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Összefoglaló a 2014-2020 között elérhető 

agrártámogatásokról a  

Natura 2000 fenntartási tervek  

Agrártámogatások fejezetének elkészítéséhez  

– 2019. december 4. – 

 

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2013. évi reformja még nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy a 

mezőgazdaság és a természetvédelem érdekei közeledjenek egymáshoz. A biotikus és abiotikus 

környezet védelme és megőrzése egy hosszútávon fenntartható mezőgazdaság, valamint a biztonságos 

és egészséges élelmiszer termelés alapja – mindezek prioritást élveztek az Unió egyik legnagyobb 

politikájának újragondolásánál. 

Az alábbiakban elsősorban azok a támogatások kerülnek felsorolásra – rövid leírásokkal – amelyek 

közvetlenül vagy közvetve hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Natura 2000 területek állapota 

megőrződjön és/vagy javuljon, illetve jellegük miatt mindenképpen hatással lehetnek a Natura 2000 

területekre. 

 

KAP I. pillér 
 
1.) Alaptámogatás 
 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a mezőgazdasági termelők területalapon megvalósuló jövedelemstabilizációja. A 

támogatás révén a termelési, éghajlati illetve piaci folyamatokból fakadó negatív hatások 

következtében megjelenő jövedelemcsökkenés hatásának mérséklésére nyílik mód. 

 

A támogatás igénybevételének feltételei:  

Az igénybevétel feltételeit az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 

területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet tartalmazza 

 

A közvetlen kifizetéseket minimum korlátja: 

 legalább 1 hektár SAPS jogosult terület megléte, 

 vagy ha a támogatást kérelmező állatokra vonatkozó termeléshez kötött támogatásban 

részesül, de nincs 1 ha SAPS jogosult terülte, akkor 100 EUR támogatás a minimumküszöb. 

 

Kérelem benyújtása:  

A támogatási kérelmek benyújtására évente az egységes kérelem (22/2016. (IV. 5.) FM rendelet) 

keretében van lehetőség elektronikus úton. 

 

A támogatás összege: 

A támogatás összege évenként kerül meghatározásra a beérkezett kérelmek arányának megfelelően. A 

2019. évben beadott kérelmekre vonatkozóan a támogatási összeg hektáronként, az előzetes becslések 

alapján, 142,8 euró (45 700 Ft). 

 

Minimumkövetelmények: 

Minden gazdálkodónak, aki mezőgazdasági területtel rendelkezik, be kell tartania bizonyos 

környezetvédelmi előírásokat a talaj kedvező állapotának megőrzése érdekében. A mezőgazdasági 

tevékenységet végző gazdálkodóknak a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerét (HMKÉ és 
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JFGK előírások) kell figyelembe vennie, míg a mezőgazdasági tevékenységet átmenetileg nem 

folytató gazdálkodókra az ún. minimumkövetelmények vonatkoznak a növénytermesztésre vagy 

legeltetésre alkalmas állapot megőrzése érdekében. Ez utóbbi, az elgyomosodás és a túllegeltetés 

elkerülésére vonatkozó előírásokat szintén a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet állapítja meg. 

 

 

2.) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 
nyújtandó támogatás (zöldítés) 

 

A támogatás célja: 

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös gyakorlatok kötelező előírásának célja, hogy a 

mezőgazdasági tevékenységet végzők nagyobb mértékben járuljanak hozzá a környezeti és természeti 

erőforrások megőrzéséhez.  

 

A támogatás igénybevételének feltételei:  

A támogatás igénybevételének részletes feltételeit az éghajlat és környezet szempontjából előnyös 

mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a 

szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre 

vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 

tartalmazza.  

Támogatásra jogosult az egységes területalapú támogatást igénylő, a tárgyévben egységes kérelmet 

benyújtó mezőgazdasági termelő. 

 

Mentességi feltételek  

A zöldítési gyakorlatok betartása alól általános mentességet élveznek az ökológiai gazdálkodást 

folytató mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági kistermelői támogatásban részesülő 

gazdálkodók. Továbbá bizonyos feltételek teljesülése esetén az egyes előírások betartása alól is 

mentesülhet az érintett gazdálkodó, melyre vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet állapít meg 

szabályokat. 

 

Teljesítendő előírások:  

Az előírások három gyakorlatot fednek le: 

 állandó gyepterületek fenntartása, 

 növénytermesztés diverzifikálása  

 ökológia jelentőségű terület (EFA) kijelölése a mezőgazdasági területeken. 

 

Állandó gyepterületek fenntartása:  

Állandó gyepnek az a terület minősül, ahol a gyepet vagy egyéb takarmánynövényt vetés nélkül vagy 

vetéssel termesztik és a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt évig nem szerepel. Az 

állandó gyepnek minősített területek fedvényként lehatárolásra kerülnek a Mezőgazdasági Parcella 

Azonosító Rendszerben (MePAR), mely fedvény évenként felülvizsgálatra kerül. 

Az állandó gyepterületek részét képezi a környezetileg érzékeny állandó gyepek csoportja, melybe 

jelenleg Magyarországon a Natura 2000 védettség alatt álló gyepek tartoznak. A környezeti 

szempontból érzékeny gyepterületek feltörésére kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóságok 

írásos hozzájárulásával van lehetőség.  

Az állandó gyepek összterületét tagállami szinten kell biztosítani. Amennyiben az állandó 

gyepterületek aránya a 2015. évben megállapított referencia arányhoz (12,57 %) képest 5%-nál 

nagyobb mértékben csökken, visszaállítást kell elrendelni. A visszaállítási kötelezettséget a 

jogszabályban foglalt eljárás alapján a Magyar Államkincstár állapítja meg. Natura 2000 gyepek 

engedély nélküli feltörése esetén a referencia aránytól függetlenül visszaállítási kötelezettséget 

határoznak meg.  
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Terménydiverzifikáció:  

Azok a gazdálkodók, akik 

 10 és 30 hektár közötti szántóterülettel rendelkeznek legalább két különböző növénykultúrát 

kötelesek termeszteni. A termesztett növénykultúrák közül a legnagyobb területet elfoglaló 

növénykultúra részaránya nem haladhatja meg a teljes szántóterület 75%-át; 

 30 hektárt meghaladó nagyságú szántóterülettel rendelkeznek legalább három különböző 

növénykultúrát kötelesek termeszteni. A termesztett növénykultúrák közül a legnagyobb 

területet elfoglaló kultúra részaránya nem haladhatja meg a teljes szántóterület 75%-át, a két 

legnagyobb területet elfoglaló növénykultúra együttes részaránya nem haladhatja meg a teljes 

szántóterület 95%-át.  

Terménydiverzifikáció szempontjából az adott táblán az a növény vehető figyelembe, amelyik május 

1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a leghosszabb ideig van a területen. A növénykultúrák 

különbözőségét a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet határozza meg. 

  

Ökológiai jelentőségű területek kijelölése:  

A 15 hektár fölötti szántóterületen gazdálkodók kötelesek szántóterületük legalább 5 %-ának 

megfelelő kiterjedésű ökológia jelentőségű terület kijelölni. 

