -
tott ság ará nyát, amely nek meg kell ha lad nia a 8,25%-ot
(az or szá gos át lag 5,5% a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
ada tai alap ján). Azo kat a te le pü lé se ket/ön kor mány za to kat
(NUTS-5 szint) te kin tet tük jo go sult nak, ahol a két fel té tel
egy szer re tel je sült.

Az összes fen ti fel té tel nek meg fe le lõ te rü le te ket te kin -
tet tük a 19. cik kely sze rin ti ked ve zõt len adott sá gú te rü le -
tek nek.

b) E ren de let 3.  §-a sze rin ti ked ve zõt len adott sá gú te rü -
le tek (KAT) kü lön le ges hát rá nyok ál tal érin tett te rü le tek,
ame lye ken szük ség sze rint és bi zo nyos kö rül mé nyek ese -
tén foly tat ni kell a gaz dál ko dást a kör nye zet meg õr zé se és
ja ví tá sa, a vi dék fenn tar tá sa és a te rü let tu risz ti kai poten -
ciáljának meg õr zé se cél já ból. Az EU Bi zott sá gá nak a
20. cikk sze rin ti KAT ki vá lasz tá si kri té ri u ma i ra vo nat ko zó 
ja vas la ta alap ján a ma gyar 20. cikk sze rin ti te rü le tek 4 kü -
lön le ges hát rány (ag ro nó mi ai kor lá to zó té nye zõk) al kal -
ma zá sá val ke rül tek ki vá lasz tás ra: a ta la jok sú lyos sa va -
nyú sá ga, ext rém só tar tal ma, ext rém víz gaz dál ko dá sa
( elárasztás, vi ze nyõs ség) és ext rém fi zi kai jel lem zõi.

A  talajok tu do má nyos di gi tá lis adat bá zi sa it (Agro -
topo-100, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Talajtudo -
mányi In té ze te) hasz nál ták fel e kü lön le ge sen hát rá nyos
te rü le tek ki je lö lé sé re.

– A ta laj fo ko zott sa va nyú sá ga: amennyi ben a sa va -
nyú ság foka (pH) meg ha lad ja a 4,5 ér té ket, ez nagy mér -
ték ben kor lá toz za a ta laj ter mõ ké pes sé gét, mi vel szá mos
ter mény nem ter meszt he tõ (nem to le ráns ter mé nyek);
a termeszt hetõ ter mé nyek is je len tõs ter més csök ke nést
szen ved nek el a nem kí vá na tos ké mi ai ál la pot ál tal ered -
ményezett kor lá to zott ta laj táp anyag fel vé tel  miatt. Ez
 Magyarországon 650 000 ha te rü le tet érint.

– A ta laj ext rém só tar tal ma (szi kes ség): a nát ri um sók
túl zott szint je (0,15% fö lött) a ta laj fel sõ ré te gé ben ha son -
ló ha tá sú mint a sa vas ság, csak só tû rõ nö vé nyek ter meszt -
he tõk és csak je len tõs ter més csök ke nés mel lett. Magyar -
országon a szo lon csák és szo lo nyec ta la jok (340 000 ha)
azok az ilyen tí pu sú ta la jok, ame lyek meg fe lel nek ezek nek 
a kri té ri u mok nak.

– Ext rém víz gaz dál ko dá si kö rül mé nyek: a gyen ge víz -
át eresz tõ és erõs víz vissza tar tó tu laj don sá gú ta la jok je len -
tõs hát rányt je len te nek a nö vény ter mesz tés szá má ra, mi vel 
rend sze re sen el ön tés re ke rül nek, ami a ter més és a nye re -
sé ges ség csök ke né sét ered mé nye zi. Ma gyar or szá gon 7 év -
bõl 4 év ben for dul elõ kü lön bö zõ szin tû vi ze nyõs ség (idõ -
le ges el ön tés), ami be vé tel kor lá to zást és je len tõs (ese ten -
ként tel jes) ho zam csök ke nést ered mé nyez.

– Ext rém fi zi kai ta laj jel lem zõk: a sûrû agyag- és a
könnyû ho mok ta la jok je len tõ sen kor lá toz zák a ter mé nyek
nye re sé ges sé gét és ho za mát, to váb bá hát rányt je len te nek
a föld mû ve lé se szem pont já ból is (gép és mód szer ki vá -
lasz tás). Ma gyar or szá gon e ta la jo kon a nö vény ter mesz tés
kor lá to zott a ter mé sze ti hát rá nyok  miatt, e miatt ezek meg -
fe lel nek a fen ti ek ben meg ha tá ro zott kri té ri u mok nak.

A fen ti fel té tel kö zül leg alább ket tõ nek meg fe le lõ te rü -
le te ket te kin tet tük a 20. cik kely sze rin ti ked ve zõt len adott -
sá gú te rü le tek nek, amely együt te sen nem ha lad hat ja meg
a 1257/1999/EK ren de let ben meg ha tá ro zott 10%-os
 országos ha tár ér té ket.
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