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A Vidékfejlesztési Program EMVA társfinanszírozással megvalósuló egyes agrár-

környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás tervezett megjelentetéséről szóló 

tájékoztatás 

 

A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága 

2015. szeptember hónapban tervezi megjelentetni az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

című felhívását. A támogatás 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. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

158 666 709 293 forint.  A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. között 

valósulnak meg, a támogatást igénylő és az IH között létrejövő szerződéses jogviszony 

keretében. Az 5 éves vállalási időszak kifizetései évente az adott évi egységes kérelem 

keretében valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel. 

 

 

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

A Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akiknek 

nyilatkozni kell arról, hogy esetükben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok: 

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) 

megfelelően 

aa) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

ab) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak 

hatálya alá, és 

ac) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén 

átlátható szervezetnek minősül, 

b) nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt, 

c) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
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d) ha ellene jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt a 

Támogatónak bejelenti. 

e) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. 

cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás 

összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül, 

f) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legfeljebb az egymillió forintot nem 

haladja meg, a köztartozással csökkentett támogatási összegre jogosult, 

g) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legalább az egymillió forintot meghaladja, 

nem fizethető ki támogatás a részére, amíg köztartozását nem rendezte. 

Az ÁUF szerinti esetek. 

 

 

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS 

MÓDJA 

 

A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 1. és 2015. 

december 1. között van lehetőség. Támogatási kérelmet kizárólag a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH) ügyfél-azonosítóval rendelkező 

támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 

 Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be.  

 A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A 

támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti 

adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási 

kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 

 Egy támogatási kérelmen belül több tematikus előíráscsoport megvalósítására is 

igényelhető támogatás.  

 Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában csak egy 

tematikus előíráscsoport adható meg. 

 A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az adott tematikus 

előíráscsoportban igényelt terület nagyságát.  

 A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület 

nagyságát, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter 

pontossággal beazonosító EOV koordinátákat vagy shape file feltöltésével a 

támogatási kérelem részeként elektronikus úton benyújtani. A földterület 

beazonosítását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem beadásával együtt el 

kell végeznie, és a kérelemmel együtt benyújtania. A területmérésre vonatkozó 

útmutatót a felhívás melléklet tartalmazza. 

 Az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás során meghatározott 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal 
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beazonosított poligonok kiválasztására is lehetőség van, amennyiben a jelenlegi 

állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.  

 A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző és a támogatást igénylő által is 

aláírt mérési jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak alatt és a 

kötelezettségvállalási időszak végét követő 5 évig meg kell őrizni. 

 Ültetvény földhasználati kategória esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy 

melyik ültetvénycsoportra és mekkora területnagyságra vonatkozik a kérelem. 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet – jpg vagy pdf formátumban 

elektronikus úton, a támogatási kérelem részeként – szükséges csatolni:  

 Hatósági bizonyítvány az ültetvény életkoráról az ültetvény földhasználati kategória 

esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével  

A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben 

releváns – mellékelni kell: 

 családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot  

 végzettséget igazoló oklevél/bizonyítványt 

 gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott 

végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra   

 szaktanácsadó által kiállított igazolást, melyen igazolja, hogy az előírások a 

közreműködésével kerültek összeállításra 

 őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti igazolást.  

 

A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően 

hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem 

túligénylési vizsgálatának lezárásához az MVH hiánypótlásra szólítja fel a támogatást 

igénylőket.  

A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus 

szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, 

beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés 

igazolja.  

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő terület egyúttal nem vonható be az ökológiai gazdálkodás támogatásba is. 

A támogatható és nem támogatható területekre változásvezetési kérelem benyújtására is 

van lehetőség, amennyiben a gazdálkodók a MePAR kialakítással nem értenek egyet. 
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3. A FELHÍVÁS KERETÉBEN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK 

TÁMOGATHATÓAK 
 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések támogatás olyan önkéntes alapon működő 

kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének 

érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. 

A támogatás feltétele a vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves 

időtartama alatt. 

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen 

hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a 

területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát (16 tematikus 

előíráscsoportot) különböztetjük meg:  
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Földhasználati kategória 

 

A támogatást igénylő által – 
részben kötelező, részben 

választhatóan – teljesítendő 
előírás-gyűjtemény  

(tematikus előíráscsoport) 

tartalma 

 

 

Amennyiben van, 
a földhasználati 

kategóriához 
tartozó 

önálló (tematikus) 
előíráscsoporttal 

rendelkező 
földterületek 

 

1. Horizontális  szántó  Tematikus előíráscsoport 1. 

2. Horizontális  gyep  Tematikus előíráscsoport 2. 

3. Horizontális  ültetvény  Tematikus előíráscsoport 3. 

4. Horizontális  nádas  Tematikus előíráscsoport 4. 

5. Zonális  MTÉT szántó 

Túzokvédelmi 
(szántó) területek 

Tematikus előíráscsoport 5. 

Kék vércse-védelmi 
(szántó) területek 

Tematikus előíráscsoport 6. 

Alföldi 
madárvédelemi 

(szántó) területek 

Tematikus előíráscsoport 7. 

Hegy- és 
dombvidéki 

madárvédelmi 
(szántó) területek 

Tematikus előíráscsoport 8. 

6. Zonális  Vízvédelmi célú szántó területek 

Erózió-érzékeny 
szántó területek 

Tematikus előíráscsoport 9. 

Belvíz-érzékeny 
szántó területek 

Tematikus előíráscsoport 10. 

Aszály-érzékeny 
szántó területek 

Tematikus előíráscsoport 11. 

7. Zonális  MTÉT gyep 

Túzokvédelmi 
gyepterületek 

Tematikus előíráscsoport 12. 

Alföldi 
madárvédelemi 
gyepterületek 

Tematikus előíráscsoport 13. 

Hegy- és 
dombvidéki 

madárvédelmi 
gyepterületek 

Tematikus előíráscsoport 14. 

Nappali lepke-
védelmi 

gyepterületek  

Tematikus előíráscsoport 15. 

8. Zonális  Vízvédelmi célú gyepterületek 
Belvíz-érzékeny 

gyepterület 
Tematikus előíráscsoport 16. 
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A tematikus előíráscsoportok részletes előírásait az IH közlemény 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

A földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába 

tartozhatnak:  

a. Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező): olyan előírások, amelyek 

túlmutatnak az 1305/2013/EU rendelet 28. cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb 

követelményeken.  

Ezeket az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként 

(szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás kategóriánként 

[horizontális (A), zonális (ZA)] kell teljesíteni és a kifizetés nem előírásonként, 

hanem az összes előírásra vonatkozóan, egy összegben történik. 

b. Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző 

környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás 

megőrzése, stb.) kezelnek, és amelyekből a támogatást igénylők szabadon 

választanak. A kifizetési összeg előírásonként kerül meghatározásra. 

A támogatást igénylők a horizontális, a vízvédelmi célú szántóterületek és a 

vízvédelmi célú gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében a 

támogatásba vont területeik vonatkozásában tematikus előíráscsoportonként 

maximálisan kettő előíráscsomagot alakíthatnak ki. Az adott tematikus 

előíráscsoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területre e két előíráscsomag valamelyikét lehet választani, további kombinációs 

lehetőség nincs. Minkét előíráscsomagnak minimálisan kettő választható előírást 

kell tartalmaznia, amelyek közül legalább az egyik előírás eltér a másik 

előíráscsomagban szereplő két választott előírás valamelyikétől.  

Az MTÉT szántó- és gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében nem 

kötelező az alapcsomagon felül előírást választani, de választható előírás. 

 

 

4. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 
 

a) A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2016. január 1. 

 

b) Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a 

támogatást igénylő az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) 

FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, 

abban az esetben az az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettség teljesítéseként 

figyelembe vételre kerül, de támogatás kifizetése nem történik meg. A 

kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2016. január 1. 
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c) Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek 

 

 A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a 

gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről a külön jogszabály szerinti 

gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen 

vezetni. 

 A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni 

kell a gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről (permetezési napló) 

szóló nyilvántartást, amelyet a kezelés napján, az állatállomány-változás nyomon 

követését, amelyet havi szinten, és a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet 

éves szinten kell vezetni. 

 A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a 

külön közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra 

vonatkozóan folyamatosan kell vezetni. 

 A gazdálkodási napló kitöltési útmutatója a www.szechenyi2020.hu honlapon 

legkésőbb 2015. december 1-jéig közzétételre kerül.  

 A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve 

elektronikus alapú - a támogatási időszak végét követő ötödik év végéig meg kell 

őrizni. 

 

 

d) Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek 

 

 A támogatást igénylő köteles 2016. december 31-ig agrár-környezetgazdálkodási 

képzésen részt venni. 

 A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást 

igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre 

kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a 

képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell 

részt vennie. 

 Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási 

időszak alatt, a kötelezettség átvevőjének - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe 

vételével - a kötelezettség átvételét követő egy éven belül képzésen kell részt vennie, 

kivéve, ha már 2016. december 31-ig részt vett agrár-környezetgazdálkodási 

képzésben.  

 

 

e) Referenciaelemek 

 

 A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes 

területén be kell tartania: 

o 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 rendeletben 
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meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) 

vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján 

meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (JFGK); 

o 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 (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet) 2. §-a alapján 

meghatározott vonatkozó kritériumokat és minimumtevékenységeket; 

o a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 

adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait. 

o a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. 

mellékletében szereplő integrált növényvédelem általános elveit 

 

 

 

f) Általános követelmények 

 

 Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a kötelezettségvállalás 2016. január 

1-től 2020. december 31-ig tart.  

 A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a 

támogatási időszak öt éves időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan 

jogszerű földhasználónak kell lennie.  

 A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a 

támogatási időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az általa vállalt 

előírásokat. 

 Egy tábla területe legalább 0,25 ha. 

 Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a hagyományos gyümölcsös 

fenntartása előírás választása kivételével a támogatás igénybe vételére az a 

támogatást igénylő jogosult, aki rendelkezik a területileg illetékes megyei 

kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi 

igazgatóság) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal arról, hogy a teljes ültetvény 

életkora (dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével) a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában nem több, mint 20 év. 

 A földművelésügyi igazgatóság a támogatást igénylő megkeresésére hatósági 

bizonyítványt állítja ki, és egyidejűleg megküldi a támogatást igénylő részére. 

 A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a 

felhívás mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és 

március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus 

formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló 

adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti 

határidő jogvesztő hatályú. 

 A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási 

terv(ek) a felhívás mellékletébe foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. 



9 
 

és március 1. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus 

formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-

hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában 

hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.  

 A támogatást igénylőnek eleget kell tennie a monitoring és hatásindikátor monitoring 

adatszolgáltatási kötelezettségének.  

 Aki a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló rendelet alapján 

támogatásban részesül, ugyanazon tevékenységért támogatásra nem jogosult. 

 

 

g) A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó különleges követelmények 

 

 A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt minden évre 

vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni, azaz a 

talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. Alapkövetelmény, 

hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal 

rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan. A folyamatosság 

szempontjából, amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta 

leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható. A 

folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít. 

 A szűkített vagy a választható bővített talajvizsgálat hiányában legkésőbb 2016. 

december 31-ig kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni vagy akkreditált 

talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított a felhívás szerinti átvételi 

igazolás példányával rendelkezni. 

 A talajmintavételt a felhívás szerinti követelmények betartásával bárki elvégezheti. 

 A talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval 

rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el. 

 A levélminta vételt a felhívás szerinti követelmények betartásával bárki elvégezheti. 

 A levélanalízis választása esetén a levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium 

a felhívás szerinti átvételi igazolást állít ki a támogatást igénylőnek, amelyet az MVH 

a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig 

teljesítésként fogad el. Levélanalízis előírás választása esetén minden évben kell 

végeztetni levélanalízist. 

 A levélanalízist csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező 

laboratóriumok végezhetik el. 

 A tápanyag-gazdálkodási tervet évente a talajvizsgálati eredmények, valamint - 

amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni. 

Amennyiben még nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, úgy egyszerűsített 

mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott 

tápanyagigénnyel kell elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet, figyelemmel a 

HMGY-ben megfogalmazott határértékekre. 

 A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára 

kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szervestárgya, egyéb termésnövelő anyag) 

és 

o műtrágya esetén az N, P, K elemre, 

o szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - 

hasznosulási értékekre és a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre 
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vonatkoztatott határértékek figyelembe vételével megállapított - hektáronkénti 

maximális mennyiségét. 

 A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható 

elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. 

 Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán több növénykultúra kerül 

termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet 

kell készíteni.  

 A tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő 

évre vonatkozóan. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 

30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási 

terveket a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni. A támogatást 

igénylőnek 2016. évre vonatkozóan 2016. március 1-ig kell elkészítenie a tápanyag-

gazdálkodási tervet.  

 Az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az 

eltérés indoklásával együtt. 

 A tápanyag-gazdálkodási tervek eredeti példányát a támogatási időszak lezárultát 

követő ötödik év végéig meg kell őrizni. 

 Zöldugarra vonatkozó szabályok: 

o az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédő szer alkalmazása, 

o kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet 

végezni a tematikus előíráscsoportban vállalt kezelési időponti korlátok betartása 

mellett; 

o a zöldugart július 30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával; 

o a zöldugarként hasznosított területen tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és 

magot fogni; 

o termesztett növényeknek csak méhészeti és zöldtrágyázási célú felhasználása 

lehetséges; 

 a pihentetett terület nem vehető figyelembe zöldugarként. 

 Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is 

történhet. A zöldtrágyanövények listáját a felhívás melléklete tartalmazza.  

 A szántó tematikus előíráscsoportokban kötelezően előírt zöldtrágyázás, középmély 

lazítás alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, 

amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, csak és kizárólag évelő 

szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik. 

 A szántóterület erózió érzékeny területi lehatárolással, belvíz-érzékeny területi 

lehatárolással, és az aszály-érzékeny területei lehatárolással tematikus 

előíráscsoportoknál a középmély lazítást, a zöldtrágyanövény termesztését és az 

istállótrágya kijuttatását a partvonallal érintkező táblák esetében a füves mezsgye 

területének kivételével, a tábla teljes területén el kell végezni. 

 A támogatást igénylőnek az MVH felé az MVH által közzétett elektronikus 

formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie: 

o zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a 

munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a 

tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban; 

o istállótrágya kijuttatás esetén a szervestrágya típusát, a munkálat elvégzésének 

helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül; 
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o baktériumtrágya kijuttatás esetén a trágyázó szer típusát, a munkálat 

elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül; 

o középmély lazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a 

munkálat elvégzését követő 15 napon belül. 

 A vetésszerkezeti előírások teljesítésénél csak a főnövényt kell figyelembe venni.  

 A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott 

évben vis maior kérelem keretében pihentetett hasznosítást adtak meg, illetve az 

adott területet nem jelentették be az egységes kérelem keretében az adott naptári 

évnél, egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre. 

 A növényvédelem során kizárólag környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok 

alkalmazhatók. 

 Zárlati károsítók megjelenése esetén a támogatást igénylőek a megjelölt tematikus 

előíráscsoportokban a Megyei Kormányhivatalok szakmai javaslata alapján a NÉBIH 

engedélyező hatóságának az engedélye szerint naptári évenként egyszeri 

alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a 

környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat. 

 A nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó 

növényvédő szerek körét az IH évente január 31-ig közleményben teszi közzé. 

 A méhlegelő szegély fenntartása előírás esetében a méhlegelőt virágzás végéig fenn 

kell tartani. A méhlegelő növények listáját a felhívás melléklete tartalmazza. 

 Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi 

növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető 

zöldségnövényekre igényelhető a rizs, az energiafű, a nád, a parlag, pihentetett 

terület, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú 

ültetvény kivételével.  

 Hajtatásos termesztés a pályázat keretében nem támogatható. 

 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a felhívás mellékletében 

megjelölt egyes növényfajok támogathatóak, kivéve csemetekertek és faiskolák. 

 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a “hagyományos 

gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével kizárólag homogén ültetvény 

támogatható. 

 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport keretében csak azon területek 

támogathatók, melyeken a támogatási kérelem időszakában már eltelepített ültetvény 

található. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is 

támogatható. 