 

Ökológiai jelentőségű területnek (EFA) a következők tekinthetők:  

 parlagon hagyott terület (amennyiben a pihentetési időszak legalább 2017. január 1. napjától 

augusztus 31. napjáig tart);  

 terasz;  

 tájelem (fás sáv, magányosan álló fa, fa- és bokorcsoport, táblaszegély, kis kiterjedésű tó, 

kunhalom, gémeskút);  

 vízvédelmi sáv (folyóvíz és állóvíz melletti) és táblaszegély;  

 erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv (termeléssel vagy termelés nélkül);  

 rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény;  

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 

nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM 

rendelet és az 1305/2013/EU rendelet és a Erdősítés támogatása című VP5-8.1.1.-16 

kódszámú felhívás alapján erdősített terület (a továbbiakban: erdősített terület) ), mely 2008. 

évben még támogatható területnek minősült az egységes területalapú támogatás tekintetébe;;  

  ökológiai jelentőségű másodvetés;  

 nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület.  

 

A célterületként elszámolható területnek nem kell feltétlenül támogatható területnek lennie. Lehetőség 

van továbbá a szomszédos, nem saját kezelésben lévő EFA területek elszámolására is, amennyiben 

annak vagyonkezelője nem jelzi, hogy nem járul hozzá az adott terület EFA-ként való elszámolásához. 

 

Kérelem benyújtása:  

A támogatási kérelmek benyújtására évente az egységes kérelem (22/2016. (IV. 5.) keretében van 

lehetőség elektronikus úton. 

 

A támogatás összege: 

A támogatás összege évenként kerül meghatározásra a beérkezett kérelmek arányának megfelelően. A 

2019. évben beadott kérelmek vonatkozóan a támogatási összeg hektáronként, az előzetes becslések 

alapján, 80,8 euró (25 800 Ft). 

 

Minimumkövetelmények: 

Minden gazdálkodónak, aki mezőgazdasági területtel rendelkezik, be kell tartania bizonyos 

környezetvédelmi előírásokat a talaj kedvező állapotának megőrzése érdekében. A mezőgazdasági 

tevékenységet végző gazdálkodóknak a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerét (HMKÉ és 

JFGK előírások) kell figyelembe vennie, míg a mezőgazdasági tevékenységet átmenetileg nem 

folytató gazdálkodókra az ún. minimumkövetelmények vonatkoznak a növénytermesztésre vagy 



3. melléklet 

 

4 
 

legeltetésre alkalmas állapot megőrzése érdekében. Ez utóbbi, az elgyomosodás és a túllegeltetés 

elkerülésére vonatkozó előírásokat szintén a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet állapítja meg. 

 

 

3.) Területalapú termeléshez kötött támogatások  
 

A támogatás célja: 

A termeléshez kötött támogatások célja, hogy egyes érzékeny ágazatok célzott támogatása. Ezen 

ágazatok esetében a piaci helyzet vagy a termelési sajtárosságok alapján válik szükségessé külön 

források biztosítása. E jogcímek keretében azon termelők jutnak – az alaptámogatáson és a zöldítési 

támogatáson felül – többlettámogatáshoz, akik a tárgyévben érdemi és ténylegesen megvalósuló 

termelést végeznek.  

 
A támogatás igénybevételének feltételei:  

A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a termeléshez kötött közvetlen támogatások 

igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet tartalmazza.  

Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe: 

a) rizstermesztés támogatása, 

b) cukorrépa termesztés támogatása, 

c) zöldségnövény termesztés támogatása 

d) ipari zöldségnövény termesztés támogatása, 

e) extenzív gyümölcstermesztés támogatása, 

f) intenzív gyümölcstermesztés támogatása 

g) szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása, 

h) szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása, 

i) ipari olajnövény termesztés támogatása.  

 

Fő szabály szerint az egyes jogcímek esetében a támogatható terület nagyságának legalább egy 

hektárnak kell lenni. Kivéve a zöldségnövény termesztés támogatását valamint az extenzív és az 

intenzív gyümölcstermesztés támogatását, ahol a támogatható terület nagysága 0,3 hektár, de az 

egységes területalapú támogatási kérelem alapján jóváhagyott területnek legalább egy hektárnak kell 

lenni.  

 

Támogatásra jogosult az egységes területalapú támogatást igénylő, a tárgyévben egységes kérelmet 

benyújtó mezőgazdasági termelő. 

 

Teljesítendő előírások:  

 

Rizstermesztés támogatása 

Rizstermesztés támogatása azon területek után vehető igénybe, amelyen a mezőgazdasági termelő 

a) 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termeszt, 

b) a rizst legkésőbb május 31-éig elveti, 

c) az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi, és 

d) 2,5 t/ha minimális hozamot igazoltan elér. 

 

Cukorrépa termesztés támogatása 

Cukorrépa termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy 

amely 

a) cukorrépát termel, és  

b) a tárgyévben a cukorrépa megtermelésére a cukorrépa feldolgozóval – közvetlenül vagy 

cukorrépa integrátoron keresztül – kötött cukorrépa szállítási szerződés másolatát benyújtja. 

 

Zöldségnövény termesztés támogatása 

Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy 

amely 
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a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklet szerinti zöldségnövényt szántóföldi, üvegházi 

vagy fóliasátras technológiával termeszti azzal, hogy a zöldségnövény a támogatási kérelem 

benyújtása – vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem 

módosítása – után még legalább két hétig a területen van, és 

b) a tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló telepítés vagy vetés esetén legalább a 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális 

mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése 

céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését 

igazolja, illetve 

c) torma- és spárga dugvány vagy mentatősarj termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen 

támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 9/2015. (III. 13.) FM 

rendelet 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány felhasználásáról 

nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó 

betétlapjain rögzíti. 

 

Ipari zöldségnövény termesztés támogatása 

Az ipari feldolgozás céljára termesztett zöldségnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a 

mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely 

a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4., illetve a 4/a. melléklet szerinti növényt termeszt, 

b) az étkezési célra termesztetett burgonya kivételével legalább a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 

4. mellékletben meghatározott hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa 

a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület 

vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését igazolja, és  

c) – a sóska és a spenót kivételével – a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett 

legalább a virágzás kezdetéig megőrzi. 

 

Ipari olajnövény termesztés támogatása 

Az ipari feldolgozás céljára termesztett olajnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a 

mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely 

a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4/b. melléklet szerinti növényt termeszt, 

b) legalább a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4/b. mellékletben meghatározott, hektáronkénti 

minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás 

igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, a szaporítóanyag 

beszerzését igazolja, és 

c) a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig 

megőrzi. 

 

Extenzív és intenzív gyümölcstermesztés támogatása 

Extenzív gyümölcstermesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, 

a) aki vagy amely a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklet szerinti növényt termeszt, 

b) akinek vagy amelynek támogatási kérelemmel érintett homogén ültetvénye eléri a 9/2015. (III. 

13.) FM rendelet 5. melléklet C (extenzív) vagy D (intenzív) oszlopában meghatározott 

telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszámot, 

c) az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az alábbi 

feltételek közül bármely kettőt teljesíti: 

ca) az ültetvény a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. mellékletben meghatározott életkort 

nem haladja meg, 

cb) fix, telepített öntözés megléte, 

cc) ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállottság, és 

d) a b–c) pontban foglalt feltételek teljesítéséről nyilatkozik. 

 

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 
Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő 

jogosult, aki vagy amely 

a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. melléklet szerinti növényt termeszt, 
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b) szója, lóbab, édescsillagfürt termesztése esetén 1t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, 

takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén 2t/ha minimális hozamot igazoltan elér, és 

c) legalább a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti 

minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás 

igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, a szaporítóanyag 

beszerzését igazolja, illetve 

d) mezei borsó termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára 

bejelentett teljes terület vonatkozásában a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. mellékletben 

meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról 

nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzíti. 

 

Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 
Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő 

jogosult, aki vagy amely 

a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. melléklet szerinti növényt termeszt, 

b) az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi 

telepítés vagy felülvetés esetén a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. mellékletben meghatározott 

tömegű hektáronkénti minimális szaporítóanyagot, vagy a minimális csíraszámot biztosító 

mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése 

céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését 

igazolja, és 

c) c) a többéves művelésre alkalmas kultúra a támogatási kérelemében bejelentett tábla legalább 

80%-án összefüggő állományként jelen van. 

A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételének további feltétele, hogy 

d) a) a fehérjetakarmány-növény állományban a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. mellékletben 

önállóan – nem keverék formájában – nevesített fajok keveréken belüli vetőmag aránya 

meghaladja az 50%-ot, és 

e) b) a mezőgazdasági termelő az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a 

tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves 

művelésre alkalmas kultúrák esetében a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 

támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri, ha az állomány már többévesnek 

minősül, illetve a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylésének a 

további éveiben tárgyév július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen. 

 

Kérelem benyújtása:  

A támogatási kérelmek benyújtására évente az egységes kérelem (22/2016. (IV. 5.) keretében van 

lehetőség elektronikus úton. 

 

A támogatás összege: 

A támogatás összege évenként kerül meghatározásra a beérkezett kérelmek arányának megfelelően. A 

2019. évben beadott kérelmek vonatkozóan a támogatási összeg hektáronként, az előzetes becslések 

alapján a következő táblázatban bemutatottak alapján alakul. 

Jogcím megnevezése 
2019. évi becsült 

támogatás, forint 

2019. évi keret, 

millió forint 

cukorrépa termesztés támogatása 186 646 2 554,8 

rizstermesztés támogatása 237 016 638,7 

ipari zöldségnövény termesztés támogatása 65 102 3 665,4 

zöldségnövény termesztés támogatása 80 369 1 614,5 

ipari olajnövény termesztés támogatása  92 706 451,4 

extenzív gyümölcstermesztés támogatása 73 618 3 122,0 

intenzív gyümölcstermesztés támogatása 120 421 2 147,3 

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 65 586 4 297,7 

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 23 090 4 297,7 

Forrás: A 2019. évi Egységes Kérelemben kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során 

AM által becsült érték.  
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Minimumkövetelmények: 

Minden gazdálkodónak, aki mezőgazdasági területtel rendelkezik, be kell tartania bizonyos 

környezetvédelmi előírásokat a talaj kedvező állapotának megőrzése érdekében. A mezőgazdasági 

tevékenységet végző gazdálkodóknak a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerét (HMKÉ és 

JFGK előírások) kell figyelembe vennie, míg a mezőgazdasági tevékenységet átmenetileg nem 

folytató gazdálkodókra az ún. minimumkövetelmények vonatkoznak a növénytermesztésre vagy 

legeltetésre alkalmas állapot megőrzése érdekében. Ez utóbbi, az elgyomosodás és a túllegeltetés 

elkerülésére vonatkozó előírásokat szintén a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet állapítja meg. 
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KAP II. pillér 

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020-ból elérhető, élőhelykezeléssel 

összefüggő támogatások 

 

 

Élőhelykezeléssel összefüggő mezőgazdasági támogatások 
1) VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

2) VP-4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

3) VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 

fenntartása 

4) VP-4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 

fenntartása 

5) VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

6) VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 

7) VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely 

létrehozása, fejlesztése 

8) VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, 

fejlesztése 

9) VP4-13.2.1.-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 

10) VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának in situ megőrzése 

 

 

Erdészeti támogatások 
1) VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

2) VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 

3) VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása 

4) VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

5) VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének 

növelését célzó beruházások 

6) VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 

7) VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 

8) VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 

9) VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 

10) VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 

11) VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak 

fejlesztése 

12) VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci 

értékesítésére irányuló beruházások  

 

 

Egyéb releváns támogatások 
1) VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás 

együttműködései 
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ÉLŐHELYKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ MEZŐGAZDASÁGI 

TÁMOGATÁSOK 

 

A fontosabb támogatások részletes ismertetése: 

VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG 2015) és VP-4-10.1.1-16 Agrár-

környezetgazdálkodási kifizetés (AKG 2016) 

A két felhívás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet 

állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, 

környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló 

mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás megőrzését a 

természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a 

termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos 

gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. 

Fenti célokat a felhívások úgy próbálják elérni, hogy a gazdálkodók olyan önkéntes vállalásokat 

tehetnek, amelyeknek pozitív környezeti hozzáadott értékei vannak. Ezekért az önkéntes vállalásokért 

cserébe a gazdálkodók normatív, vissza nem térítendő, területalapú támogatásban részesülnek. A 

kötelezettségvállalási időszak 5 év, amely időszak alatt a gazdálkodók éves szinten az egységes 

kérelmen keresztül igényelhetik a kifizetést. 

 

Az AKG 2015 felhívás esetében a gazdálkodók 16 különböző tematikus előíráscsoportból (TECS) 

választhattak a támogatási kérelmeik összeállítása során. A 16 TECS-ből 4 horizontális, 12 pedig 

zonális előíráscsoport volt. A különbség a két kategória között az, hogy míg a horizontális TECS-ek az 

adott földhasználati kategóriának megfelelően az országban bárhol igényelhetők, addig a zonális 

TECS-ek igénylései a földhasználati kategórián belül adott területi lehatároláshoz kötöttek (pl. MTÉ 

területek). Az AKG 2016 felhívás esetében két horizontális TECS: a horizontális szántó és a 

horizontális ültetvény került meghirdetésre. 

 

A TECS-ken belül vannak úgynevezett alapvállalások (zonális TECS-ekben bővítettek ezek az 

alapvállalások), amelyeket a gazdálkodóknak kötelező betartani és mindezek mellé a támogatásban 

résztvevő gazdálkodók kötelesek legalább kettő választható előírást is választani. Az előírásokhoz 

annak függvényében, hogy mekkora a környezeti hozzáadott értékük és mekkora többletköltséget 

(esetleg bevételkiesést) generálnak a gazdálkodónak adott támogatási összeg van rendelve, ezek 

összeadódásából áll össze a végső támogatási összeg, amit a gazdálkodó évente megkap. Továbbá 

mindkét felhívás kötelezően megvalósítandó elemei a gazdálkodási napló naprakész vezetése, 

tápanyaggazdálkodási-terv készítése éves szinten és az 5 éves kötelezettségvállalási időszak alatt 

egyszeri képzésen való részvétel. 

 

VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 

(ÖKO 15) és VP-4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 

fenntartása (ÖKO 18) 

A felhívások célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, 

másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása. Az ökológiai 

gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az 

ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek 

elvégzését vállalják. 