 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a fa-, illetve tőkehiány a 

10%-ot nem haladhatja meg. 

 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport keretében a felhagyott 

szőlőültetvények nem jogosultak támogatásra. 

 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a madárodúkat az 

ültetvény területén vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni, és a 

támogatási időszak alatt folyamatosan fenntartani a szélső soroktól legfeljebb 100 m-

es távolságban, az adott területen előforduló madárfaj számára megfelelő térbeli 

elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat betölthessék. Az alkalmazható 

madárodúk különböző típusait a felhívás melléklete tartalmazza. 

 Horizontális nádas tematikus előíráscsoport esetében kizárólag az ingatlan-

nyilvántartás alapján nádas művelési ágú földterület támogatható. 
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 A gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében támogatásban az a 

támogatást igénylő részesülhet, aki a teljes támogatási időszak alatt a legeltethető 

állatokra vonatkozóan a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos 

egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM 

rendelet alapján vezetett nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként 

folyamatosan szerepel, valamint eleget tesz: 

o a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek 

jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 

99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben, 

o a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 

9.) Korm. rendeletben, 

o a juh- és kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM 

rendeletben előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. 

 Legeltetés esetén pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni. 

 

 

h) A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános 

szabályai 

 

 A támogatási időszak alatt: 

o a beazonosított, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület EOV 

koordinátákkal rögzített határa nem változhat; 

o az a) pont szerinti területen belül elhelyezkedő, azonos előírásokkal érintett táblák 

határai a támogatási időszak alatt a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területen belül módosíthatók; 

o a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül a táblák száma 

tárgyévenként és tárgyéven belül is változhat. 

 A tematikus előíráscsoportok közötti váltás egyetlen kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő terület vonatkozásában sem lehetséges a támogatási időszak alatt. 

 Egy tematikus előíráscsoporttal érintett terület növelésére kizárólag 

kötelezettségátvállalás révén van lehetőség. 

 

 

i)  Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 

 

 A kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság előzetes jóváhagyása szükséges. 

 A támogatást igénylő a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való 

jogosultsággal együtt ruházhatja át. 

 Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás 

jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség 

átvevőjének a támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a 

tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek. 

 Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó 

területei vonatkozásában meg kell felelnie a tematikus előíráscsoport vonatkozó 

feltételeknek. 
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 A gazdálkodó szervezet nevében történt változás esetén az ügyfél köteles az MVH-t 

az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról – annak 

bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az MVH által előírt, hatályban levő 

nyomtatványon értesíteni azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is 

teljesíthető. Az ügyfél-azonosító szám típusa a pénzügyi következményekkel járó 

intézkedéssel kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával 

egyidejűleg is módosítható. 

 A gazdálkodó szervezet cégformájában történt változás esetén a 

kötelezettségátadásra vonatkozó eljárást kell alkalmazni. 

 A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a 

támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor. 

 Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő területnél kisebb területet átadni nem lehet. 

 Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő területhez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket egy 

földhasználónak kell átadni. 

 A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén tematikus előíráscsoport váltásra és 

előírás váltásra nincs lehetőség, a kötelezettségátadás csak teljes évre vonatkozhat. 

 A kötelezettség átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. 

 Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első évében jogutódlás és vis maior 

esetek kivételével nincs lehetőség. 

 Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a jogutódlás és a vis maior esetek 

kivételével – egyszer adható át. 

 Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az MVH és az átruházó közötti 

jogviszonyból származó valamennyi jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi 

kötelezettség az átvevőt terheli. 

 A kötelezettség átvevője a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre 

megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a kötelezettségátadás során.  

 A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás/örökösödés 

bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtani az MVH-

hoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan benyújtott kérelem egy kinyomtatott 

példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó – jogutódlás 

bejelentésekor a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével – együttes 

aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást támogatást igénylő lakhelye 

vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre vagy ha a kötelezettség 

átvevője mellett a kötelezettség átadója is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, 

akkor a kötelezettség átvevője által, ügyfélkapun benyújtott kötelezettségátadásra 

vonatkozó kérelmet a kötelezettség átadója elektronikusan jóváhagyhatja. A 

kötelezettség átadó által jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó 

kérelmet nem kell eljuttatni az MVH részére, az a kötelezettség átadó általi 

jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val 

szemben.  

 A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem 

beadásának a határideje a következő a vis maior esetek kivételével: 

o a 2017., azaz a második év vonatkozásában: 2016. december 31.; 

o a 2018., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2017. december 31.; 

o a 2019., azaz a negyedik év vonatkozásában: 2018. december 31.; 
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o a 2020., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2019. december 31. 

 A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben több terület átadását is lehet 

kérelmezni. 

 Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak 

alatti teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, 

így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV 

koordinátákkal történt beazonosításának eredményeinek másolati példányát, 

valamint ha a tematikus előíráscsoport előírásai megkövetelik a tápanyag-

gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények 

másolati példányát, valamint az MVH által küldött iratok másolati példányát.  

 A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki támogatást igénylő volt, 

de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes 

támogatási időszakra vonatkozóan az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés adott 

tematikus előíráscsoportjából kizárásra került. 

 A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján 

kibocsátott támogatói okirat közlését követően az adott területre vonatkozóan az 

egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. Ha a 

kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott támogatói okirat közlése adott év 

április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására 

vonatkozó kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően, a valóságnak 

megfelelően kell kitölteni és benyújtani. 

 A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtást követő 60 napon belül a 

kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl 

a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza 

a támogatói okirat közléséig. 

 

 

i) A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai 

 

 A támogatási időszak alatt a támogatást igénylő az MVH által rendszeresített, és 

MVH által közétett elektronikus formanyomtatvány benyújtásával, az MVH-tól 

kérelmezheti 

o a teljes támogatási kérelem visszavonását, 

o a teljes tematikus előíráscsoport visszavonását, valamint 

o a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonását. 

 A visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 

minősül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága 

megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az MVH értesíti az ügyfelet. A 

jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének visszafizetése bármely MVH által 

megállapított támogatás összegéből levonható.  

 A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az 

alábbi esetekben vonható vissza: 

o a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozó vis maior esetek; 

o a földhasználat írásban történő felmondása az NFA, a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által, osztatlan közös 

tulajdon megszüntetése során bekövetkező terület méret csökkenés, illetve 

terület elhelyezkedésének megváltozása, az NFA által a jogosult területre 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125100.287866#foot57
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vonatkozóan kiírt pályázati felhívásnak való meg nem felelés vagy a határidőn 

belül benyújtott pályázat alapján meg nem valósuló földhasználatot megalapozó 

jogviszony alapján megszűnő kötelezettségek. 

 A teljes kérelem visszavonás, a teljes tematikus előíráscsoport visszavonás, valamint 

a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészének vagy egy részének 

visszavonása iránti kérelmet – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével – 

elektronikus úton, az MVH által meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani 

az MVH-hoz. A támogatott elhalálozása esetén a teljes kérelem visszavonás, a teljes 

tematikus előíráscsoport visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet postai úton, az MVH által 

rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatást igénylő székhelye 

vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. A támogatási időszak 

folyamán – jogutódlás és vis maior esete kivételével – a visszavonásra vonatkozó 

kérelem beadási határidők az alábbiak: 

o a 2017., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2016. december 31.; 

o a 2018., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2017. december 31.; 

o a 2019., azaz a negyedik naptári év vonatkozásában: 2018. december 31.; 

o a 2020., azaz az ötödik naptári év vonatkozásában: 2019. december 31. 

 A (4) bekezdéstől eltérően, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az 

adott évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási 

időszak végéig az MVH által rendszeresített formanyomtatványon – a támogatást 

igénylő halála kivételével – elektronikusan kell benyújtani az MVH-hoz. Amennyiben 

a visszavonási kérelem egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek 

nem teljes egészét érinti, és a vis maiorral nem érintett rész megfelel a támogatási 

követelményeknek, a támogatásban maradó területet a támogatást igénylőnek fel kell 

mérnie, és a vis maioros visszavonási kérelem benyújtása során az elektronikus 

visszavonási kérelemben be kell nyújtani az MVH részére. 

 Ha a támogatást igénylő a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről 

történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján, vagy 

ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre 

vonatkozóan fogadható el. 

 Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó 

terület tematikus előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a 

támogatásból kizárásra kerül és vis maior esetek kivételével, a területre vonatkozóan 

igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra 

vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

 A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül. 

 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a támogatást igénylő nem rendelkezik jogszerű 

földhasználattal a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes egészére, 

a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kizárásra kerül a 

támogatásból, a támogatási jogosultság megszűnik. A kizárás a támogatói okirat 

módosítását, és a korábban a terület vonatkozásában kifizetésre került támogatási 

összeg, mint jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségét 

vonja maga után. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési 

kötelezettségét az MVH állapítja meg, mely megállapításáról az ügyfelet írásban 
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értesíti. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése bármely MVH által 

megállapított támogatás összegéből levonható. 

 

j) A támogatási feltételek betartásának ellenőrzése 

 

 A Bizottság 809/2014/EU rendelete és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és az egységes kérelemre vonatkozó 

rendelkezések alapján évente történő adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket a 

jogosultsági feltételek és az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalások 

teljesítésének vonatkozásában az MVH végzi, amelybe külön megállapodás alapján 

állami szerveket bevon. Az ellenőrzésekre az adott évi egységes kérelem vonatkozó 

rendelkezései alkalmazandók, de a támogatott területek a kifizetési kérelem 

meglététől illetve annak tartalmától függetlenül is ellenőrzésre kerülhetnek. 

 Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a vizsgált évre/évekre és az adott év/évek 

minden napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot. 

 Az egyes agrár-környezetgazdálkodási tematikus előíráscsoportokra vonatkozó 

előírások lehetséges ellenőrzési szempontjait és szankcióit az IH közlemény 2. 

számú melléklete tartalmazza. 

 A támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a 

támogatás feltételeinek teljes körű ellenőrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a 

gazdálkodási napló, a tápanyag-gazdálkodási terv, a talajvizsgálati jegyzőkönyv 

(akkreditált laboratórium átvételi elismervénye) és a levélanalízis (akkreditált 

laboratórium átvételi elismervénye) adott évre és a támogatási időszak korábbi éveire 

vonatkozó példányainak, valamint az azokban szereplő anyagok felhasználására 

vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak. 

 A helyszíni ellenőrzés a gazdálkodási napló eredeti példányában foglaltakat is 

figyelembe veszi. 

 Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során kétség merül fel a szőlőültetvények 

termőképességét, azaz elhagyatottságát illetően, a támogatást igénylőnek a helyszíni 

ellenőrzést követő 30 napon belül be kell nyújtania az MVH-hoz a szőlőterület 

elhelyezkedése szerint illetékes hegybíró által kiadott szőlő ültetvénykataszteri 

kivonatot, mely igazolja, hogy az érintett szőlőültetvény használat alapján nem 

tartozik a felhagyott kategóriába. 

 A kifizetési kérelem adminisztratív ellenőrzése során az állategységhez kötött 

kötelezettség vizsgálatakor a Pályázati felhívás Állategységhez kötött különleges 

kötelezettségek részénél hivatkozott nyilvántartásokban szereplő, az egyes tematikus 

előíráscsoportokon belül legeltethető fajok esetében a kifizetési kérelem 

benyújtásának évére meghatározott napi állományadatok éves átlaga alapján 

számított állategységet kell figyelembe venni, amelyet az MVH kizárólag a hivatkozott 

nyilvántartásokból állapít meg. 

 A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása valamennyi releváns 

tematikus előíráscsoport esetén úgy kerül megállapításra, hogy a 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek támogatott összterülete (agrár-

környezetgazdálkodási kifizetés, ökológiai gazdálkodás támogatás, ÚMVP agrár-

környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram), 

valamint az adott tematikus előíráscsoportban előírt állatsűrűség szorzatának 
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eredménye képezi azt az állategységet, amely a támogatást igénylőnek a különböző 

tematikus előíráscsoportokban előírt állatsűrűségi minimum előírások teljesítéséhez 

szükséges. Amennyiben nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy mindhárom 

intézkedés keretében meg nem felelés kerül megállapításra. 

 A legeltetési sűrűség számításakor a ténylegesen a területen legeltetett állatok 

állategységben meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület nagyságával. 

 Az előírások teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állategység a gazdálkodási 

napló adatait is figyelembe véve kerül meghatározásra. 

 A bérlegeltetés keretén belül legeltetett állatok a tematikus előíráscsoportra 

vonatkozó legeltetési sűrűséghez kapcsolódó előírások teljesítésének helyszíni 

ellenőrzése során figyelembe vehetők, azonban a tematikus előíráscsoport 

állatsűrűségéhez kapcsolódó előírásainak ellenőrzésekor nem. 

 Amennyiben a támogatást igénylő a határidőn belül nem tesz eleget az agrotechnikai 

műveletek (zöldtrágyázás, középmély lazítás, szervestrágyázás, baktériumtrágya 

kijuttatás) bejelentési kötelezettségének, akkor a mulasztással érintett előírás nem 

teljesítettnek minősül. 

 Amennyiben a zöldugarra vonatkozó előírásoknak való meg nem felelés kerül 

megállapításra, úgy a vetésszerkezet tekintetében a zöldugarra vonatkozó pont nem 

teljesítettnek minősül. 

 

 

k) Vis maior 

 

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja 

meg. Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a kötelezettséget átvállaló az adott 

kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket 

megszakítás nélkül teljesíti, az a tematikus előíráscsoport előírásai szerinti hasznosításnak 

minősül. 

 

 

l) Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai 

 

 

A jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.  

 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

határidő előírás tematikus előíráscsoport 

2016. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
1. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 

2017. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
2. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 

2018. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
3. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 

2019. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
4. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 

2020. adott évi egységes 

kérelem benyújtási ideje 
5. kifizetési kérelem beadása 

mindegyik tematikus 

előíráscsoport 
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5. A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA 
 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés egész Magyarország területén megvalósulhat, 

figyelemmel a horizontális és zonális tematikus előíráscsoportok szerinti lehatárolásokra.  

Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy agrár-

környezetgazdálkodási tematikus előíráscsoport alapján igényelhető területalapú támogatás. 

Zonális területi lehatárolású kategóriában kizárólag a MePAR-ban lehatárolt területek után 

igényelhető támogatás.  

A támogatói okiratban jóváhagyott területek a MePAR változása következtében nem veszítik 

el támogatási jogosultságukat.  

A támogatás keretében egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra. 

A támogatást igénylő az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi 

célú gyeptelepítés célprogramban támogatott gyepterületekre és az ökológiai gazdálkodási 

támogatásban kérelmezett területekre nem nyújthat be agrár-környezetgazdálkodási 

támogatási és kifizetési kérelmet. 

 

 

6. A MONITORING RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 
 

 A támogatási célok megvalósulásának nyomon követése érdekében a támogatást 

igénylőnek a külön jogszabályban foglaltak szerint évente nyilatkoznia kell a 

monitoring adatokról. 

 A fenti monitoring adatszolgáltatáson túl a tematikus előíráscsoportok előírásainak 

gazdasági és környezeti hatásainak vizsgálata érdekében az IH hatásindikátor 

monitorozó rendszert működtet, amely feladat végrehajtása során a NÉBIH 

közreműködését veszi igénybe. 

 Az a támogatást igénylő, aki a mintasokaságba kiválasztásra került, köteles a 

támogatási időszak alatt, valamint az azt követő naptári év során a gazdasági, 

természetvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi hatások monitorozása érdekében: 

o a gazdasága teljes területére vonatkozóan a hatásindikátor monitorozó 

rendszert üzemeltető részére adatokat rendelkezésre bocsátani, valamint 

o a hatásindikátor monitorozó rendszer működése érdekében meghatározott 

vizsgálatokban közreműködni gazdasága teljes területén. 

 E kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a támogatást igénylőt költség nem 

terheli.  
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7. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK ÉS A KIVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSREND 
 

„A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján 

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.„ 

A támogatási kérelmek közötti rangsor megállapítása tematikus előíráscsoportonként 

történik. 