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás 

folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél 

egyaránt. A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak: 

a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 

b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 

c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év. 
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ÖKO 15 esetén a 2016. január 1-én, ÖKO 18 esetén 2019. január 1-énátállt ökológiai státuszban lévő 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a 

kötelezettségvállalás 5 évére. 

Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai 

tanúsító szervezet igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem 

lehetséges. A támogatással érintett terület ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje 

alatt minden évben január 1-i állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra 

az áttérési/fenntartási támogatás összege. A gazdálkodók a kifizetést minden évben az egységes 

kérelmen keresztül igényelhetik. 

 

A felhívások további kötelezően megvalósítandó elemei a gazdálkodási napló naprakész vezetése, 

tápanyaggazdálkodási-terv készítése éves szinten és az 5 éves kötelezettségvállalási időszak alatt 

egyszeri képzésen való részvétel. 

 

VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

A felhívás célja kompenzációs támogatás nyújtása azoknak a gazdálkodóknak, akik Natura 2000 

mezőgazdasági területeken folytatnak gazdálkodást. Ezzel a támogatással biztosítható a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő gazdálkodás által generált esetleges bevételkiesés vagy többletköltség 

ellentételezése. A támogatásra való jogosultság úgy kerül meghatározásra, hogy amennyiben a 

támogatási kérelemben benyújtott igényelt tábla terület, illetve az igényelt tábla több mint 50%-a a 

Natura 2000 tematikus fedvényre esik, akkor az igényelt tábla egész terület az adott fedvényre esőnek 

tekintendő – ez után fogja kapni a gazdálkodó a támogatási összeget. 

 

A támogatás kötelezettségvállalási időszaka 1 év, ami minden évben január 1.-től december 31.-ig tart. 

A gazdálkodók a támogatási kérelmet – ami egyben kifizetési igénylésnek is minősül – minden évben 

az adott évi egységes kérelemben nyújthatják be. A felhívás további kötelezően megvalósítandó 

elemei a gazdálkodási napló naprakész vezetése, illetve egyszeri képzésen való részvétel. 

 

VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 

A felhívás célja az agrár-élőhelyek környezeti hozzáadott értékének növelése, az élőhelyek közötti 

mozaikosság, illetve ökológiai folyosók biztosítása különböző telepítéseken keresztül. A gazdálkodók 

4 különböző célterületi telepítés közül választhatnak: 

1) zöldugar 

2) gyep 

3) sövény 

4) méhlegelő 

Egy mezőgazdasági táblára csak egy célterület valósítható meg, kivétel a sövénytelepítés, ami a többi 

célterületi telepítéssel kombinálható. A felhívásra kizárólag támogatásra jogosult szántó 

hasznosítású területtel lehet pályázni – a gyepfeltörés szigorúan tilos. Gazdálkodók a támogatás 

keretében egyszeri telepítési költség kifizetésben részesülnek, ettől függetlenül az adott célterületi 

telepítést a felhívásban meghatározott ideig fenn kell tartaniuk: 

1) zöldugar – 3 év 

2) gyep – 5 év 

3) sövény – 5 év 

4) méhlegelő – 3 év. 

 

A zöldugar, gyep és méhlegelő célterület az AKG és ÖKO felhívásokkal kombinálható, az ezen 

felhívás keretében elvégzett telepítés azokban a támogatásokban fenntartható. A felhívás további 

kötelezően megvalósítandó eleme a gazdálkodási napló naprakész vezetése. 
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VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely 

létrehozása, fejlesztése 

A felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő 

terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása. Mindemellett a felhívás hozzájárul a 

biodiverzitás megőrzéséhez, valamint a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosításához. 

Két célterületre igényelhető támogatás: 

1) Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése; 

2) Vizes élőhelyek kialakítása. 

 

A célterületek rövid leírása: 

Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése 

Gyeptelepítés időszakos vagy állandó vízfolyás, állóvíz partján lévő, a „Vízvédelmi sáv” megnevezésű 

MePAR fedvénnyel szomszédos szántó művelésű területen, a fedvény szántóval határos oldalától, 

illetve – amennyiben a szántó a vízfolyás, állóvíz partjával határos – a vízfolyás, állóvíz partjától 

számított minimum 40 m szélességben, a felhívás 1. számú mellékletben meghatározott hazai 

pázsitfűfajokból álló gyepkeverékből. 

Vizes élőhelyek kialakítása 

Vizes élőhelyek kialakítása szántó vagy gyep művelésű területeken, nyílt vízfelületű vagy 

időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, part menti vegetációval szegélyezetten, amely magában 

foglalja a parti sávot és a pufferzónát is. 

 

A felhívás további kötelezően megvalósítandó eleme a gazdálkodási napló naprakész vezetése. 

 

VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 

A felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő 

terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő 

problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzésének, mind a vizeink mennyiségi és 

minőségi védelmének biztosítása céljából. 

A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak, csökkentik a 

felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, továbbá 

jobb vízellátású, illetve mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-

érzékenység csökkentését szolgálják. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 

a) Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, 

vízvisszatartásra alkalmas területeken 

 Vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a 

vízvisszatartásra alkalmas terület felé; 

 Vízvisszatartást szolgáló műtárgy; 

 Vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása; 

 Kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása. 

 

b) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése 

 Terasz 

 Sánc 

 Padka 

 Bakhát 

 Rőzsefonat 

 Talajfogó gát 

 Gyepes gyűjtőárok 

 Vízmosások feltöltése. 
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VP4-13.2.1.-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 

A felhívás célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a 

környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése. A támogatásban azok a 

gazdálkodók vehetnek részt, akik az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke alapján meghatározott 

területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A támogatás jövedelem-kiegészítést biztosít a 

hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a terület igényeihez igazított 

mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére. 

 

A támogatás kötelezettségvállalási időszaka 1 év, ami minden évben január 1.-től december 31.-ig tart. 

A gazdálkodók a támogatási kérelmet – ami egyben kifizetési igénylésnek is minősül – minden évben 

az adott évi egységes kérelemben nyújthatják be. A felhívás további kötelezően megvalósítandó eleme 

a gazdálkodási napló naprakész vezetése. 

 

VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának in situ megőrzése 

A felhívás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták nőivarú – baromfifélék esetén vegyes ivarú – állományának a fajták eredeti tartási-, 

takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti, tenyésztésben történő életképes 

populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását 

biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül. A felhívás közvetetten 

kapcsolódik a Natura 2000 területek megőrzéséhez azáltal, hogy a védett őshonos állatfajtákat az 

eredeti tartási körülményeiknek megfelelően szükséges a támogatás keretében is tartani – így a 

támogatásban résztvevő állatok legeltetéses területkezelésre is alkalmazhatók. 

 

 

ERDÉSZETI TÁMOGATÁSOK 

 

VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

A felhívás célja kompenzációs támogatás nyújtása azoknak a magán erdőgazdálkodóknak, akik Natura 

2000 erdőterületeken folytatnak gazdálkodást. Ezzel a támogatással biztosítható a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő gazdálkodás által generált esetleges bevételkiesés vagy többletköltség 

ellentételezése. A támogatásra való jogosultság a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti MePAR és 

az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő lehatárolásokat figyelembe véve kerül 

meghatározásra. A támogatási összegek mértéke függ az igényelt faállomány-típustól és korcsoporttól. 

 

A támogatás kötelezettségvállalási időszaka 1 év, ami minden évben január 1.-től december 31.-ig tart. 

A gazdálkodók a támogatási kérelmet – ami egyben kifizetési igénylésnek is minősül – minden évben 

az adott évi egységes kérelemben nyújthatják be. A felhívás további kötelezően megvalósítandó eleme 

az egyszeri képzésen való részvétel. 

 

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 

A felhívás célja a fásítások, mezővédő erdősávok rendszerének kialakítása, fás legelők területének 

növelése a jelenlegi erdőzónában és az alföldi erdőssztyepp területeken, hozzájárulva a mezőgazdasági 

és az állattenyésztési termelékenység növeléséhez. Az agrár-erdészeti rendszerek jelentős szerepet 

töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, ezáltal a 

talajvédelemben. Mindezek mellett fontos élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai 

növényvédelemhez. A mezővédő fásítások pedig ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek 

összeköttetéseit biztosítják. A felhívásnak 3 célterülete van: 

1) Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása; 

2) Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása; 

3) Mezővédő fásítás létrehozása. 
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VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása 

A felhívás célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint 

a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése 

érdekében az erdőterület növelésének támogatása. A felhívásnak két célterülete van: 

1) Erdőtelepítés; 

2) Ipari célú fás szárú ültetvény létrehozása. 

 

A támogatási kérelmeket 2016. július 20.-tól folyamatosan lehet benyújtani egészen 2021. december 

30-ig. A kérelmek elbírálása szakaszosan történik. 

 

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

A felhívás célja, hogy támogatást nyújtson azon erdőgazdálkodóknak, akik önkéntes alapon, a 

vonatkozó jogszabályi előírásokban és az erdőtervben foglalt jogosultságaikat kihasználva, a 

kötelezettségeken túlmutató erdő-környezetvédelmi vállalásokat tesznek. Mindezzel a tudatos erdő-

környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztését, a fafajok adaptációs készségének növelését, az 

egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatását kívánjuk 

előmozdítani. A felhívás keretében 3 különböző célterületre igényelhető támogatás: 

1) Örökerdő gazdálkodás; 

2) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása; 

3) Természetkímélő anyagmozgatás. 

 

Az Örökerdő gazdálkodás célterülethez az alábbi önállóan nem támogatható, kiegészítő 

tevékenységekre igényelhető még további támogatás: 

a.) kerítés építése; 

b.) villanypásztor létesítése; 

c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; 

d.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen magfogó rőzsefonat készítése; 

e.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen fatörzs elhelyezése. 

 

A felhívás további kötelezően megvalósítandó eleme az egyszeri képzésen való részvétel. 

 

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházások 

A felhívás a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú vagy 

a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj 

eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, 

több szintes állományszerkezet kialakítása, valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes 

erdőtársulásokká történő átalakítás erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A felhívás 

keretében az intenzíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefajok eltávolítása is támogatható. Az erdei 

élőhelyek változatosságának növelése szempontjából további fontos élőhelyfejlesztési lehetőség az 

erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása. 

A felhívás keretében az alábbi célterületek támogathatók: 

1) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek 

támogathatóak: 

A.) Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás 

B.) Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás 

C.) Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás 

2) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás 

3) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló-képességének és környezeti értékének növelése 

érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

A.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása 

B.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása 
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Az 1.) és 2.) ponthoz kapcsolódóan az alábbi önállóan nem támogatható, kiegészítő tevékenységekre 

lehet még plusz támogatást igényelni: 

a.) kerítés létesítése 

b.) villanypásztor létesítése 

c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése 

d.) erdőszegély kialakítása. 

 

A 3.) ponthoz kapcsolódóan az alábbi önállóan nem támogatható, kiegészítő tevékenységre lehet még 

plusz támogatást igényelni: 

a.) tuskókenés. 

 

A támogatási kérelmeket 2017. február 28.-tól folyamatosan lehet benyújtani egészen 2021. december 

31-ig. A kérelmek elbírálása szakaszosan történik. 

 

VP4-15.2.1.1-16  Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 

A felhívás célja a klíma rezisztens fafajok biztosítása, fafajaink evolúciós potenciáljának fenntartása, a 

genetikai változatosság megőrzése a fafajok alkalmazkodóképességének érdekében.. A pályázat 

keretében az alábbi tevékenységekre lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni: 

1.) In situ génmegőrzési módok esetében: 
a) erdészeti génrezervátumok fenntartása, 

b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása    

2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén: 

a) juvenilis formában, genotípus gyűjtemény fenntartása 

b) oltvány formában, genotípus gyűjtemény fenntartása 

c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény fenntartása 

d) faalakú formában genotípus gyűjtemény fenntartása 

3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:   

a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek fenntartása 

b) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása. 

 

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 

A felhívás célja a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő 

genetikai változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját 

hosszú távon megvédje és fenntartsa. A pályázat keretében az alábbi tevékenységekre lehet vissza nem 

térítendő támogatást igényelni: 

1.) In situ génmegőrzési módok esetében: 

a) (A) erdészeti génrezervátumok létesítése 

b) (B) magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése    

2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén: 

a) (E.2.1.) juvenilis formában, genotípus gyűjtemény létesítése 

b) (E.2.2.1.) oltvány formában, genotípus gyűjtemény létesítése 

c) (E.2.2.2.) faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény létesítése 

d)  (E.2.3.) faalakú formában genotípus gyűjtemény létesítése.     

3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:   

a) (C.1.) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit fokozatú anyatelepeinek létesítése 

b) (C.2.) vegetatív szaporítású fajok, fajták elit fokozatú anyatelepeinek létesítése 

c) (C.3.) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek létesítése.    

4.) Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti 

nyilvántartásba vétele (D.) 

 

Fenti tevékenységekhez az alábbi kiegészítő tevékenységek társíthatók és jogosultak még támogatásra. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 (K.3.) Molekuláris genetikai vizsgálatok fekete nyár (Populus nigra) fajra a 4. pontban 

rögzített célterület esetében. 
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 (K.1.) Szokásostól eltérő talaj előkészítés a generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő 

ültetvényeinek létesítése a 3. pontban rögzített célterület c) tevékenysége esetén. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Szokásostól eltérő talaj előkészítés a felhívás 3.1.1.2 fejezet 2. b), c), d), pontjai esetében 

amennyiben a tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 16. § (6) bekezdése 

alapján nyilvántartott erdőrészlet területén valósul meg 

 Kerítés létesítése a felhívás 3.1.1.2. fejezet 1.a), b), 2. b), c), d), 3 b), pontjai esetében. 

 Kiindulási növényanyag előállítása a felhívás 3.1.1.2. fejezet 2.) a), b.), c.), d.) pontjai 

esetében Ex situ 

módon létesítendő gyűjtemény esetén választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 E.1. Erdészeti faanyagtermő növények ex situ megőrzés kiindulási anyaga előállítása 

 E.1.1. Növényanyag előállítása dugványozással, ill. merisztéma szaporítással 

 E.1.2. Növényanyag előállítása oltással, szemzéssel 

 E.1.3. Növényanyag előállítása generatív szaporítással. 