Az IH közleményben teszi közzé tematikus előíráscsoportonként azt a minimális pontszámot, 

amelytől támogatás nyújtható. 

A támogatási kérelem elbírálása során elvégzett átfedésvizsgálat során az MVH 

hiánypótlásban felszólíthatja a támogatást igénylőket az ellentmondások feloldásra.  Más 

hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van 

hiánypótlásra. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentumban 3. pontjában 

találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja). 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek 

a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt 

kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak: 

 „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:   

o A támogatással érintett terület minden tematikus előíráscsoport esetében minimum 1 

ha, ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a “hagyományos gyümölcsös 

fenntartása” előírás választása esetén maximum 2 ha. A “hagyományos gyümölcsös 

fenntartása” előírás szőlőültetvény esetében nem választható. 

o Zonális előírás felvételére a gazdálkodó csak a MePAR-ban lehatárolt, a területi 

kritériumoknak megfelelő területek tekintetében jogosult. 

o Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett 

terület egyúttal nem vonható be az ökológiai gazdálkodás támogatásba is.  

 

„Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási 

kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül 

elutasításra kerül.” 

 

 Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

Ültetvény földhasználati kategória esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” 

előírás választása kivételével a támogatásba behozott fásszárú növényállomány életkora – 

dió, gesztenye és szőlő kivételével – a támogatási kérelem benyújtásának évében nem lehet 

több mint 20 év. A területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 

a támogatást igénylő megkeresésére hatósági bizonyítványt állít ki, és egyidejűleg megküldi 

a támogatást igénylő részére. 
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Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem 

felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

 

8. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 
 

 A támogatási kérelmeket az MVH a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően 

rangsor állításával bírálja el a meghatározott pontrendszer alapján. 

 A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása tematikus 

előíráscsoportonként külön-külön történik. 

 A Natura 2000, nitrát-érzékenység, kedvezőtlen adottságú terület (THÉT) és VTT 

területi szempontok szerinti többletpont az alapján adható, hogy az adminisztratív 

ellenőrzés eredménye alapján az adott tematikus előíráscsoportba bevitt földterület 

mekkora része esik a hivatkozott területi szempont szerinti kategóriába. 

 A gazdaság teljes területébe a 2015. évi egységes területalapú támogatási 

kérelmében szereplő összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítási módú területet 

vesszük figyelembe.  

 A felhívás mellékletében meghatározott felsőfokú agrárvégzettség után járó 

többletpont természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak kerül 

beszámításra. Ez utóbbi esetben a többletpont a társaság vezető tisztségviselőjének, 

alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti felsőfokú 

agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a felsőfokú 

agrárvégzettség után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi 

gazdaság vezetője ,a családi gazdaság tagja vagy alkalmazottja rendelkezik a 

szakirányú végzettséggel. 

 A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont a felhívás mellékletében, az 

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező 

természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak adható. Ez utóbbi esetben a 

többletpont a társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a 

hivatkozott melléklet szerinti középfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi 

gazdaságok esetében a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont akkor kerül 

beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője, a családi gazdaság tagja vagy 

alkalmazottja rendelkezik a szakirányú végzettséggel. 

 Középfokú és felsőfokú agrárvégzetség együttes megléte esetén többletpont 

kizárólag a felsőfokú végzettség után adható. 

 Azon felsőfokú agrárvégzettségek esetében, amelyek nem szerepelnek hivatkozott 

mellékletben, de az azoknak megfeleltethető középfokú végzettség szerepel a 

mellékletben, az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben, a középfokú 

agrárvégzettségért járó többletpont kerül beszámításra. 

 Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalásait az agrár-szaktanácsadói 

tevékenység engedélyezéséről szóló külön jogszabály alapján névjegyzékben 

szereplő agrár-szaktanácsadóval való egyeztetés alapján tette meg, s erről a felhívás 

melléklete szerinti igazolást csatolja a támogatási kérelemhez, ebben az esetben 

többletpont adható. 

 Állatállományért járó többletpont abban az esetben adható, ha az ENAR és OLIR 

nyilvántartások alapján a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtási 
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időszak utolsó napján legalább 0,2 állategység/hektár, a támogatást igénylő 

tenyészetébe bejelentett legeltethető állattal rendelkezik. Az állategység 

meghatározása során a hektárra vonatkozó adat a támogatást igénylő által szántó és 

gyep földhasználati kategóriába bevinni kívánt földterület nagyságának 

összegzésével történik. 

 A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes 

rendelet 1–2. számú mellékletei szerinti legeltethető állatállományért többletpont 

abban az esetben adható, ha a támogatási kérelem benyújtási időszak alatt a 

rendelethez tartozó tenyésztő szervezet igazolást állít ki és a támogatást igénylő azt 

csatolja a támogatási kérelméhez. 

 Egy adott tematikus előíráscsoportba bevitt földterület arányáért járó többletpont az 

alapján kerül meghatározásra, hogy a teljes gazdaság azonos hasznosítási módú 

területének mekkora része kerül bevonásra. Amennyiben az azonos hasznosítási 

módú földterület több különböző tematikus előíráscsoportba kerül bevonásra, a 

többletpont valamennyi tematikus előíráscsoport esetében beszámításra kerül. 

 A teljes gazdaság tematikus előíráscsoporttal azonos hasznosítási módú területe a 

2015. évi, egységes kérelemben az adott hasznosítási módra bejelentett terület. 

 A legalább öt éves földhasználati jogosultság igazolásáért járó többletpont kizárólag 

akkor adható, amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak 

teljes időtartalmára földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó vagy az 

ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos. 

 MTÉT szántó- és gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében a környezeti 

hozzáadott érték kritérium minden esetben – függetlenül attól, hogy a támogatást 

igénylő választ-e a választható előírások közül – 10 pont. Amennyiben a támogatást 

igénylő a választható előírások közül is választ, abban az esetben a választott előírás 

környezeti hozzáadott értékének pontja a 10 ponthoz hozzáadódik.   

 A többletpontot egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. 
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*Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva 
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9. A TÁMOGATÁS FORMÁJA 

A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem 

térítendő támogatás formájában. 

A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve 

alapján kerülnek kiszámításra. A támogatás az agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag után 

egy összegben és a választható előírások után előírásonkénti összeg alapján kerül kifizetésre.  

A támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra, 

függetlenül az esetenként fennálló talajtani, vízgazdálkodási vagy egyéb domborzati és 

klimatikus különbségektől. 

a) Kifizetési kérelem benyújtása 

 

 Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási 

kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási 

döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem elbírált támogatási kérelemmel és 

kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két 

esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. Az egységes 

kérelemben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell 

táblásítani és az adott évi hasznosításokat megadni.  

 A kifizetési kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU 

rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság  641/2014/EU rendelete, a 

2007. évi XVII. törvény és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet 

vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő 

megfelelés, illetve a területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem 

eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag 

kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető.  

 A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes 

kérelem részeként a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan 

benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú. 

 

b) A támogatás folyósítása 

 

 

 Az adott évi támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a 

keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül 

kifizetésre. 

 Amennyiben a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési 

kérelmet a támogatott területre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül 

kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak. 
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 A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a tárgyév 

január 1-jén fennálló árfolyam szerint kerül meghatározásra. 

 

c) A támogatás mértéke, összege 

 

A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve. 

 

A támogatás maximális összege a különböző előírás kombinációk választása esetén: 

 

  

Területi kategória 
Földhasználati 

kategória 

Támogatás maximális összege  
(a lehető legtöbb választható előírás felvétele esetén) 

(euró/ha) 

Horizontális, azaz 

az országban 
bárhol igényelhető 

Szántó  270 

Gyep  164 

Ültetvény  

almatermésűek 958 

egyéb gyümölcsösök 723 

szőlő 696 

Nádas  50 

Zonális, azaz csak 

a MePAR-ban 
lehatárolt 

blokkokhoz 
köthetően 

igényelhető 
speciális területek 

MTÉT szántó 

Túzokvédelmi területek 439 

Kék vércse-védelmi területek 395 

Alföldi madárvédelmi területek 407 

Hegy- és dombvidéki madárvédelmi területek 323 

MTÉT gyep 

Túzokvédelmi területek 295 

Alföldi madárvédelmi területek 183 

Hegy- és dombvidéki madárvédelmi területek 201 

Nappali lepke-védelmi területek 183 

Vízvédelmi 
célú 

szántóterületek 

Erózió-érzékeny területek 292 

Belvíz-érzékeny területek 272 

Aszály-érzékeny területek 272 

Vízvédelmi 
célú 

gyepterületek 
Belvíz-érzékeny gyep 244 

 

A támogatási összegeket előírásonként, földhasználati (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve 

területi lehatárolás (horizontális, zonális) kategóriánként az 1. számú mellékletben található 

tematikus előíráscsoportok előírástáblázatai tartalmazzák. 

A horizontális gyepterület, az MTÉT túzokvédelmi gyepterület, MTÉT madárvédelmi gyepterület, 

MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület, MTÉT nappali lepke-védelmi gyepterület 

és a belvíz érzékeny gyepterület tematikus előíráscsoportjai esetén, amennyiben a támogatást 

igénylő Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybe vételére 

jogosult, úgy az adott Natura 2000 gyepterületre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási 
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támogatás összege a NATURA 2000 gyepterület kompenzációs támogatás összegével 

csökkentésre kerül. 

A támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetében. 

Támogatás intenzitás szintje szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében: 

A támogatást igénylő gazdaságának 

üzemmérete (ha) 

Támogatásintenzitás szintje (%) 

1 – 300 ha 100% 

300,01 – 1200 ha 85% 

1200,01 ha  felett 50% 

A támogatás mértékét a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelmében bejelentett 

összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítási módú területe méretétől függően kell 

megállapítani. 

 

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a 

támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy 

része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár 

által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás 

utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás 

esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: 

a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai 

támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói 

okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.: 

Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, 

az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, 

közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 

2007. évi XVII. törvény1 III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez 

kapcsolódó támogatási adatok kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal integrált informatikai rendszert működtet. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy 

a Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet2 57. cikk szerinti adatokat nyilvánosságra hozza, 

valamint az általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje. 

                                                      
1
 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
2
 A Bizottság 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a 
biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
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Az IH közlemény tájékoztató jellegű, a pályázat pontos tartalma felhívásban fog megjelenni a 

www.szechenyi2020.hu weboldalon. 

Kecskemét, 2015. szeptember 16. 

 

 

          Dr. Viski József   

            Irányító Hatóság vezetője 

 

 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
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1. számú melléklet  

 

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata 

 

Tematikus előíráscsoport 1.  

Horizontális szántó földhasználati kategória 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

1. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

40 

  

2. 

Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

3. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

4. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

5. 

5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása. 

A 

6. 
 

Egy tábla maximális mérete 40 ha. 
A 

7. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

8. 
Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése talajtani szakértő bevonásával. 
V 6 önállóan választható 1 

9. 
Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább 

egy alkalommal. 
V 7 

önállóan választható  
2 

10. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 

önállóan választható 
5 

11. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

V 10 

Csak „A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15 % 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5 % 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” 

előírással együtt 

választható. 

4 

12. 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

V 5 

Csak „A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15 % 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5 % 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” 

előírással együtt 

választható. 

2 
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13. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

14. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 3 méter szélességben. 

V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a “Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 méter 

szélességben.” előírás 

4 

15. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 6 méter szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a “Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 méter 

szélességben.” előírás 

5 

16. 

A vetésszerkezetben évente legalább 15 % 

szálas pillangós takarmánynövény, valamint 

legalább 5 % zöldugar tartása (100 ha alatti 

támogatásba vont terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

V 80 
önállóan választható 

6 

17. 

5 év alatt további egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása. 

V 27 
önállóan választható 

2 

18. 
Ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag 

felhasználása. 
V 15 

önállóan választható 
1 

19. 
Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító 

bevonása a gazdálkodásba. 
V 23 

önállóan választható 
3 

20. Forgatás nélküli talajművelés alkalmazása. V 12 
önállóan választható 

4 

 

 

Tematikus előíráscsoport 2.  

 

Horizontális gyep földhasználati kategória 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

21. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

48 

 
  

22. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

23. 

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által 

elhullajtott ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

A 

24. 
A gyepterületeket legeltetéssel, illetve 

kaszálással kell hasznosítani. 
A 

25. A gyepterület öntözése tilos. A 

26. Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos. A 

27. 
Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés 

tilos. 
A 
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28. 
Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, 

szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető. 
A 

29. 
Állategység (legeltethető) megléte: min. 0.2 

ÁE/ha. 
A 

30. 

A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át 

kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni. 

V 16 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

„A terület legalább 10, 

legfeljebb 15%-át 

kaszálásonként változó 

helyen kaszálatlanul kell 

hagyni.” előírás 

3 

31. 

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át 

kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni. 

V 32 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

„A terület legalább 5, 

legfeljebb 10%-át 

kaszálásonként változó 

helyen kaszálatlanul kell 

hagyni.” előírás  

4 

32. 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó lánc 

alkalmazása. 
V 5 

önállóan választható 
2 

33. 
Kaszálási korlátozás időben: Kaszálás június 15. 

után végezhető. 
V 16 

önállóan választható 
5 

34. 

Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1.5 

ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

V 63 
önállóan választható 

6 

 

 

Tematikus előíráscsoport 3.  

 

Horizontális ültetvény földhasználati kategória 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

35. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A Almatermésűek: 

619 

 

 

 

Szőlő: 494 

 

 

 

Egyéb gyümölcs: 

384 

 

  

36. 

Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

37. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

38. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

39. 
Gyepes talajfelszín esetén kaszálás legalább 

évente egy alkalommal. 
A 

40. 
Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése talajtani szakértő bevonásával. 
V 6 

önállóan választható 
1 

41. 
 

Levélanalízis elvégzése. 
V 22 

önállóan választható 
4 

42. 

Előrejelzésen - beleértve a szexferomon 

csapdák legalább 1 db/2 ha sűrűségű 

kihelyezését - alapuló növényvédelem 

alkalmazása. 

V 50 
önállóan választható 

3 

43. 
Madárodú kihelyezése: 3 db/ha sűrűségben, 

kihelyezési útmutató alapján. 
V 27 

önállóan választható 
4 

44. 1 m2/ha hatékony ízeltlábú búvóhely kialakítása. V 13 
önállóan választható 

3 

45. 

Hagyományos gyümölcsös fenntartása 30-150 

db/ha közötti állománysűrűséggel, tájhonos 

gyümölcs fafajjal (szőlőültetvény esetében ez az 

V 137 

önállóan választható, de 

szőlőültetvény esetében 

ez az előírás nem 

6 
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előírás nem választható). választható 

46. Gyepes talajfelszín fenntartása. V 28 
önállóan választható 

5 

47. 
Kaszálási korlátozás időben: Kaszálás június 15. 

után végezhető. 
V 11 

Csak a „Gyepes 

talajfelszín fenntartása” 

előírással együtt 

választható. 
2 

48. 
Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító 

bevonása a gazdálkodásba. 
V 45 

önállóan választható 
3 

 

 

Tematikus előíráscsoport 4. 

 

Horizontális nádas földhasználati kategória 

Sorszám A támogatás előírásai Előírás típus A támogatás mértéke euró/ha 

49. Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos. A 

50 

50. 
Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot 

tartalmazó komposzt felhasználása. 
A 

51. 

A nád aratása, és egyéb tevékenység végzése (különösen: 

szállítás, kihúzás) kizárólag december 1. és február 28. között 

engedélyezett. 

A 

52. A területen nádgazdálkodást kell végezni. A 

53. A nád rizómájának megsértése tilos. A 

54. 
A nádas terület 15- 20 %-át 2 évente változó helyen 

aratatlanul kell hagyni. 
A 

 

 

Tematikus előíráscsoport 5.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi 

előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

55. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

366   

56. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

57. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

58. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

59. 
5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 
A 
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istállótrágya, kijuttatása. 

60. Egy tábla maximális mérete 40 ha A 

61. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

62. 

Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N 

hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 

kg/ha/év értéket. 

ZA 

63. Tilos az öntözés. ZA 

64. 
Március 1. és július 31. között napnyugtától 

napkeltéig gépi munkavégzés tilos. 
ZA 

65. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül 

min. 1 ha védőzóna kialakítása. 