 

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 

Mivel a klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó abiotikus kockázatokat jelent, Magyarországon is 

egyre gyakoribbá váltak a száraz, aszályos évek – ezáltal a tűzveszély is jelentősen növekedett. Az 

erdőgazdálkodás biztonsága érdekében szükséges fokozott figyelmet fordítani az erdőtüzek 

kialakulásának megelőzésére – a pályázati felhívás ehhez biztosít megfelelő támogatást. 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

1.) Tűzpászták esetén: 

a) „A” típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása; 

b) „B” típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása; 

c) „C” típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása. 

2.) Víznyerőhely esetén: 

a) „A” típusú víznyerőhely kialakítása: 

aa) vízzáró talaj alkalmazása; 

ab) egyéb szigetelés alkalmazása. 

b) „B” típusú víznyerőhely kialakítása: 

ba) vízzáró talaj alkalmazása; 

bb) egyéb szigetelés alkalmazása. 

c) „C” típusú víznyerőhely kialakítására: 

ca) vízzáró talaj alkalmazása; 

cb) egyéb szigetelés alkalmazása. 

3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása. 

4.) Tuskósorok lehordásának támogatása. 

 

VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 

A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással 

összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási 

potenciál helyreállítása. Csak olyan káresemények esetén igényelhető a támogatás, ahol korábban a 

gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett a az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM 

rendelet (továbbiakban: Vhr.) 40.§ szerint előírt bejelentési kötelezettségének, és a károsodás mértéke 

az erdészeti hatóság által igazoltan eléri a meghatározott mértéket. 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

A támogatás az Evt. hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető 

igénybe a felhívásban meghatározott részletes szakmai feltételek szerint. 

A támogatás az erdőgazdálkodási potenciál esetében az alábbiak szerint épül fel: 

a. helyreállítási alaptámogatás; 
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b. kiegészítő támogatás. 

Az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján kiegészítő támogatás adható a következő 

tevékenységek elvégzésére: 

 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy 

 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése. 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe. 

Nem igényelhető támogatás: 

 tőrevágással, sarjaztatással történő erdő-helyreállításra, 

 karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre; 

 fás szárú energetikai célú ültetvényre; 

 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra; 

 az árvíz által az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján 

készült Erdőrendezési útmutató szerinti, „nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren” 

keletkezett kár után 

 Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és 

gyakorlótér területére. 

 

A támogatási kérelmeket – amelyek egyben kifizetési igénylésnek is minősülnek – minden évben az 

egységes kérelem keretében lehet benyújtani. Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott 

feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül, a tevékenység 

erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását követően jogosult a támogatási kérelem benyújtására. 

Ettől a határidőtől abban az esetben lehet eltérni, ha az erdészeti hatóság az Evt. 52/A. § (5) 

bekezdésére való hivatkozással – kizárólag jelentős mértékű abiotikus károsítás bekövetkezése 

miatt – határozatban rögzíti, hogy az Evt. 52§ (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, az 

erdőgazdálkodónak nem felróható okból a felújítási kötelezettségének nem tudott eleget tenni és 

egyúttal számára engedélyezte a felújítás megkezdésére vonatkozó határidő kitolását. 

 

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 

A felhívás célja az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek 

által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni 

azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok 

során tapasztalhatók. 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás; 

b) tisztítás fahasználat; 

c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprítás. 

Támogatási kérelmet várhatóan az alábbi időszakokban lehet benyújtani: 

 2020. 02.01-től – 03.02-ig 

 2021. 02.01-től – 03.02-ig. 

 

VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 

A felhívás célja, hogy a magyar erdők közjavainak ingyenes elérhetőségének lehetősége jelentősen 

bővüljön. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

A) erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: jellemzően gyalogos kirándulás vagy 

gyalogtúra során rövid pihenésre szolgáló, közúton jellemzően nem megközelíthető, kisebb közjóléti 

berendezés-együttes, 

B) erdei kirándulóhely és településkörnyéki kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: 

intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, 

többfunkciós közjóléti berendezés-együttes, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs 

lehetőséget is biztosít. 

Mindkét célterületen kizárólag korlátozásmentesen és ingyenesen igénybe vehető eszközök és 

létesítmények támogathatók, amelyeket a kedvezményezettek kötelesek 5 éven keresztül úgy 
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fenntartani, hogy térítésmenetesen igénybe vehetők legyenek. Egy támogatási kérelmet egy vagy 

akár mindkét célterületre is be lehet nyújtani. 

 

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci 

értékesítésére irányuló beruházások 

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli 

erdőgazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, 

valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges 

feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia 

rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is. 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében 

felsorolt gépek, eszközök beszerzése: 

I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése 

II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése 

III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés. 

Fenti tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók még, nem önállóan: 

 Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. (kötelező) 

 Projekt-előkészítés, projekt-menedzsment. (választható) 

 

A felhívás 2017. szeptember 5-től felfüggesztésre került. 
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ERDÉSZETI TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK MÁTRIXA 
 

A táblázatban X-szel jelöltük azokat, akik az adott felhívás esetében jogosultak a támogatást igénybe venni. 

 50% vagy afölötti állami 

tulajdonú erdőgazdálkodó, 

központi költségvetési szerv 

Magánjogi 

erdőgazdálkodó 

Jogszerű 

földhasználó 
Megjegyzés 

VP4-12.2.1-16 Natura 2000 

erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések 

 X   

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek 

létrehozása   X 

Magánjogi földhasználók, települési 

önkormányzatok és társulásaik vehetik 

igénybe. 

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása   X Jogosultsági feltételeknek meg kell felelni. 

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi 

kifizetések  X  

Támogatásra jogosult még: települési 

önkormányzatok, amennyiben állami 

tulajdonban lévő erdő erdőgazdálkodója. 

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák 

ellenálló képességének és környezeti 

értékének növelését célzó beruházások 

X X  

Jogosultsági feltételeknek meg kell felelni. 

Többségi állami tulajdon esetén a kormány 

előzetes hozzájárulása kell. 

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai 

erőforrások megőrzése 

X X  

Támogatásra jogosult még: az erdészeti 

szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) 

FVM rendelet 1.§ (3) bekezdés c) pontja 

alapján nyilvántartásba vett erdészeti 

szaporítóanyag termelők, és a közjogi 

szervezetek. Többségi állami tulajdon esetén 

a kormány előzetes hozzájárulása kell. 
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VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai 

erőforrások fejlesztése 

X X  

Támogatásra jogosult még: az erdészeti 

szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) 

FVM rendelet 1.§ (3) bekezdés c) pontja 

alapján nyilvántartásba vett erdészeti 

szaporítóanyag termelők, és a közjogi 

szervezetek. Többségi állami tulajdon esetén 

a kormány előzetes hozzájárulása kell. 

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási 

potenciálban okozott erdőkárok 

megelőzése 

X X   

VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási 

potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítása 

X X   

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál 

mobilizálását szolgáló tevékenységek 
 X  

Támogatásra jogosult még: önkormányzati 

erdőgazdálkodók. 

VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák 

térítésmentesen nyújtott közjóléti 

funkcióinak fejlesztése 

X X   

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, 

valamint erdei termékek feldolgozására és 

piaci értékesítésére irányuló beruházások 
 X  

Támogatásra jogosult még: önkormányzati 

erdőgazdálkodók, mikrovállalkozások, 

erdészeti szolgáltató vállalkozások. A 

támogatást igénylők körére vonatkozó 

részletes feltételeket a pályázati felhívás 

4.1. fejezete tartalmazza. 
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EGYÉB RELEVÁNS TÁMOGATÁSOK 

 

VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései 

A felhívás célja egy vízvisszatartáson alapuló tájgazdálkodás kialakításának támogatása. A 

vízvisszatartáson alapuló tájgazdálkodás lényege, hogy a vízbő időszakok vízfeleslegét a területen 

térben máshol vagy időben később hasznosítható vízkészletekké alakítsa át. A gazdaság, a lakosság, az 

ökológiai rendszer fenntartása szempontjából egyaránt fontos a vízjárás szélsőségeinek enyhítése és a 

vízháztartás kiegyenlítése. A felhívásra erdőgazdálkodók és/vagy mezőgazdasági termelők által 

alkotott, legalább 5 tagú konzorciumok pályázhatnak. A konzorciumi tagok nem minősülhetnek 

kapcsolt vállalkozásnak. 

A felhívás keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenységek a vízvisszatartás és a vízvisszatartás 

utáni területhasznosítás, melyekhez a felhívásban további kötelezően, illetve válaszhatóan 

megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek kapcsolódnak (például: zöld pont rendszer). 

 

A fontosabb ÚMVP jogcímrendeletek VP felhívásoknak való megfeleltetése 

 
ÚMVP-s jogcímrendelet VP felhívás 

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

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási 

támogatások igénybevételének részletes 

feltételeiről 

VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási 

kifizetés  

VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási 

kifizetés 

VP-4-11.1.-11.2.-15. Ökológiai gazdálkodásra 

történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 

VP-4-11.1.-11.2.-18. Ökológiai gazdálkodásra 

történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 

128/2007. (X. 31.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 

támogatás részletes szabályairól  

(NINCS MÁR HATÁLYBAN!) 

VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági 

területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 

támogatás részletes szabályairól  

(NINCS MÁR HATÁLYBAN!) 

VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek 

nyújtott kompenzációs kifizetések  

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nem termelő mezőgazdasági 

beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes 

VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő 

beruházások 
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feltételeiről 

25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken 

történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 

támogatások részletes szabályairól  

(NINCS MÁR HATÁLYBAN!) 

VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések 

természeti hátránnyal érintett területeken 

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az erdő-környezetvédelmi 

intézkedésekhez nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről 

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az erdőszerkezet átalakításához 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló 

képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházások 

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 

nyújtandó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól 

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása 

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az agrár-erdészeti rendszerek 

mezőgazdasági földterületeken történő első 

létrehozásához nyújtandó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól  

(NINCS MÁR HATÁLYBAN!) 

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek 

létrehozása 

41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok 

megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről  

(NINCS MÁR HATÁLYBAN!) 

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban 

okozott erdőkárok megelőzése 

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására 

nyújtandó támogatások igénybevételének 

részletes szabályairól 

VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban 

okozott erdőkárok helyreállítása 

66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az erdei közjóléti létesítmények 

VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák 

térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak 

fejlesztése 



3. melléklet 

 

22 
 

megvalósításához nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről 

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból az erdészeti célra használt géppark 

fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről 

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint 

erdei termékek feldolgozására és piaci 

értékesítésére irányuló beruházások 

25/2012. (III. 20.) VM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

(NINCS MÁR HATÁLYBAN!) 

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál 

mobilizálását szolgáló tevékenységek 

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

védett őshonos és a veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának tenyésztésben történő 

megőrzésére nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről 

 

VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és 

veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának in situ megőrzése 
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KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 
 

Az Európai Unió 2007-es Közös Agrárpolitikájának reformja keretében került átalakításra az agrár- és 

vidékfejlesztési támogatások rendszere. A legfontosabb célkitűzés, amit a folyamatos változással el 

akarnak érni, hogy a mezőgazdasági termelők minél gyorsabban tudjanak alkalmazkodni a változó 

piaci körülményekhez, a lakosság egészséges környezetben éljen, a fogyasztók pedig megfelelő, sőt 

magas minőségű élelmiszerhez jussanak. 

A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszer alapvető előírásokat foglal magába a KAP-ban a 

környezetre, az éghajlatváltozásra, a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára, a 

közegészségügyre, az állat- és növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozóan. A KM a 

fenntartható mezőgazdaság megteremtéséhez kíván hozzájárulni annak elérése révén, hogy a 

gazdálkodók tudatában legyenek annak, hogy az említett alapvető előírásokat be kell tartani. 
Mindezek mellett ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetre, a közegészségügyre, az állat- és 

növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozó szakpolitikákkal való nagyobb fokú összhang 

kialakítása révén a KAP jobban megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. 

Aki földet művel, állatot tart, illetve a földműveléssel, állattartással összefüggő tevékenységet folytat, 

azok számára általános kötelezettség a különböző szakhatósági előírások betartása, függetlenül 

attól, hogy támogatást vesznek-e igénybe. Példakánt megemlítve: ha valaki földtulajdonnal 

rendelkezik, akkor is védekeznie kell a parlagfű ellen, ha egyébként nem részesül semmilyen 

támogatásban. 

Amennyiben a földművelők, állattartók közösségi forrásokból tevékenységükhöz támogatást 

vesznek igénybe számukra szintén kötelező az úgynevezett szakhatósági előírások betartása. A 

különbség csak az, hogy az utóbbi esetben a Magyar Államkincstár az érintett hatóságok, szervezetek 

(így a nemzeti park igazgatóságok) bevonásával vizsgálja az érintettnél üzemi szinten a 

rendelkezések betartását és a jogkövetkezményeket is üzemi szinten állapítják meg.  

2015-től több szempontból egyszerűsödött a KM rendszere. A korábbi helyes mezőgazdasági és 

környezeti állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírások és a jogszabályba foglalt gazdálkodási 

követelmények (JFGK) egy struktúrába kerültek témacsoportonként felosztva a könnyebb 

átláthatóság miatt. 