ZA 

66. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok 

füves keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

ZA 

67. 

 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

ZA 

68. 

A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás 

megkezdése előtt legalább 5 munkanappal 

írásban, elektronikus úton vagy telefaxon be kell 

jelenteni az illetékes nemzeti park 

igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és 

tervezett kezdési időpontját. 

ZA 

69. 

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi időpontja 

július 1, kivéve a Békés-Csanádi Hát, a 

Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT 

területét, ahol a legkorábbi időpont június 15. 

ZA 

70. 

A tábla szélein legalább 6 méter széles 

növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell 

hagyni. 

ZA 

71. 
Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak, kivéve a 

repce, a mustár, illetve az olajretek rovarirtását. 
ZA 

72. 
Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek 

alkalmazása tilos. 
ZA 

73. 

A támogatási időszak 5 éve alatt az előírás 

sorral érintett  teljes területen évelő 

növénykultúrák (szálas pillangós 

takarmánynövények, azok füves keveréke, 

zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, 

vagy a következő vetésszerkezet évenkénti 

betartása fővetésű növények tekintetében: 

legalább 20% kalászos gabona, legalább 20% 

szálas pillangós takarmánynövény (évelő szálas 

pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves 

keveréke), legalább 20% zöldugar, legalább 10 

% öszi káposztarepce, legfeljebb 20% egyéb 

kultúra (100 ha alatti támogatásba vont terület 

esetén 5 év alatt kell teljesíteni). 

ZA 

74. 

Repce esetén a teljes repceterületnek az 

illetékes nemzeti park igazgatóság által kijelölt 

legalább 5 legfeljebb 10 %-án a madarak téli 

táplálékénak biztosítása érdekében téli 

hóeltakarítás. 

ZA 

75. 

A talajfelszín megsértésével járó gépi 

munkavégzés április 15. és július 15. között nem 

végezhető, kivéve a betakarítás utáni 

tarlóhántást. 

ZA 
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76. 

Évelő növénykultúrák, kalászos gabonák, és 

zöldugar termesztése során növényvédőszerek 

és műtrágya kijuttatása április 15. és július 1. 

között nem megengedett. 

ZA 

77. 

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos, 

melynek területe - a vonatkozó kezelési 

szabályok betartása mellett - az adott kultúra 

kiterjedésébe beleszámítható. 

ZA 

78. 

Akkreditált laboratóriumban bővített 

talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő 

bevonásával. 

V 6 önállóan választható 1 

79. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 
önállóan választható 

5 

80. 

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi időpontja 

július 15, kivéve a Békés-Csanádi Hát, a 

Dévaványa környéke és Kis-Sárrét  MTÉT 

területét, ahol a legkorábbi időpont július 1. 

V 22 
önállóan választható 

6 

81. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

82. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a “Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m 

szélességben.” előírás  

4 

83. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m 

szélességben.” előírás 

5 

 

 

Tematikus előíráscsoport 6.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, kék vércse 

védelmi előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

84. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

344 

 

 

  

85. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

86. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

87. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

88. 

5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, kijuttatása. 

A 
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89. Egy tábla maximális mérete 40 ha A 

90. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

91. 

Tápanyag utánpótlás során a kijuttatott N 

hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 

kg/ha/év értéket. 

ZA 

92. Tilos az öntözés. ZA 

93. 
Március 1. és július 31. között napnyugtától 

napkeltéig gépi munkavégzés tilos. 
ZA 

94. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul jelenteni kell az nemzeti park 

igazgatóságnak. A megtalált fészek körül min. 1 

ha védőzóna kialakítása. 

ZA 

95. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves 

keveréke, valamint zöldugar 

kaszálása/szárzúzása táblánként eltérő napokon 

történjen. 

ZA 

96. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

ZA 

97. 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

ZA 

98. 

A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás 

megkezdése előtt legalább 5 munkanappal 

írásban, elektronikus úton vagy telefaxonbe kell 

jelenteni az nemzeti park igazgatóságnak a 

kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési 

időpontját. 

ZA 

99. 

A szálas pillangós takarmánynövények, azok 

füves keverékei, valamint a zöldugar első 

kaszálását a teljes területük legalább 50%-án 

május 31-ig el kell végezni. 

ZA 

100. 

5 ha-nál nagyobb tábla esetén minden 

kaszálásnál, szárzúzásnál a táblát két egyenlő 

részre kell osztani, az első 50 % kaszálásának 

befejezését követően a másik 50% 

kaszálását/szárzúzását csak 10 nappal később 

lehet elkezdeni. 

ZA 

101. 

A tábla szélein legalább 6 méter széles 

növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell 

hagyni. 

ZA 

102. Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak. ZA 

103. 
Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek 

alkalmazása tilos. 
ZA 

104. 

Évelő növénykultúrák (szálas pillangós 

takarmánynövények, azok füves keveréke, 

zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, 

vagy 5 év alatt a következő vetésszerkezet 

betartása fővetésű növények tekintetében: 

legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% 

évelő szálas pillangós takarmánynövény (évelő 

szálas pillangósok, vagy azok keveréke 

 illetve fü 

es keveréke), legalább 20% zöldugar, egyéb 

kultúra legfeljebb 20 %. 

ZA 

105. 

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos, 

melynek területe - a vonatkozó kezelési 

szabályok betartása mellett - az adott kultúra 

kiterjedésébe beleszámítható. 

ZA 
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106. 
Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése talajtani szakértő bevonásával. 
V 6 

önállóan választható 
1 

107. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 
önállóan választható 

5 

108. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

109. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m 

szélességben.” előírás  

4 

110. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m 

szélességben.” előírás  

5 

 

 

Tematikus előíráscsoport 7.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, alföldi 

madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke  

euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

111. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

345 

  

112. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

  

113. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

  

114. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

  

115. 

5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, kijuttatása. 

A 

  

116. Egy tábla maximális mérete 40 ha. A 
  

117. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

  

118. 

Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N 

hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 

kg/ha/év értéket. 

ZA 

  

119. Tilos az öntözés. ZA 
  



35 
 

120. 
Március 1. és július 31. között napnyugtától 

napkeltéig gépi munkavégzés tilos. 
ZA 

  

121. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül  

min. 1 ha védőzóna kialakítása. 

ZA 

  

122. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

ZA 

  

123. 

 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

ZA 

  

124. 

A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás 

megkezdése előtt legalább 5 munkanappal 

írásban, elektronikus úton vagy telefaxon be kell 

jelenteni az illetékes nemzeti park 

igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és 

tervezett kezdési időpontját. 

ZA 

  

125. 

A teljes szálas pillangós takarmánynövény, azok 

füves keveréke, valamint a zöldugar vetésterület 

legfeljebb 50%-án az illetékes nemzeti park 

igazgatóság írásos formában kíméleti területet 

jelölhet ki, ahol csak július 1. után folytatható 

betakarítás/szárzúzás. 

ZA 

  

126. 

A tábla szélein legalább 6 méter széles 

növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell 

hagyni. 

ZA 

  

127. 

Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak, kivéve a 

repce, a mustár, 

illetve az olajretek rovarirtását. 

ZA 

  

128. 
Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek 

alkalmazása tilos. 
ZA 

  

129. 
Növényvédőszerek és műtrágya kijuttatás május 

1. és június 15. között nem megengedett. 
ZA 

  

130. 

A támogatási időszak 5 éve alatt a az előírás 

sorral érintett  teljes területen évelő 

növénykultúrák (szálas pillangós 

takarmánynövények, azok füves keveréke, 

zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, 

vagy 5 év alatt a következő vetésszerkezet 

betartása fővetésű növények tekintetében: 

legalább 20% kalászos gabona, legalább 20% 

évelő szálas pillangós takarmánynövény (évelő 

szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve 

füves keveréke), legalább 20% zöldugar, egyéb 

kultúra legfeljebb 30 %. 

ZA 

  

131. 

Repce esetén a teljes repceterületnek az 

illetékes nemzeti park igazgatóság által kijelölt 

legalább 5 legfeljebb 10 %-án a madarak téli 

táplálékénak biztosítása érdekében téli 

hóeltakarítás. 

 

ZA 

  

132. 

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos, 

melynek területe - a vonatkozó kezelési 

szabályok betartása mellett - az adott kultúra 

kiterjedésébe beleszámítható. 

ZA 

  

133. 
Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése talajtani szakértő bevonásával. 
V 6 

önállóan választható 
1 

134. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 
önállóan választható 

5 

135. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

136. 
Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 
V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 
4 
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terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m 

szélességben.” előírás 

137. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m 

szélességben.” előírás  

5 

138. 

Évelő növénykultúrák, kalászos gabonák, és 

zöldugar termesztése során növényvédőszerek 

és műtrágya kijuttatása április 15. és július 1. 

között nem megengedett. 

V 11 
önállóan választható 

4 

 

 

Tematikus előíráscsoport 8.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, hegy- és 

dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásas 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

139. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

272 

 

  

140. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

141. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

142. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

143. 

5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, kijuttatása. 

A 

144. Egy tábla maximális mérete 40 ha. A 

145. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

146. 

Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N 

hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 

kg/ha/év értéket. 

ZA 

147. Tilos az öntözés. ZA 

148. 
Március 1. és július 31. között napnyugtától 

napkeltéig gépi munkavégzés tilos. 
ZA 

149. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül 

min. 1 ha védőzóna kialakítása. 

ZA 



37 
 

150. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

ZA 

151. 

 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

ZA 

152. 

A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás 

megkezdése előtt legalább 5 munkanappal 

írásban, elektronikus úton vagy telefaxon be kell 

jelenteni az illetékes nemzeti park 

igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és 

tervezett kezdési időpontját. 

ZA 

153. 

A tábla szélein legalább 3 méter széles 

növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell 

hagyni. 

ZA 

154. Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak. ZA 

155. 
Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek 

alkalmazása tilos. 
ZA 

156. 

A támogatási időszak 5 éve alatt a az előírás 

sorral érintett  teljes területen évelő 

növénykultúrák (szálas pillangós 

takarmánynövények, azok füves keveréke, 

zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, 

vagy 5 év alatt a következő vetésszerkezet 

betartása fővetésű növények tekintetében: 

legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% 

szálas pillangós takarmánynövény (évelő szálas 

pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves 

keveréke), legalább 10% zöldugar, legfeljebb 

25% egyéb kultúra. 

ZA 

157. 

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos, 

melynek területe - a vonatkozó kezelési 

szabályok betartása mellett - az adott kultúra 

kiterjedésébe beleszámítható. 

ZA 

158. 
Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése talajtani szakértő bevonásával. 
V 6 

önállóan választható 
1 

159. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 
önállóan választható 

5 

160. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

161. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 

25%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m 

szélességben.” előírás 

4 

162. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 

25%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m 

szélességben.” előírás 

5 
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Tematikus előíráscsoport 9.  

 

Szántó földhasználati kategória erózió érzékeny területi lehatárolással (zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

163. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A  

  

164. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A  

  

165. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

96 

  

166. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

  

167. 

5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, kijuttatása. 

A 

  

168. Egy tábla maximális mérete 40 ha A 
  

169. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

  

170. 

Tavaszi vetésű növények esetén talajtakarás 

biztosítása takarónövényekkel, vagy tarló 

fennhagyással legalább február 28-ig. 

ZA 

  

171. 

Erózióérzékeny területen a 20 ha-nál nagyobb 

táblák esetén szintvonal mentén történő 

művelés. 

ZA 

  

172. Tilos az öntözés. ZA 
  

173. 

Partvonallal közvetlenül érintkező táblák esetén 

a partvonallal érintkezően legalább 12 méter 

szélességű füves mezsgye fenntartása. 

ZA 

  

174. 
A vetésszerkezetben a kapás növények aránya 

legfeljebb 20% lehet. 
ZA 

  

175. 

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos, 

melynek területe - a vonatkozó kezelési 

szabályok betartása mellett - az adott kultúra 

kiterjedésébe beleszámítható. 

ZA 

  

176. 
Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése talajtani szakértő bevonásával. 
V 6 

önállóan választható 
1 

177. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 
önállóan választható 

5 

178. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

V 10 

Csak "A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15 % 

szálas pillangós 

takarmánynövényt, 

valamint legalább 5 % 

zöldugart kell tartani 

(100 ha alatt 5 év alatt 

kell teljesíteni)" 

előírással együttesen 

választható 

4 

179. 

 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

V 5 

csak „A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

1 
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valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” 

előírással együtt 

választható   

180. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

181. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 

25%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m 

szélességben.” előírás   

5 

182. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 

25%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m 

szélességben.” előírás 

6 

183. 

A vetésszerkezetben évente legalább 15% 

szálas pillangós takarmánynövény, valamint 

legalább 5% zöldugar tartása (100 ha alatti 

támogatásba vont terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

V 80 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

„A vetésszerkezetben 

évente legalább 20% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 20% 

zöldugar tartása.” előírás 

5 

184. 

A vetésszerkezetben évente legalább 20% 

szálas pillangós takarmánynövény, valamint 

legalább 20% zöldugar tartása. 

 

V 130 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

„A vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” előírás  

6 

 

 

 

Tematikus előíráscsoport 10.  

 

Szántó földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

185. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 76 
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186. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

  

187. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

  

188. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

  

189. 

5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, kijuttatása. 

A 

  

190. Egy tábla maximális mérete 40 ha. A 
  

191. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

  

192. 

Tavaszi vetésű növények esetén talajtakarás 

biztosítása takarónövényekkel, vagy tarló 

fennhagyással legalább február 28-ig. 

ZA 

  

193. 
Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább 

egy alkalommal. 
ZA 

  

194. Tilos az öntözés. ZA 
  

195. 

Partvonallal közvetlenül érintkező táblák esetén 

a partvonallal  érintkezően legalább 12 méter  

szélességű füves mezsgye fenntartása. 

ZA 

  

196. 

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos, 

melynek területe - a vonatkozó kezelési 

szabályok betartása mellett - az adott kultúra 

kiterjedésébe beleszámítható. 

ZA 

  

197. 

Akkreditált laboratóriumban bővített 

talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő 

bevonásával. 

V 6 
önállóan választható 

1 

198. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 
önállóan választható 

5 

199. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok 

füves keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

V 10 

csak „A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” 

előírással együtt 

választható 

4 

200. 

 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

V 5 

csak „A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” 

előírással együtt 

választható 

2 

201. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

202. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

4 
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%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m 

szélességben” előírás 

203. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m 

szélességben.” előírás 

5 

204. 

A vetésszerkezetben évente legalább 15% 

szálas pillangós takarmánynövény, valamint 

legalább 5% zöldugar tartása (100 ha alatti 

támogatásba vont terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

V 80 

önállóan választható, de 

mellette nem választható  

„A vetésszerkezetben 

évente legalább 20% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 20% 

zöldugar tartása.” előírás  

5 

205. 

A vetésszerkezetben évente legalább 20% 

szálas pillangós takarmánynövény, valamint 

legalább 20% zöldugar tartása. 

 

V 130 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

„A vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” előírás  

6 

 

 

Tematikus előíráscsoport 11.  

 

Szántó földhasználati kategória aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

206. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

76 

  

207. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

  

208. 

Az erózióérzékeny területeken dohány, 

cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka 

termesztése tilos. 

A 

  

209. 
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási 

terv készítése talajtani szakértő bevonásával. 
A 

  

210. 

5 év alatt legalább egy alkalommal 

zöldtrágyanövény termesztése, vagy 

istállótrágya, kijuttatása. 

A 

  

211. Egy tábla maximális mérete 40 ha. A 
  

212. 
Szűkített növényvédőszer hatóanyag 

alkalmazása. 
A 

  

213. 
Tarlóhántás során a talajfelszín azonnali 

lezárása. 
ZA 
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214. 

Tavaszi vetésű növények esetén talajtakarás 

biztosítása takarónövényekkel, vagy tarló 

fennhagyással legalább február 28-ig. 

ZA 

  

215. Tilos az öntözés. ZA 
  

216. 

Partvonallal közvetlenül érintkező táblák esetén 

a partvonallal érintkezően legalább 12 méter 

szélességű füves mezsgye fenntartása. 

ZA 

  

217. 
Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább 

egy alkalommal. 
ZA 

  

218. 

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos, 

melynek területe - a vonatkozó kezelési 

szabályok betartása mellett - az adott kultúra 

kiterjedésébe beleszámítható. 

ZA 

  

219. 

Akkreditált laboratóriumban bővített 

talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő 

bevonásával. 

V 6 

 

önállóan választható 1 

220. 

A támogatásba vont teljes területen - az évelő 

szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a 

táblák maximális mérete 5 ha. 

V 22 
önállóan választható 

5 

221. 

Pillangós szálas takarmánynövények, azok 

füves keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan 

területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 

táblánként, kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően legalább 6 méter 

szélességben. 

V 10 

csak „A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” 

előírással együtt 

választható 

4 

222. 

 

Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék 

esetén madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc). 

V 5 

csak „A 

vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” 

előírással együtt 

választható 

2 

223. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 1 
önállóan választható 

1 

224. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

V 11 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m 

szélességben.” előírás 

4 

225. 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt 

terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

V 22 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

a „Növényvédőszer 

mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő 

szegély fenntartása a 

bevitt terület legalább 25 

%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m 

szélességben.” előírás 

5 

226. 
A vetésszerkezetben évente legalább 15% 

szálas pillangós takarmánynövény, valamint 
V 80 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 
5 
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legalább 5% zöldugar tartása (100 ha alatti 

támogatásba vont terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

„A vetésszerkezetben 

évente legalább 20% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 20% 

zöldugar tartása.” előírás 

227. 

A vetésszerkezetben évente legalább 20% 

szálas pillangós takarmánynövény, valamint 

legalább 20% zöldugar tartása. 

 

V 130 

önállóan választható, de 

mellette nem választható 

„A vetésszerkezetben 

évente legalább 15% 

szálas pillangós 

takarmánynövény, 

valamint legalább 5% 

zöldugar tartása (100 ha 

alatti támogatásba vont 

terület esetén 5 év alatt 

kell teljesíteni).” előírás  

6 

 

Tematikus előíráscsoport 12.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, túzokvédelmi 

előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

228. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

168 

  

229. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

  

230. 

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által 

elhullajtott ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

A 

  

231. 
A gyepterületeket legeltetéssel, illetve 

kaszálással kell hasznosítani. 
A 

  

232. A gyepterület öntözése tilos. A 
  

233. Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos. A 
  

234. 
Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés 

tilos. 
A 

  

235. 
Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, 

szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető. 
A 

  

236. 
Állategység (legeltethető) megléte: min. 0.2 

ÁE/ha. 
A 

  

237. 

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át 

kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni. 

ZA 

  

238. 
Táblánként minimálisan 6 méter szélességű 

kaszálatlan területet kell kialakítani.  
ZA 

  

239. 

A teljes gyepterület legfeljebb 50%-án az 

illetékes nemzeti park igazgatóság írásos 

véleménye alapján kíméleti terület lehet kijelölni, 

ahol csak július 1. után folytatható legeltetés 

illetve kaszálás. 

ZA 

  

240. 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó lánc 

alkalmazása. 
ZA 

  

241. 

A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 

munkanappal írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxon be kell jelenteni az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét 

ZA 
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és tervezett kezdési időpontját. 

242. 
Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
ZA 

  

243. 

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok 

megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédőszer-kijuttatással. 

ZA 

  

244. 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság írásos engedélye 

alapján lehetséges. 

ZA 

  

245. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt 

haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül 

min. 1 ha védőzóna kialakítása. 

ZA 

  

246. 

Kaszálás legkorábbi időpontja július 1, kivéve a 

Békés-Csanádi-Hát, Dévaványa Környéke és 

Kis-Sárrét MTÉT, ahol a legkorábbi kaszálás 

időpontja június 15. 

ZA 

  

247. 

Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság előzetes írásos 

engedélye alapján létesíthető. 

ZA 

  

248. 

Kaszálás legkorábbi időpontja július 15, kivéve a 

Békés-Csanádi-Hát, Dévaványa Környéke és 

Kis-Sárrét MTÉT, ahol a legkorábbi kaszálás 

időpontja július 1. 

V 64 önállóan választható 6 

249. 

Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1.5 

ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

V 63 önállóan választható 6 

 

 

 

Tematikus előíráscsoport 13.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, alföldi 

madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

250. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

120 

  

251. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

  

252. 

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által 

elhullajtott ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

A 

  

253. 
A gyepterületeket legeltetéssel, illetve 

kaszálással kell hasznosítani. 
A 

  

254. A gyepterület öntözése tilos. A 
  

255. Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos. A 
  

256. 
Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés 

tilos. 
A 

  

257. 
Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, 

szamár, ló , öszvér és bivaly legeltethető. 
A 

  

258. 
Állategység (legeltethető) megléte: min. 0.2 

ÁE/ha. 
A 
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259. 

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át 

kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni. 

ZA 

  

260. 
Táblánként minimálisan 6 méter szélességű 

kaszálatlan területet kell kialakítani. 
ZA 

  

261. 

A teljes gyepterület legfeljebb 50%-án az 

illetékes nemzeti park igazgatóság írásos 

véleménye alapján kíméleti terület lehet kijelölni, 

ahol csak július 1. után folytatható legeltetés 

illetve kaszálás. 

ZA 

  

262. 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó lánc 

alkalmazása. 
ZA 

  

263. 

A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 

munkanappal írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxonbe kell jelenteni az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és 

tervezett kezdési időpontját. 

ZA 

  

264. 
Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
ZA 

  

265. 

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok 

megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédőszer-kijuttatással. 

ZA 

  

266. 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság írásos engedélye 

alapján lehetséges. 

ZA 

  

267. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt 

haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül 

min. 1 ha védőzóna kialakítása. 

ZA 

  

268. 

Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság előzetes írásos 

engedélye alapján létesíthető. 

ZA 

  

269. 

Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1.5 

ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

V 63 önállóan választható 6 

 

 

 

Tematikus előíráscsoport 14.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, hegy- és 

dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

270. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

138 

  

271. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 

  

272. 

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által 

elhullajtott ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

A 

  

273. 
A gyepterületeket legeltetéssel, illetve 

kaszálással kell hasznosítani. 
A 

  

274. A gyepterület öntözése tilos. A 
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275. Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos. A 
  

276. 
Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés 

tilos. 
A 

  

277. 
Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, 

szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető. 
A 

  

278. 
Állategység (legeltethető) megléte: min. 0.2 

ÁE/ha. 
A 

  

279. 

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át 

kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni. 

ZA 

  

280. 
Táblánként minimálisan 6 méter szélességű 

kaszálatlan területet kell kialakítani. 
ZA 

  

281. 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó lánc 

alkalmazása. 
ZA 

  

282. 

A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 

munkanappal írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxon be kell jelenteni az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és 

tervezett kezdési időpontját. 

ZA 

  

283. 
Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
ZA 

  

284. 

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok 

megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédőszer-kijuttatással. 

ZA 

  

285. 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság írásos engedélye 

alapján lehetséges. 

ZA 

  

286. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt 

haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül 

min. 1 ha védőzóna kialakítása. 

ZA 

  

287. 

Az első kaszálás a teljes terület legfeljebb 50%-

án július 31. után kezdhető el a nemzeti park 

igazgatóság írásos véleménye alapján. 

ZA 

  

288. 

Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság előzetes írásos 

engedélye alapján létesíthető. 

ZA 

  

289. 

Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1.5 

ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

V 63 önállóan választható 6 

 

 

 

Tematikus előíráscsoport 15.  

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, nappali lepke 

védelmi előírásokkal (Zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

viszonya 

környezeti 

hozzáadott érték / 

pontszám 

290. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

120 

  

291. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 

felhasználása. 

A 
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292. 

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által 

elhullajtott ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

A 

  

293. 
A gyepterületeket legeltetéssel, illetve 

kaszálással kell hasznosítani. 
A 

  

294. A gyepterület öntözése tilos. A 
  

295. Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos. A 
  

296. 
Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés 

tilos. 
A 

  

297. 
Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, 

szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető. 
A 

  

298. 
Állategység (legeltethető) megléte: min. 0.2 

ÁE/ha. 
A 

  

299. 

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át 

kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni. 

ZA 

  

300. 
Táblánként minimálisan 6 méter szélességű 

kaszálatlan területet kell kialakítani. 
ZA 

  

301. 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó lánc 

alkalmazása. 
ZA 

  

302. 

A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 

munkanappal írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxon be kell jelenteni az illetékes nemzeti 

park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és 

tervezett kezdési időpontját. 

ZA 

  

303. 
Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
ZA 

  

304. 

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok 

megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédőszer-kijuttatással. 

ZA 

  

305. 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság írásos engedélye 

alapján lehetséges. 

ZA 

  

306. 

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak 

fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt 

haladéktalanul jelenteni kell az nemzeti park 

igazgatóságnak. A megtalált fészek körül min. 1 

ha védőzóna kialakítása. 

ZA 

  

307. 

Június 15-e és  szeptember 15-e között a 

kaszálás tilos, illetve legeltetés a terület 

legfeljebb 50 %-án lehetséges az illetékes állami 

szerv előzetes írásbeli hozzájárulása alapján. 

ZA 

  

308. 

Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes 

nemzeti park igazgatóság előzetes írásos 

engedélye alapján létesíthető. 

ZA 

  

309. 

Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1.5 

ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

V 63 önállóan választható 6 

 

 

 

Tematikus előíráscsoport 16.  

 

Gyep földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális) 

Sorszám A támogatás előírásai 
Előírás 

típus 

A támogatás 

mértéke euró/ha 

választható előírások 

egymáshoz való 

környezeti 

hozzáadott érték / 
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viszonya pontszám 

310. 
Vízzel telített talajon mindennemű gépi 

munkavégzés tilos. 
A 

112 

  

311. 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó komposzt és 

műtrágya felhasználása. 

A 

  

312. 

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által 

elhullajtott ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

A 

  

313. 
A gyepterületeket legeltetéssel, illetve 

kaszálással kell hasznosítani. 
A 

  

314. 
A betakarított széna lehordását legkésőbb adott 

év október 31-ig el kell végezni. 
A 

  

315. 
Állategység (legeltethető) megléte: min. 0.2 

ÁE/ha. 
A 

  

316. A gyepterület öntözése tilos. A 
  

317. Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos. A 
  

318. 
Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés 

tilos. 
A 

  

319. 
Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, 

szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető. 
A 

  

320. 

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok 

megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédőszer-kijuttatással. 

ZA 

  

321. 
Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
ZA 

  

322. 

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át 

kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni. 

ZA 

  

323. 
Táblánként minimálisan 6 méter szélességű 

kaszálatlan területet kell kialakítani. 
ZA 

  

324. Kaszálás legkorábbi időpontja július 1. V 64 

önállóan választható, de 

nem választható mellette 

a „Kaszálás legkorábbi 

időpontja: június 15.” 

előírás   

6 

325. 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó lánc 

alkalmazása. 
V 5 

önállóan választható 
2 

326. Kaszálás legkorábbi időpontja: június 15. V 16 

önállóan választható, de 

nem választható mellette 

a „Kaszálás legkorábbi 

időpontja július 1.” 

előírás 

5 

327. 

Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1.5 

ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

V 63 
önállóan választható 

6 
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2. számú melléklet 

 

Szankciós táblázat 

 

Jogkövetkezmények érvényesítésének általános szabályai 

1. 

Ha egy adott tematikus előíráscsoport keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem 

felelés miatt egy adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vagy tematikus 

előíráscsoport vonatkozásában több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, úgy az 

adott szankcionálási szinten (kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vagy 

tematikus előíráscsoport) a magasabb százalékos arányú szankciót kell alkalmazni. 

2. 

Ha egy adott tematikus előíráscsoport keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem 
felelés miatt a tematikus előíráscsoporton belül több kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő területre is kötelezettségszegés kerül megállapításra, minden egyes területre 
vonatkozó szankciót alkalmazni kell. 

3. 
Ha bármely szankció a vonatkozó támogatási összeg kifizetését követően kerül 
megállapításra, akkor a kedvezményezettnek a részére már kifizetett támogatási összeg 
jogosulatlanul igénybe vett részét vissza kell fizetnie. 

 

 

 Területeltérésre vonatkozó jogkövetkezmények 

1. Ha a tábla elutasításra kerül, a területeltérésre vonatkozó szabályozás alkalmazása mellett 
a tábla területe 0 ha-ként kerül figyelembe vételre. 

 

 

 Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei 

1. 

Ha az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett adott táblán 
valamely referenciaelemet (HMKÁ, JFGK, 10/2015. (III.13.) FM rendelet 
minimumkövetelményei, HMGY, az integrált növényvédelem általános elvei) nem tartotta 
be, akkor a kedvezményezett az érintett tábla vonatkozásában/kérelemre vonatkozóan az 
adott évi támogatásra nem jogosult. Amennyiben a gazdaság nem rendelkezik a HMGY 
szerinti trágyatárolóval, akkor a szankció a teljes kérelem adott évi támogatási összegére 
vonatkozik. 

2. 
Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó 
kötelezettségének, a kedvezményezett a támogatásból az adott évre kizárásra kerül. 

3. 
Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló 7. számú mellékletben 
meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy az érintett évre 
jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.  

4. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a tápanyag-gazdálkodási terv 4. számú 
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mellékletben foglalt adattartalmának benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a 
tematikus előíráscsoportra az érintett évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult. 

5. 
Ha a kedvezményezett az agrár-környezetgazdálkodási képzésen 2016. december 31-ig 
nem vesz részt, nem jogosult az első évre jutó támogatási összeg 25%-ára. 

6. 

Ha a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, a 
kötelezettség átvevőjének a kötelezettség átvételét követő egy éven belül képzésen kell 
részt vennie, kivéve, ha a kötelezettség átvételét megelőzően, 2016. január 1. után agrár-
környezetgazdálkodási képzésen részt vett. Amennyiben a kedvezményezett a képzésen 
való részvételnek nem tesz eleget, akkor nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó 
támogatási összeg 25%-ára. 

7. 

Ha a kedvezményezett valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes 
egészére nem tudja maradéktalanul igazolni a támogatási időszakból már eltelt év(ek) és az 
aktuális évben az ellenőrzés időpontjáig eltelt teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, 
akkor az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kizárásra kerül és a 
területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

8. 

Ha a kedvezményezett a monitoring és a hatásindikátor monitorozó rendszer keretén belüli 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, 
valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, a 2007. évi XVII. 
törvény 71. §-a alapján mulasztási bírsággal sújtható. 

9. 
Ha a tábla mérete nem éri el a 0,25 ha nagyságot, akkor az érintett tábla az adott évi 
támogatásra nem jogosult.  

10. 

Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a terület helyszíni beazonosítását szolgáló 
sarokpontok kijelölésére irányuló kötelezettségének, és 

a) ez nem akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható, részére a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre jutó 
támogatási összeg 1%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre; 

b) ez akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés nem végrehajtható, de a 
kötelezettség teljesítésre vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül pótolja a sarokpont 
kijelölésére vonatkozó kötelezettségét, úgy részére a kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre jutó támogatási összeg 5%-kal 
csökkentett összege kerül kifizetésre. Ha a felszólítás ellenére a sarokpont kijelölését nem 
pótolja, az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott évben 
elutasításra kerül. 

11. 

Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be 

kifizetési kérelmet, vagy a kifizetési kérelme egynél több alkalommal teljes mértékben 

elutasításra kerül, akkor kedvezményezett a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig 

kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási 

összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell 

fizetni. 

12. 

Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be 

adott tematikus előíráscsoportra vonatkozóan kifizetési kérelmet, vagy a tematikus 

előíráscsoportra vonatkozó kifizetési kérelme elutasításra kerül, akkor az adott tematikus 

előíráscsoport a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a 

tematikus előíráscsoport vonatkozásában már igénybe vett teljes támogatási összeget a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

13. 

Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be 

adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan kifizetési kérelmet, 

vagy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozó kifizetési kérelme 
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elutasításra kerül, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a 

támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület vonatkozásában már igénybe vett teljes támogatási összeget a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

14. 
Az általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei összeadódnak. 

 

A tematikus előíráscsoportra vonatkozó meg nem felelés jogkövetkezményei 

1. 