 

Mely támogatásokat érinti a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere 
1305/2013/EU rendelet 17. cikk (1) bekezdés d) pontja, 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) 

pontja, 28–31. cikke, 33. és 34. cikke szerint 

 Élőhely-fejlesztési célú nem termelő beruházások  

 Erdősítés támogatása 

 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 

 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, Ökológiai gazdálkodás fenntartása 

 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 

 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 

 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

1307/2013/EU rendelet I. melléklete szerint 

 Egységes területalapú támogatás 

 Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozóan 

nyújtott támogatás (Zöldítés) 

 A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás 

Termeléshez kötött támogatások 

 anyajuh tartás támogatása 

 anyatehén tartás támogatása 

 hízottbika-tartás támogatása 

 tejhasznú tehéntartás támogatása 
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 rizstermesztés támogatása 

 cukorrépa termesztés támogatása 

 zöldségnövény termesztés támogatása 

 ipari zöldségnövény termesztés támogatása 

 intenzív és extenzív gyümölcstermesztés támogatása 

 szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 

 szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 

 ipari olajnövény termesztés támogatása 

1308/2013/EU rendelet 46. cikke szerinti 

 Szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása 

 

A Kölcsönös Megfeleltetés követelményei 
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) 

A HMKÁ előírásai a következő gazdálkodási területekre terjednek ki:  

 Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások 

 Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető 

 Felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó előírások 

 Minimális talajborítottságra vonatkozó előírások 

 Erózió korlátozására vonatkozó termőhely-specifikus minimális földgazdálkodással 

kapcsolatos előírások (szőlőültetvények esetében teraszok megőrzése, 12%-osnál nagyobb 

lejtésű területeken bizonyos növénykultúrák termesztésének korlátozása) 

 A talaj szervesanyag-tartalmának fenntartására vonatkozó előírások (vetésváltás 

követelményei, égetési tilalom) 

 A védett tájképi elemek (gémeskutak, kunhalmok, fa- és bokorcsoportok, magányos fák, kis 

kiterjedésű tavak) megőrzése 

 Kivágási tilalomra vonatkozó előírás (fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. 

közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni). 

 

A gyakorlatban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azokon a – támogatható területen lévő – 

parcellákon is be kell tartani a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeket, így a HMKÁ 

előírásokat is, amelyekre a kérelmező nem kért támogatást. Az előírások a gazdaság teljes 

területére vonatkoznak. 

A vetésváltásra vonatkozó előírásokat akkor is be kell tartani, ha változik a terület földhasználója, 

kedvezményezettje. 

 

Az alábbiakban felsorolás szintjén megemlítjük a jogszabályba foglalt gazdálkodási 

követelményeket. Azokban az esetekben, ahol a JFGK-k kifejezetten relevánsak a Natura 2000 

területek megőrzése szempontjából, részletesen ismertetjük a kritériumrendszert.   

 

JFGK 1 – A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelme 

A szabályozás célja a nitrátérzékeny területeken a mezőgazdasági forrásokból származó nitrátok által 

okozott vagy indukált vízszennyezés csökkentése. A követelmények minden esetben a 

nitrátérzékeny területekre vonatkoznak. A JFGK 1 előírásai a következő témakörökhöz 

kapcsolódnak: 

 Nyilvántartás-vezetés 

 A szervestrágya-kijuttatás mennyiségi és időbeli korlátozása 

 Lejtős területen történő trágyázás feltételei 

 Hígtrágya kijuttatás feltételei 

 Műtrágyázás 

 Szerves trágya termőföldön történő tárolása 

 Trágyatárolóra vonatkozó előírások  

 Silótároló  
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Legeltetéses állattartás esetén a trágyatároló kapacitását csak az istállózott időszak hossza alapján 

kell megállapítani.  

 

 

JFGK 2,3 – A vadon élő madarak védelme (JFGK 2), a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 

állatok és növények védelme (JFGK 3) 

A védett állatfajok egyedének zavarására, károsítására, elpusztítására, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetésére vonatkozó tilalom, valamint a védett állatfajok lakó-, élő-, 

táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyének lerombolására, károsítására vonatkozó tilalom a 

gazdaság teljes területén vizsgálandók. Ezek kapcsán a hatóság azt vizsgálja, hogy a helyszíni 

ellenőrzés időpontjában van-e egyértelmű jele annak, hogy a gazdálkodó megszegte a számára előírt 

követelményt.  

A Natura 2000 területeken – a vonatkozó jogszabályi háttér alapján – az előírásokat akkor is 

meg kell tartani, ha az ügyfél nem igényel Natura 2000 területre nyújtandó kompenzációs 

támogatást. Az előírásokat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a NATURA 2000 gyepterületek 

fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A hivatkozott rendeletek 2019. december 4-én hatályos állapota szerint a főbb előírások az alábbiak: 

 

Natura 2000 területeken csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet többek között: 

 a gyepterületeket feltörni, felülvetni; 

 az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről 

szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fát, facsoportot, fás legelőn lévő fát kivágni, 

telepíteni; 

 a gyepterületeken nádat irtani; 

 a gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni. 

 

Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye 

szükséges. 

 

Földhasználati szabályok Natura 2000 gyepterületeken: 

 a gyepeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani; 

 csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető; 

 a gyepterület túllegeltetése tilos; 

 a gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos; 

 tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása 

tilos; 

 a belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos; 

 napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos; 

 a kaszálás tervezett időpontját be kell jelenteni a működési terület szerint érintett nemzeti park 

igazgatóságának; 

 a terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni; 

 a kaszálás módjának megválasztásánál tekintettel kell lenni az élőhely védelmére; 

 gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos; 

 az inváziós és termőhely-idegen növényfajok (pl. bálványfa, aranyvessző) megtelepedését és 

terjedését meg kell akadályozni a gazdálkodás során. 

 

 

A Natura 2000 erdőterületeken az erdőtervben, illetve az erdészeti hatóság határozatában előírt 

korlátozásokat kell betartani. 
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JFGK 4 – Élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások 

 

JFGK 5 – Egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagokra és ß-agonistákra vonatkozó 

felhasználási tilalom az állattenyésztésben 

 

JFGK 6 – A sertések azonosítása és nyilvántartása 

 

JFGK 7 – A szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása 

 

JFGK 8 – A juh- és kecskefélék azonosítása és nyilvántartása 

 

JFGK 9 – Szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) elleni védekezés 

 

JFGK 10 – Növényvédő szerek kezelése 

A követelmények célja a növényvédelemmel kapcsolatos veszélyek megelőzése, az ember és az állat 

egészségét, a környezet és a természetvédelmét szolgáló intézkedések biztosításával, illetve a 

növényvédelemmel összefüggő kémiai biztonságra vonatkozó általános szabályok betartásával 

(növényvédő szerek). 

 

Előírt követelmények a következő témakörökhöz kapcsolódnak: 

 Engedélyezett növényvédő szer felhasználása 

 Növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások 

 Növényvédő szer felhasználásához szükséges végzettség 

 Permetezési napló vezetése  

 Nyilvántartás a növényvédő szerekről  

 Növényvédő szerek tárolása 

 Növényvédő szerek átcsomagolása  

 A növényvédő szer kijuttatásra alkalmazott gépek műszaki állapotára vonatkozó előírások.  

 

JFGK 11 – Borjak védelmére vonatkozó minimum követelmények 

 

JFGK 12 – Sertések védelmére vonatkozó minimum követelmények 

 

JFGK 13 – Mezőgazdasági haszonállatok védelmére vonatkozó minimum követelmények 

 

Jogszabályi hivatkozások 

Hazai jogszabály 

A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények 

alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 

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  

EU jogszabály 

A Bizottság 809/2014/EU, valamint 640/2014/EU rendelete a 1306/2013/EU rendeletnek a kölcsönös 

megfeleltetéssel összefüggő kontrollrendszerek és igazgatási szankciók megállapításáról. 

 

 

Forrás: Agrárminisztérium  