A támogatott területre vonatkozó előírások teljesítését a felhívás 8. b. számú mellékletben 
szereplő táblázat alapján kell ellenőrizni. A táblázat tartalmazza, hogy: 

a) melyek az ellenőrzés alapjául szolgáló előírások; 

b) az előírások ellenőrzésének lehetséges módjait; 

c) az előírás tábla, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vagy tematikus 
előíráscsoport szinten ellenőrizendő; 

d) az előírás minden évben vagy a támogatási időszak meghatározott évében vagy 
éveiben ellenőrizendő; 

e) az előírásoknak való meg nem felelés eseteit; 

f) az egyes előírások nem teljesítése esetén milyen jogkövetkezmény kerül alkalmazásra. 

2. 
Ha az egységes kérelemben meghatározott határidőn túl, de az adott éven belül történik 
meg a kifizetési kérelem módosítására vonatkozó kérelem benyújtása, úgy az érintett tábla 
vonatkozásában a módosításra vonatkozó kérelem elutasításra kerül.  

3. 

Ha adott tematikus előíráscsoport esetében a kifizetési kérelemre vonatkozó ellenőrzések 
során megállapításra kerül, hogy az igényelt tábla mérete meghaladja a vállalt előírásban 
meghatározott, maximálisan támogatható táblaméretet, a tábla mérete a maximálisan 
támogatható táblamérettel kerül elfogadásra és erre a tábla méretre kerül támogatás 
kifizetésre. A maximálisan támogatható táblaméret feletti igényelt részre nem kerül 
támogatás kifizetésre.  

4. 
Ha a kedvezményezett az agrotechnikai műveleteket nem a megadott határidőben jelenti 
be, akkor az adott agrotechnikai művelet nem kerül figyelembevételre.   

5. 
Ha a kedvezményezett a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre nem készíti 
el a megadott határidőig a tápanyag-gazdálkodási tervet, akkor a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő területre az adott évi támogatás 10%-ra nem jogosult. 

6. 

Ha a kedvezményezett a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportba bevont 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészét vagy részét kivágja és 
újratelepíti, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból 
kizárásra kerül és az adott területre kifizetett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe 
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

7. 
Ha a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportba bevont KET/tábla vonatkozásában az 
ültetvény tőke vagy fahiánya meghaladja a 10%-ot, akkor a kedvezményezett a KET/tábla 
adott évi támogatására nem jogosult.  

8. 

Ha a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportba bevont kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület valamely táblája nem felel meg a homogén ültetvény 
fogalmának, akkor a terület a támogatásból kizárásra kerül és az adott területre kifizetett 
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint 
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vissza kell fizetni.  

9. 

Ha a horizontális ültetvény előíráscsoportba bevont kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület felhagyott szőlőültetvénynek minősül, akkor a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület a támogatásból kizárásra kerül és az adott területre kifizetett 
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint 
vissza kell fizetni. 

10. 

Ha a horizontális ültetvény előíráscsoportba bevont kötelezettségvállalással érintett 
egybefüggő terület nem felel meg a „hagyományos gyümölcsös fenntartása” …..(előírás) 
feltételeinek, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból 
kizárásra kerül és az adott területre kifizetett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe 
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

11. 

Ha az ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem felel meg a 
folyamatos állattartásra vonatkozó rendelkezéseknek, akkor a tematikus előíráscsoportból a 
támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támogatási 
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell 
fizetni. 

12. 

Ha a kedvezményezett a gyepterületekhez kapcsolódó tematikus előíráscsoportok esetében 
nem pásztoroló vagy szakaszoló legeltetést alkalmaz, akkor az adott tábla esetében az első 
alkalommal az adott évi támogatási összeg 1%-ára, többször előforduló meg nem felelés 
esetében az adott évi támogatási összeg 3%-ára nem jogosult. 

13. 

Amennyiben a kedvezményezett a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen 
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1306/2013/EU tanácsi 
rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
640/2014/EU rendeletre hivatkozik az MVH eljárása során, abban az esetben az ezzel 
összefüggő bizonyítási kötelezettség őt terheli. 

 

Szankciós táblázat 

          

Sors
zám 

Kötele
ző 

/válasz
tható 

Alintézkedés Előírása 

Ellenőrzés 

Meg nem felelés 
típusa 

Szankció 

Lehetség
es módja 

Gyako
risága 

Szintje 
első 

alka

lom 

több

szöri 

alkal

om 

Horizontális szántó földhasználati kategória 

1 A 

Vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 Helyszíni 

ellenőrzés (a 
továbbiakban: 

HE) - 

tettenérés  

évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

1.) gépi munkavégzés történt 

vízzel telített talajon 
S1 S3 

2 A 

Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE 

(Gazdálkodás
i napló 

/továbbiakban

: GN/), 
talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 2.) 

szennyvíz

iszap és 
szennyvíz

iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt  

 2. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

 2. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

3 A 

Az erózióérzékeny területeken 
dohány, cukorrépa, 

takarmányrépa, burgonya, 

HE évente 
 

kötelezettség

vállalással 

 3.)  
dohány, 

cukorrépa

 3. a) a terület 

20% alatti részén  
S3 S4 
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csicsóka termesztése tilos. érintett 

egybefüggő 
terület  

, 

takarmány
répa, 

burgonya, 

csicsóka 
természtés

e történt 

 3. b) a terület 

20% feletti 

részén  

S5 S6 

4 A 

Talajvizsgálaton alapuló 

tápanyaggazdálkodási terv 

készítése talajtani szakértő 
bevonásával. 

HE 

(tápanyag-

gazdálkodási 
terv és GN) 

 évente 
tematikus 

előíráscsopor

t 

4. a) Nem készült tápanyag-
gazdálkodási terv 

 S9  S10 

 4. b) 

Készült 

tápanyag-

gazdálkod
ási terv, 

de az 

abban 

foglaltakn

ál több  

tápanyag 
került 

kijuttatásr

a 

 4. ba) a terület 
20% alatti részén 

 S8  S9 

4. bb) a terület 
20% feletti 

részén 

 S9  S10 

5 A 

5 év alatt legalább egy 

alkalommal zöldtrágyanövény 
termesztése, vagy istállótrágya, 

vagy baktériumtrágya kijuttatása 

 HE (GN) 
5. év 
végén  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

5.) Nem 

került 

megvalósí
tásra a 

zöldtrágyá

zás, vagy 
az 

istállótrág

ya, vagy a 
baktérium

trágya 

kijuttatása 

5. a) a terület 
20% alatti részén 

 S1 - 

5. b) a terület 
20% feletti 

részén 

 S2 - 

6 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha. 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

6.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 
előíráscsoport

ra vonatkozó 

meg nem 
felelés 

általános 

jogkövetkezm
ényei résznél 

található.  

7 A 
Szűkített növényvédőszer 

hatóanyag alkalmazása. 

 HE (GN és 
peremetezési 

napló) 

 évente 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

7.) Nem szűkített 
növényvédőszer is 

alkalmazásra került 

 S5  S6 

8 V 

Akkreditált laboratóriumban 

bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 
(akkreditált 

laboratórium 

által kiállított 

talajvizsgálati 

jegyzőkönyv/

átvételi 
elismervény) 

 évente 

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület 

8.) Nem 
rendelkezi

k a 

szükséges 

talajvizsg

álati 

eredmény
ekkel 

8. a) a terület 
20% alatti részén 

 S2  S3 

8. b) a terület 

20% feletti 
részén 

 S3  S4 

9 V 
Középmély lazítás elvégzése 5 

év alatt legalább egy alkalommal 
 HE (GN)  

5. év 
végén  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

9.) Nem 

került 

alkalmazá
sra 

középmél

y lazítás 

9. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

9. b) a terület 

20% feletti 

részén 

 S2 - 

10 V 

A támogatásba vont teljes 

területen - az évelő szántóföldi 
kultúrák és vetett ugar 

kivételével - a táblák maximális 

mérete 5 ha. 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

10.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport

ra vonatkozó 
meg nem 

felelés 

általános 
jogkövetkezm
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ényei résznél 

található.  

11 

  

Pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 
betakarítása/szárzúzása során 

kaszálatlan területet kell hagyni 

5-10% térmértékben, táblánként, 
kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően 

legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 11. a) A kaszálatlan terület 
kevesebb, mint 5%  

 S2  S3 

V 
11. b) A kaszálatlan terület 10 

és 15% közötti  
 S1  S2 

  
11. c) A kaszálatlan terület 

több, mint 15%  
 S2  S3 

12 V 

Pillangós, zöldugar, szálas 

takarmánykeverék esetén 
madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó 
lánc). 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 12. a) Nem madárbarát 
módon kaszáltak  

 S2  S3 

12. b) Nem használtak 
vadriasztó láncot kaszálásnál  

 S0  S2 

13 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

13.) Nem dokumentált 

előrejelzés alapján történt a 

beavatkozás 

S0 S1 

14 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 
legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 3 méter 

szélességben. 

HE (GN)  

évente kötelezettség
vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

14. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 
25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

14. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

15 V 

Növényvédőszer mentes tartós 
zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 6 méter 

szélességben. 

HE (GN)  

évente kötelezettség

vállassal 
érintett 

egybefüggő 

terület 

15. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S1 S2 

5. év 

végén  

15. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

16 V 

A vetésszerkezetben évente 
legalább 15 % szálas pillangós 

takarmánynövény, valamint 

legalább 5 % zöldugar tartása 

(100 ha alatti intézkedésbe vont 

terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

HE (GN)  

évente 

tematikus 

előíráscsopor

t 

16 a) A 

100 ha 

felettiek 
esetében 

az 

intézkedés
be vont 

terület 

esetén  

16.aa) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a 

15%-ot, de 
legalább 10% 

S7 S8 

16.ab) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a  

10%-t 

S8 S9 

16.ac) a zöldugar 

részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S7 S8 

5. év 

végén  

16 b) A 

100 ha 

alattiak 
esetében 

az 

intézkedés
be vont 

terület 

16.ba) a szálas 
pillangós 

takarmánynövén

yek részaránya 
nem éri el a 

15%-ot, de 

legalább 10% 

S8 - 
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esetén  
16.bb) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a  

10%-t 

S9 - 

16.bc) a zöldugar 
részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S8 - 

17 V 

5 év alatt további egy 

alkalommal zöldtrágyanövény 

termesztése, vagy istállótrágya, 
vagy baktériumtrágya kijuttatása. 

 HE (GN) 
 5. év 

végén 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

 17.) Nem 
került 

megvalósí

tásra a 
zöldtrágyá

zás 

17. a) a terület 
20% alatti részén 

 S1 - 

17. b) a terület 

20% feletti 

részén 

 S2 - 

18 V 
Ellenőrzött (fémzárolt) 

szaporítóanyag felhasználása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

18.) 
Ellenőrzőt

t 

(fémzárolt
) 

szaporítóa

nyag) 
felhasznál

ása 

a) a terület 20% 

alatti részén nem 

történt meg.  

S0 S1 

b) a terület 20% 

feletti részén 

nem történt meg.  

S1 S2 

19 V 

Növényvédelmi és talajvédelmi 

szakirányító bevonása a 
gazdálkodásba. 

HE 

(szerződés) 
évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

19.) nem rendelkezik 

érvényes szerződéssel 
S8 S9 

20 V 
Forgatás nélküli talajművelés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

20.) forgatásos talajművelés 

alkamazása 
S0 S1 

Horizontális gyep földhasználati kategória 

21 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 
tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

21.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

22 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 
talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 22.) 

hígtrágya, 

szennyvíz

, 
szennyvíz

iszap és 

szennyvíz
iszapot 

tartalmazó 

komposzt 
felhasznál

ása történt  

 22. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

 22. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S5  S6 

23 A 

Tápanyag-utánpótlás csak a 

legelő állatok által elhullajtott 

ürülékből származhat, trágya 
kiszórása tilos. 

 HE (GN)  évente 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

23.) 
trágya 

kiszórása 
történt 

 23. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

 23. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S5  S6 

24 A 

A gyepterületeket legeltetéssel, 

illetve kaszálással kell 

hasznosítani. 

 HE (GN), 

adminisztratí

v ellenőrzés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

24. a) 

Nem 

történt se 
legeltetés, 

se 

kaszálás  

 24. aa) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S5 

 24. ab) a terület 
20% feletti 

részén  

 S5  S6 

25 A A gyepterület öntözése tilos.  HE (GN)   évente  
 

kötelezettség
25.)  

öntözés 

25. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 
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vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület  

történt  
25. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

26 A 
Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos. 
 HE   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 26.) 

történt 

vízelvezet
és  

 26. a) a terület 
20% alatti részén  

 S1  S2 

 26. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S2  S3 

27 A 
Napnyugtától napkeltéig a gépi 

munkavégzés tilos. 

HE 

(tettenérés ) 
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

27.) Napnyugtától napkeltéig 

a gépi munkavégzés történt 
S1 S3 

28 A 

Gyepterületen csak 

szarvasmarhafélék, juh, kecske, 
lófélék legeltethetők. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

28.) Az előírtakon túl más 

állatok legeltetése történt 
S2 S3 

29 A 
Állategység (legeltethető) 

megléte: min. 0,2 ÁE/ha. 
 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

29.) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 
ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 

30 V 

A terület legalább 5, legfeljebb 

10%-át kaszálásonként változó 
helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

30. a) A tábla 5%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 
hagytak  

 S2  S3 

30. b) A tábla 10%-nál több 

kaszálatlan területet hagytak  
 S1  S2 

31 

  

A terület legalább 10, legfeljebb 

15%-át kaszálásonként változó 

helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

 HE (GN, 
NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

31. a) A tábla 5%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 
hagytak  

 S2  S3 

V 

31. b) A tábla 10%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 

hagytak  

 S1  S2 

  
31. c) A tábla 15%-nál több 
kaszálatlan területet hagytak  

 S2  S3 

32 V 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó 

lánc alkalmazása. 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

32.a) Nem madárbarát módon 

kaszáltak  
 S2  S3 

32.b) Nem használtak 
vadriasztó láncot kaszálásnál  

 S0  S2 

33 V 

Kaszálási korlátozás időben: 

Kaszálás június 15. után 
végezhető. 

 HE (GN, 

NPI ) 
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 33.) 

június 15. 

előtt 
történt 

kaszálás  

 33. a) a terület 
20% alatti részén  

 S1  S2 

 33. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S2  S3 

34 V 

Legeltetési sűrűség min. 0,2 

ÁE/ha, max. 1.5 ÁE/ha a gyepek 
túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

34.a) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 
ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 

34.b) A legeltetett 

állatállomány meghaladja az 
1,5 ÁE/ha legeltetési 

sűrűséget  

S3 S4 

Horizontális ültetvény földhasználati kategória 

35 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 
tettenérés  

évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

35.) gépi munkavégzés 
történt vízzel telített talajon 

S1 S3 

36 A 

Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 
talajvédelmi 

hatóság  

 évente  
 

kötelezettség

vállalással 

 36.) 

szennyvíz

iszap és 

 36. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 
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érintett 

egybefüggő 
terület  

szennyvíz

iszapot 
tartalmazó 

komposzt 

felhasznál
ása történt  

 36. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S5  S6 

37 A 

Talajvizsgálaton alapuló 
tápanyaggazdálkodási terv 

készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

 HE 
(tápanyag-

gazdálkodási 

terv és GN) 

 évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

 37. a) Nem készült tápanyag-

gazdálkodási terv 
 S9  S10 

 37. b) 

Készült 
tápanyag-

gazdálkod

ási terv, 
de az 

abban 

foglaltakn
ál több 

tápanyag 

került 
kijuttatásr

a 

 37. ba) a terület 
20% alatti részén 

 S8  S9 

 37. bb) a terület 
20% feletti 

részén 

 S9  S10 

38 A 
Szűkített növényvédőszer 

hatóanyag alkalmazása. 

 HE (GN és 
permetezési 

napló) 

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

38.) Nem kszűkített 
növényvédőszer is 

alkalmazásra került  

 S4  S5 

39 A 

Gyepes talajfelszín esetén 

kaszálás legalább évente egy 
alkalommal.  

 HE (GN) évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

39.) Nem történt kaszálás az 

adott évben 
S0 S1 

40 V 

Akkreditált laboratóriumban 
bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 

(akkreditált 
laboratórium 

által kiállított 

talajvizsgálati 
jegyzőkönyv/

átvételi 

elismervény) 

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 40.) Nem 

rendelkezi
k a 

szükséges 

talajvizsg
álati 

eredmény

ekkel  

 40. a) a terület 
20% alatti részén  

 S2  S3 

 40. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

41 V Levélanalízis elvégzése. 

 HE 

(akkreditált 
laboratórium 

által kiállított 

levélanalízis/
átvételi 

elismervény)   

 Évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 41.) Nem 

készült 

levélanalí
zis, nem 

rendelkezi

k a 
szükséges 

eredmény

ekkel  

 41. a) a terület 

20% alatti 

részére 
vonatkozóan  

 S1  S2 

 41. b) a terület 
20% feletti 

részére 

vonatkozóan  

 S2  S3 

42 V 

Előrejelzésen - beleértve a 

szexferomon csapdák legalább 1 
db/2 ha sűrűségű kihelyezését - 

alapuló növényvédelem 

alkalmazása.  

 HE 

(darabszám) 
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület  

 42.a)  Nincs szexferomon 

csapda  
 S3  S4 

 42. b) 1 db/2 ha-nál kevesebb 

szexferomon csapda van  
 S1  S2 

43 V 

Madárodú kihelyezése: 3 db/ha 

sűrűségben, kihelyezési útmutató 
alapján. 

 HE 

(darabszám) 
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 43. a) 3 darabnál kevesebb 

odú van  
 S1  S2 

43. b) A madárodúk 

funkciójuk betöltésére 
alkalmatlan módon vannak 

kihelyezve 

 S3  S4 

44 V 
1 m2/ha hatékony ízeltlábú 

búvóhely kialakítása. 
 HE   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 44.) nincs 

meg az 
1m2/ha 

felületű 

búvóhely  

 44. a) a terület 
20% alatti 

részére vetítve  

 S1  S2 

 44. b) a terület 

20% feletti 
részére vetítve  

 S2  S3 
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45 V 

Hagyományos gyümölcsös 

fenntartása 30-150 db/ha közötti 
állománysűrűséggel, tájhonos 

gyümölcs fafajjal 

(szőlőültetvény esetében ez ez 
előírás nem választható). 

 HE  évente 

 

Kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

 45.) szőlő kivételével a 

gyümölcsös sűrűsége nem 
30-150 db/ha közötti 

 S4  S5 

46 V Gyepes talajfelszín fenntartása.   HE (GN) évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

46.) A gyepes felszín 

fenntartása nem történt meg.  
S0 S1 

47 V 

Kaszálási korlátozás időben: 

Kaszálás június 15. után 

végezhető. 

 HE (GN, 
NPI ) 

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 47.) 

június 15. 

előtt 

történt 
kaszálás  

 47. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 47. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S2  S3 

48 V 

Növényvédelmi és talajvédelmi 

szakirányító bevonása a 

gazdálkodásba.  

HE 

(szerződés) 
évente 

tematikus 

előíráscsopor

t 

48.) nem rendelkezik 

érvényes szerződéssel 
S8 S9 

Horizontális nádas Földhasználati kategória 

49 A 

Vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

49.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

50 

  

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 

talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 50.) 

hígtrágya, 

szennyvíz
, 

szennyvíz

iszap és 
szennyvíz

iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt  

50. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

A 

50. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

51 A 

A nád aratása, és egyéb 
tevékenység végzése (különösen: 

szállítás, kihúzás) kizárólag 

december 1. és február 28. között 
engedélyezett. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

51.) A 
nádaratás 

az 

engedélye
zett 

időszakon 

kívül 
történik  

51. a) a rizóma 

sérülés nélkül  
 S1  S2 

51. b) a rizóma 

megsértésével  
 S3  S4 

52 A 
A területen nádgazdálkodást kell 

végezni. 
 HE   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 52.) Nem történik 

nádgazdálkodás 
 S4  S5 

53 A 
A nád rizómájának megsértése 

tilos. 
 HE   évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

53.) Az aratás során a nád 

rizómája megsérült. 
 S3  S4 

54 A 

A nádas terület 15- 20 %-át 2 

évente változó helyen aratatlanul 

kell hagyni. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 54. a) A nádas 15%-ánál 

kevesebb maradt aratatlanul 
 S2 S3 

 54. b) A nádas 20%-ánál 

több maradt aratatlanul 
S2 S3 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal (Zonális) 

55 A 

Vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

55.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 
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56 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

 HE 

(GN+talajvéd

elmi hatóság 
engedélye)  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

56.) 
hígtrágya, 

szennyvíz

, 
szennyvíz

iszap és 

szennyvíz
iszapot 

tartalmazó 

komposzt 
felhasznál

ása történt  

56. a) a terület 
20% alatti részén  

 S4  S5 

56. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

57 A 

Az erózióérzékeny területeken 

dohány, cukorrépa, 
takarmányrépa, burgonya, 

csicsóka termesztése tilos. 

HE évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 57.)  
dohány, 

cukorrépa

, 

takarmány
répa, 

burgonya, 

csicsóka 
természtés

e történt 

 57. a) a terület 

20% alatti részén  
S3 S4 

 57. b) a terület 

20% feletti 

részén  

S5 S6 

58 A 

Talajvizsgálaton alapuló 
tápanyaggazdálkodási terv 

készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

HE 
(tápanyag-

gazdálkodási 

terv és GN) 

 évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

58. a) Nem készült tápanyag-
gazdálkodási terv 

 S9  S10 

 58. b) 

Készült 

tápanyag-
gazdálkod

ási terv, 

de az 
abban 

foglaltakn

ál több  
tápanyag 

került 

kijuttatásr

a 

 58. ba) a terület 

20% alatti részén 
 S8  S9 

58. bb) a terület 

20% feletti 

részén 

 S9  S10 

59 A 

5 év alatt legalább egy 

alkalommal zöldtrágyanövény 

termesztése, vagy istállótrágya, 
kijuttatása. 

 HE (GN) 
5. év 

végén 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

 59.) Nem 

került 

megvalósí
tásra a 

zöldtrágya
növény 

termesztés

e, vagy 
istállótrág

ya, 

kijuttatása 

59. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

59. b) a terület 

20% feletti 

részén 

 S2 - 

60 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

60.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 
előíráscsoport

ra vonatkozó 

meg nem 
felelés 

általános 

jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

61 A 
Szűkített növényvédőszer 

hatóanyag alkalmazása 

 HE (GN és 
permetezési 

napló) 

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 61.) Nem Szűkített 
növényvédőszer is 

alkalmazásra került  

 S4  S5 

62 ZA 

Tápanyagutánpótlás során a 
kijuttatott N hatóanyag mértéke 

nem haladhatja meg a 90 

kg/ha/év értéket. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

62. a) 90 és 110 kg/ha közötti 

nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra  

 S2  S3 

62. b) 110 kg/ha feletti 

nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra  

 S4  S5 

63 ZA Tilos az öntözés. 
 HE (GN, 

engedély)  
 évente  

 

kötelezettség
 63.) 

történt 

63. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 
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vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület  

öntözés  
63. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S4  S5 

64 ZA 

Március 1. és július 31. között 

napnyugtától napkeltéig gépi 

munkavégzés tilos. 

 HE (NPI)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

64. a) Márc.1 - jún. 30. között 
történt éjszakai munkavégzés  

 S2  S3 

64. b) Júl.1 - júl. 31. között 

történt éjszakai munkavégzés  
 S3  S4 

65 ZA 

Fokozottan védett, földön 

fészkelő madarak fészkének, 
fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul jelenteni kell az 

illetékes állami 
természetvédelmi szervnek. A 

megtalált fészek körül  min. 1 ha 

védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 
igazolás NPI)  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

65. a) A természetvédelmi 
szerv nem került értesítésre  

 S0  S1 

 HE (NPI)  

65. b) Van védőterület, de 1 

ha-nál kisebb  
 S1  S2 

65. c) Nincs védőterület   S3  S4 

66 ZA 

Pillangós szálas 
takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során 
kaszálatlan területet kell hagyni 

5-10% térmértékben, táblánként, 
kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően 

legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 66. a) A kaszálatlan terület 
kevesebb, mint 5%  

 S2  S3 

66. b) A kaszálatlan terület 10 
és 15% közötti  

 S1  S2 

66. c) A kaszálatlan terület 

több, mint 15%  
 S2  S3 

67 ZA 

Pillangós, zöldugar, szálas 

takarmánykeverék esetén 
madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó 

lánc). 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 67. a) Nem madárbarát 
módon kaszáltak  

 S2  S3 

67. b) Nem használtak 
vadriasztó láncot kaszálásnál  

 S0  S2 

68 ZA 

A július 31-e előtt végzett 

kaszálás/szárzúzás megkezdése 
előtt legalább 5 munkanappal 

írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxon, illetve e-mail címen 
be kell jelenteni az illetékes 

állami természetvédelmi 

szervnek a kaszálás pontos 
helyét és tervezett kezdési 

időpontját. 

 NPI igazolás, 

levél, fax, e-

mail 

 évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

 68.) 

Nincs 

igazolás 

 68. a) a terület 

20% alatti részét 
érintően 

 S1  S2 

 68. b) a terület 

20% feletti 

részét érintően 

 S2  S3 

69 ZA 

Kaszálás/szárzúzás/silózás 
legkorábbi időpontja július 1, 

kivéve a Békés-Csanádi Hát, a 

Dévaványa környéke és Kis-
Sárrét MTÉT területét, ahol a 

legkorábbi időpont június 15. 

 HE (GN) 

NPI  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

69. a) Július 1., illetve a 
Békés-Csanádi-Hát, 

Dévaványa Környéke és Kis-

Sárrét MTÉT esetében június 
15. előtt történt kaszálás, de 

az érintett terület nem haladja 

meg a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S2  S3 

69. b) Július 1., illetve a 
Békés-Csanádi-Hát, 

Dévaványa Környéke és Kis-

Sárrét MTÉT esetében június 
15. előtt történt kaszálás, de 

az érintett terület meghaladja 

a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S3  S4 

70 ZA 

A tábla szélein legalább 6 méter 

széles növényvédőszer-mentes 

táblaszegélyt kell hagyni. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 
terület  

 70. a) 

Nincs 
növényvé

dőszer-

mentes 
táblaszegé

ly  

70. aa) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

70. ab) a terület 

20% feletti 
részén  

 S4  S5 
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 70. b) 

Van 

növényvé

dőszer-
mentes 

táblaszegé

ly, de 
kevesebb, 

mint 6 m  

70. ba) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

70. bb) a terület 
20% feletti 

részén  

 S2  S3 

71 ZA 

Rovarölő szerek nem 
alkalmazhatóak, kivéve a repce, 

a mustár, illetve az olajretek 

rovarirtását. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló)  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

71.) 

Rovarölő 

szer is 
alkalmazá

sra került  

71. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

714. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

72 ZA 

Rágcsálóirtó szerek és 

talajfertőtlenítő szerek 
alkalmazása tilos. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló)  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

72.) Rágcsálóirtó és 

talajfertőtlenítő szer is 
alkalmazásra került  

 S3  S4 

73 ZA 

A támogatási időszak 5 éve alatt 

az előírás sorral érintett  teljes 
területen évelő növénykultúrák 

(szálas pillangós 

takarmánynövények, azok füves 
keveréke, zöldugar, illetve 

ideiglenes gyep) termesztése, 

vagy a következő vetésszerkezet 
évenkénti betartása fővetésű 

növények tekintetében: legalább 

20% kalászos gabona, legalább 
20% szálas pillangós 

takarmánynövény (évelő szálas 

pillangósok, vagy azok keveréke, 
illetve füves keveréke), legalább 

20% zöldugar, legalább 10 % 

öszi káposztarepce, legfeljebb 
20% egyéb kultúra (100 ha alatti 

intézkedésbe vont terület esetén 

5 év alatt kell teljesíteni). 

 HE (GN)  évente 
tematikus 

előíráscsopor

t 

73. a) A 
100 ha 

felettiek 

esetében 
az 

intézkedés

be vont 
terület 

esetén  

 73. aaa) A 

kalászos gabona 

részarány 
mértéke nem éri 

el a 10%-ot 

 S8 S9 

 73. aab) A 
kalászos gabona 

részarány 

mértéke nem éri 
el a 20%-ot, de 

eléri a 10%-ot 

 S7 S8 

 73. aba) A 
szálas pillangós 

takarmánynövén

y részarány 
mértéke nem éri 

el a 10%-ot 

 S9 S10 

 73. abb) A 

szálas pillangós 
takarmánynövén

y részarány 

mértéke  nem éri 
el a 20%-ot, de 

eléri a 10%-ot 

 S8 S9 

 73. aca) A 
zöldugar 

részarány 

mértéke nem éri 
el az 10%-ot 

 S8 - 

 73. acb) A 

zöldugar 
részarány 

mértéke nem éri 

el a 20%-ot, de 
eléri a 10%-ot 

 S7 - 

 73. ada) Az őszi 

káposztarepce 

részarány 
mértéke nem éri 

el a 10%-ot, de 

eléri az 5%-ot 

S7 - 

 73. adb) Az őszi 

káposztarepce 

részarány 
mértéke nem éri 

el az 5%-ot 

S8 - 

 73. aea) Az 

egyéb kultúra 
részarány 

mértéke 20 és 25 

% közötti 

 S7 - 
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 73. aeb) Az 

egyéb kultúra 

részarány 

mértéke 25% 
feletti 

 S8 - 

 5. év 

végén 

73. b) A 
100 ha 

alattiak 

esetében 
az 

intézkedés

be vont 
terület 

esetén  

 73. baa) A 

kalászos gabona 

részarány 
mértéke nem éri 

el a 10%-ot 

 S8 - 

 73. bab) A 
kalászos gabona 

részarány 

mértéke nem éri 
el a 20%-ot, de 

eléri a 10%-ot 

 S7 - 

 73. bba) A 

szálas pillangós 
takarmánynövén

y részarány 

mértéke nem éri 
el a 10%-ot 

 S9 - 

 73. bbb) A 

szálas pillangós 
takarmánynövén

y részarány 

mértéke  nem éri 
el a 20%-ot, de 

eléri a 10%-ot 

 S8 - 

 73. bca) A 
zöldugar 

részarány 

mértéke nem éri 
el az 10%-ot 

 S8 - 

 73. bcb) A 

zöldugar 

részarány 

mértéke nem éri 

el a 20%-ot, de 

eléri a 10%-ot 

 S7 - 

 73. bda) Az őszi 

káposztarepce 

részarány 
mértéke nem éri 

el a 10%-ot, de 

eléri az 5%-ot 

S7 - 

 73. bdb) Az őszi 
káposztarepce 

részarány 

mértéke nem éri 
el az 5%-ot 

S8 - 

 73. bea) Az 

egyéb kultúra 
részarány 

mértéke 20 és 25 

% közötti 

 S7 - 

 73.  beb) Az 

egyéb kultúra 

részarány 
mértéke 25% 

feletti 

 S8 - 

74 ZA 

Repce esetén a teljes 

repceterületnek az illetékes 
állami természetvédelmi szerv 

által kijelölt legalább 5 

legfeljebb 10 %-án a madarak 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

74. a) A terület kevesebb 
mint 5%-án történt 

hóeltakarítás 

S2 S3 
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téli táplálékénak biztosítása 

érdekében téli hóeltakarítás. 

74. b) A terület több mint 

10%-án történt hóeltakarítás 
S1 S2 

75 ZA 

A talajfelszín megsértésével járó 

gépi munkavégzés április 15. és 
július 15. között nem végezhető, 

kivéve a betakarítás utáni 

tarlóhántást. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

75.) A talajfelszín 

megsértésével járó gépi 

munkavégzés történt április 
15. és július 15. között.  

S0 S1 

76 ZA 

Évelő növénykultúrák, kalászos 

gabonák, és zöldugar 
termesztése során 

növényvédőszerek és műtrágya 
kijuttatása április 15. és július 1. 

között nem megengedett. 

HE (GN és 

permetezési 
napló)  

évente 

kötelezettsgé

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

76.) Évelő növénykultúrák, 

kalászos gabonák, és 
zöldugar termesztése során 

növényvédőszerek és 
műtrágya kijuttatása történt 

április 15. és július 1. között. 

S3 S4 

77 ZA 

Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos, melynek területe 
- a vonatkozó kezelési szabályok 

betartása mellett - az adott 

kultúra kiterjedésébe 
beleszámítható. 

 HE   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 77.) 

történt 

vízelvezet

és  

 77. a) a terület 
20% alatti részén  

 S1  S2 

 77. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S2  S3 

78 V 

Akkreditált laboratóriumban 
bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 

(akkreditált 
laboratórium 

által kiállított 

talajvizsgálati 
jegyzőkönyv/

átvételi 

elismervény) 

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

78) Nem 

rendelkezi
k a 

szükséges 

talajvizsg
álati 

eredmény

ekkel  

 78. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

78. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S3  S4 

79 V 

A támogatásba vont teljes 
területen - az évelő szántóföldi 

kúltúrák és vetett ugar 

kivételével - a táblák maximális 
mérete 5 ha. 

adminisztratí
v ellenőrzés 

évente tábla 
79.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport

ra vonatkozó 
meg nem 

felelés 

általános 
jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

80 V 

Kaszálás/szárzúzás/silózás 
legkorábbi időpontja július 15, 

kivéve a Békés-Csanádi Hát, a 
Dévaványa környéke és Kis-

Sárrét  MTÉT területét, ahol a 

legkorábbi időpont július 1. 

 HE (GN) 
NPI  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

80. a) Július 15., illetve a 

Békés-Csanádi-Hát, 

Dévaványa Környéke és Kis-
Sárrét MTÉT esetében július 

1. előtt történt kaszálás, de az 

érintett terület nem haladja 
meg a kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S2  S3 

80. b) Július 15., illetve a 
Békés-Csanádi-Hát, 

Dévaványa Környéke és Kis-

Sárrét MTÉT esetében július 
1. előtt történt kaszálás és az 

érintett terület meghaladja a 

kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S3  S4 

81 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

81.) Nem dokumentált 

előrejelzés alapján történt a 

beavatkozás 

S0 S1 

82 V 

Növényvédőszer mentes tartós 
zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 
évig, legalább 3 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

82. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 
25%-át 

S0 S1 

5. év 
végén  

82. b) Nem teljesült a 3 éven 
keresztül az előírás  

S6 - 
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83 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 
fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 6 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 
érintett 

egybefüggő 

terület 

83. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 
25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

83. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, kék vércse védelmi előírásokkal (Zonális) 

84 A 

Vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

84.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

85 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE 
(GN+talaj-

védelmi 

hatóság 

engedélye)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

85.) 

hígtrágya, 

szennyvíz
, 

szennyvíz

iszap és 
szennyvíz

iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt   

85. a) a terület 

20% alatti részén  
 S4  S5 

85. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S5  S6 

86 A 

Az erózióérzékeny területeken 
dohány, cukorrépa, 

takarmányrépa, burgonya, 
csicsóka termesztése tilos. 

HE évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 86.)  
dohány, 

cukorrépa

, 
takarmány

répa, 
burgonya, 

csicsóka 

természtés
e történt 

 86. a) a terület 
20% alatti részén  

S3 S4 

 86. b) a terület 
20% feletti 

részén  

S5 S6 

87 A 

Talajvizsgálaton alapuló 

tápanyaggazdálkodási terv 
készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

 HE 

(tápanyag-
gazdálkodási 

terv és GN) 

 évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

87. a) Nem készült tápanyag-

gazdálkodási terv 
 S9  S10 

87. b) 

Készült 

tápanyag-
gazdálkod

ási terv, 

de az 
abban 

foglaltakn

ál több 
tápanyag 

került 

kijuttatásr
a 

87. ba) a terület 
20% alatti részén 

 S8  S9 

87. bb) a terület 
20% feletti 

részén 

 S9  S10 

88 A 

5 év alatt legalább egy 
alkalommal zöldtrágyanövény 

termesztése, vagy istállótrágya, 
kijuttatása. 

 HE (GN) 
5. év 

végén 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

 88.) Nem 

került 

megvalósí
tásra a 

zöldtrágya

növény 
termesztés

e, vagy 
istállótrág

ya, 

kijuttatása 

88. a) a terület 
20% alatti részén 

 S1 - 

88. b) a terület 

20% feletti 
részén 

 S2 - 

89 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

89.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 
előíráscsoport

ra vonatkozó 

meg nem 
felelés 

általános 

jogkövetkezm
ényei résznél 

található.  
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90 A 
Szűkített növényvédőszer 

hatóanyag alkalmazása. 

 HE (GN és 
permetezési 

napló) 

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

90.) Nem szűkített 
növényvédőszer hatóanyag is 

alkalmazásra került  

 S4  S5 

91 ZA 

Tápanyagutánpótlás során a 

kijuttatott N hatóanyag mértéke 
nem haladhatja meg a 90 

kg/ha/év értéket. 

 HE (GN)   évente  

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

91. a) 90 és 110 kg/ha közötti 

nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra  

 S2  S3 

91. b) 110 kg/ha feletti 
nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra  

 S4  S5 

92 ZA Tilos az öntözés. 
 HE (GN, 

engedély)  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

92.) 

történt 
öntözés  

92. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

92. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S4  S5 

93 ZA 

Március 1. és július 31. között 

napnyugtától napkeltéig gépi 
munkavégzés tilos. 

 HE (NPI)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 93. a) Márc.1.-jún. 30. között 

történt éjszakai gépi 
munkavégzés  

 S2  S3 

 93. b) Júl.1.-júl. 31. között 
történt éjszakai gépi 

munkavégzés  

 S3  S4 

94 ZA 

Fokozottan védett, földön 
fészkelő madarak fészkének, 

fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul jelenteni kell az 
illetékes állami 

természetvédelmi szervnek. A 

megtalált fészek körül  min. 1 ha 
védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 

igazolás NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

94. a) A természetvédelmi 

szerv nem került értesítésre  
 S0  S1 

 HE (NPI)  

94. b) Van védőterület, de 1 

ha-nál kisebb  
 S1  S2 

94. c) Nincs védőzóna   S3  S4 

95 ZA 

Pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 

keveréke, valamint zöldugar 
kaszálása/szárzúzása táblánként 

eltérő napokon történjen. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 95.) 

Amennyib

en több 
mint négy 

táblája 

van és 
nem 

eltérő 
napokon 

történt a 

kaszálás 

 95.) a) A táblák 

több mint fele 

egy napon került 
kaszálásra  

S3 S4 

95. b) A táblák 
25-50%-a került 

egy napon 

kaszálásra  

S2  S3 

96 ZA 

Pillangós szálas 
takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során 
kaszálatlan területet kell hagyni 

5-10% térmértékben, táblánként, 

kaszálásonként változó helyen, a 
tábla szélével érintkezően 

legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

96. a) A kaszálatlan terület 
kevesebb, mint 5%  

 S2  S3 

96. b) A kaszálatlan terület 10 

és 15% közötti  
 S1  S2 

96. c) A kaszálatlan terület 
több mint 15%  

 S2  S3 

97 ZA 

Pillangós, zöldugar, szálas 

takarmánykeverék esetén 

madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó 

lánc). 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 97.a) Nem madárbarát 

módon kaszáltak  
 S2  S3 

 97.b) Nem használtak 

vadriasztó láncot kaszálásnál  
 S0  S2 

98 ZA 

A július 31-e előtt végzett 

kaszálás/szárzúzás megkezdése 
előtt legalább 5 munkanappal 

írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxon, illetve e-mail címen 
be kell jelenteni az illetékes 

állami természetvédelmi 
szervnek a kaszálás pontos 

helyét és tervezett kezdési 

időpontját. 

 NPI igazolás, 

levél, fax, e-
mail 

 évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

98.) Nincs 
igazolás 

98. a) a terület 

20% alatti részét 
érintően 

 S1  S2 

 98. b) a terület 

20% feletti 

részét érintően 

 S2  S3 
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99 ZA 

A szálas pillangós 
takarmánynövények, azok füves 

keverékei, valamint a zöldugar 

első kaszálását a teljes területük 
legalább 50%-án május 31-ig el 

kell végezni 

HE (GN)  évente 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

99. a) A szálas pillangós 

takarmánynövények, azok 
füves keverékei, valamint a 

zöldugar első kaszálását a 

teljes területük kisebb mint 
50%-án végezték el május 

31-ig.  

S1 S2 

 99. b) A szálas pillangós 
takarmánynövények, azok 

füves keverékei, valamint a 

zöldugar első kaszálását a 
teljes területük legalább 50%-

án végezték el, de később 

mint május 31. 

S1 S2 

100 ZA 

5 ha-nál nagyobb tábla esetén 

minden kaszálásnál, szárzúzásnál 
a táblát két egyenlő részre kell 

osztani, az első 50 % 

kaszálásának befejezését 
követően a másik 50% 

kaszálását/szárzúzását csak 10 

nappal később lehet elkezdeni. 

 HE (GN, 

NPI)  
évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület 

 100. a) A két táblarész 
kaszálása, szárzúzása közötti 

idő kevesebb, mint 10 nap, de 

ez a kötelezettségvállalással 
érintett terület 20%-ánál 

kisebb területet érint  

 S1  S2 

 100. b) A két táblarész 
kaszálása, szárzúzása közötti 

idő kevesebb, mint 10 nap, de 

ez a kötelezettségvállalással 
érintett terület 20%-ánál 

nagyobb területet érint  

 S2  S3 

101 ZA 

A tábla szélein legalább 6 méter 

széles növényvédőszer-mentes 

táblaszegélyt kell hagyni. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 101. a) 

Nincs 

növényvé

dőszer-
mentes 

táblaszegé

ly  

 101. aa) a 
terület 20% alatti 

részén  

 S2  S3 

 101. ab) a 

terület 20% 

feletti részén  

 S4  S5 

 101. b) 

Van 

növényvé

dőszer-

mentes 

táblaszegé

ly, de 
kevesebb, 

mint 6 m  

 101. ba) a 
terület 20% alatti 

részén  

 S1  S2 

 101. bb) a 
terület 20% 

feletti részén  

 S2  S3 

102 ZA 

Rovarölő szerek nem 

alkalmazhatóak, kivéve a repce, 

a mustár, illetve az olajretek 
rovarirtását. 

 HE (GN és 
permetezési 

napló)  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 102.) 

Rovarölő 
szer is 

alkalmazá

sra került  

 102. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

 102. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S3  S4 

103 ZA 

Rágcsálóirtó szerek és 

talajfertőtlenítő szerek 
alkalmazása tilos. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló)  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 103) Rágcsálóirtó és 

talajfertőtlenítő szer is 
alkalmazásra került  

 S3  S4 

104 ZA 

Évelő növénykultúrák (szálas 

pillangós takarmánynövények, 

azok füves keveréke, zöldugar, 
illetve ideiglenes gyep) 

termesztése, vagy 5 év alatt a 

következő vetésszerkezet 
betartása fővetésű növények 

tekintetében: legalább 30% 

kalászos gabona, legalább 20% 
évelő szálas pillangós 

takarmánynövény (évelő szálas 

pillangósok, vagy azok keveréke, 
illetve füves keveréke), legalább 

 HE (GN) 
adminisztratí

v ellenőrzés 

 5. év 

végén 

tematikus 
előíráscsopor

t 

104. a) A 

kalászos 

gabona 

aránya 
nem éri el 

a 30%-ot 

 104. aa) A 

részarány 

mértéke 20-30% 

közötti 

 S7 - 

104. ab) A 
részarány 

mértéke 20% 

alatti 

 S8 - 

104. b) 

Az évelő 

szálas 
pillangós 

 104. ba) A 

részarány 

mértéke 10% 
alatti 

 S9 - 
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20% zöldugar, egyéb kultúra 

legfeljebb 20 %. 

takarmány

növény 
(évelő 

szálas 

pillangóso
k, vagy 

azok 

keveréke, 
illetve 

füves 

keveréke) 
aránya 

nem éri el 

a 20%-ot 

 104. bb) A 

részarány 

mértéke 10% 
feletti 

 S8 

 104. c) A 

zöldugar 

aránya 
nem éri el 

a 20%-ot 

 104. ca) A 

részarány 

mértéke 10% 
alatti 

 S9 

- 
 104. cb) A 

részarány 

mértéke 10% 
feletti 

 S8 

 104. d) 

Az egyéb 

kultúra 
aránya 

meghaladj

a a 20%-
ot 

 104. da) A 

részarány 
mértéke 20 és 

25% közötti 

 S7 

- 
 104. db) A 
részarány 

mértéke 25% 

feletti 

 S8 

105 ZA 

Belvíz/időszakos vízállás 
levezetése tilos, melynek területe 

- a vonatkozó kezelési szabályok 

betartása mellett - az adott 
kultúra kiterjedésébe 

beleszámítható. 

 HE   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 105.) 

történt 

vízelvezet
és  

 105. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 105. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S2  S3 

106 V 

Akkreditált laboratóriumban 

bővített talajvizsgálat elvégzése 
talajtani szakértő bevonásával. 

HE 

(akkreditált 

laboratórium 
által kiállított 

talajvizsgálati 

jegyzőkönyv/
átvételi 

elismervény) 

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 106.) 

Nem 
rendelkezi

k a 

szükséges 
talajvizsg

álati 
eredmény

ekkel  

106. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

106. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

107 V 

A támogatásba vont teljes 

területen - az évelő szántóföldi 

kúltúrák és vetett ugar 
kivételével - a táblák maximális 

mérete 5 ha. 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

107.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport
ra vonatkozó 

meg nem 

felelés 
általános 

jogkövetkezm

ényei résznél 
található.  

108 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállassal 

érintett 
egybefüggő 

terület 

108.) Nem dokumentált 

előrejelzés alapján történt a 
beavatkozás 

S0 S1 

109 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 
fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 3 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 
érintett 

egybefüggő 

terület 

109. a) A szegély nagysága 
nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

109. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

110 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 
fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 6 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 
érintett 

egybefüggő 

terület 

110. a) A szegély nagysága 
nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

110. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, alföldi madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 
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111 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 
tettenérés  

évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

111.) gépi munkavégzés 
történt vízzel telített talajon 

S1 S3 

112 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE 

(GN+talajvéd
elmi hatóság 

engedélye)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

112.) 

hígtrágya, 

szennyvíz
, 

szennyvíz

iszap és 
szennyvíz

iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt  

112. a) a terület 
20% alatti részén  

 S4  S5 

112. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

113 A 

Az erózióérzékeny területeken 

dohány, cukorrépa, 

takarmányrépa, burgonya, 
csicsóka termesztése tilos. 

HE évente 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 113.)  
dohány, 

cukorrépa
, 

takarmány

répa, 
burgonya, 

csicsóka 

természtés
e történt 

 113. a) a terület 

20% alatti részén  
S3 S4 

 113. b) a terület 

20% feletti 
részén  

S5 S6 

114 A 

Talajvizsgálaton alapuló 
tápanyaggazdálkodási terv 

készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

 HE 
(tápanyag-

gazdálkodási 

terv és GN) 

 évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

114. a) Nem készült 

tápanyag-gazdálkodási terv 
 S9  S10 

 114. b) 

Készült 
tápanyag-

gazdálkod

ási terv, 
de az 

abban 

foglaltakn

ál több 

tápanyag 

került 
kijuttatásr

a 

 114. ba) a 
terület 20% alatti 

részén 

 S8  S9 

 114. bb) a 

terület 20% 
feletti részén 

 S9  S10 

115 A 

5 év alatt legalább egy 
alkalommal zöldtrágyanövény 

termesztése, vagy istállótrágya, 

kijuttatása. 

 HE (GN) 
5. év 

végén 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

 115.) 

Nem 
került 

megvalósí

tásra a 
zöldtrágya

növény 

termesztés
e, vagy 

istállótrág

ya, 
kijuttatása 

115. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

115. b) a terület 
20% feletti 

részén 

 S2 - 

116 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

116.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport
ra vonatkozó 

meg nem 

felelés 
általános 

jogkövetkezm

ényei résznél 
található.  

117 A 
Szűkített növényvédőszer 

hatóanyag alkalmazása. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló) 

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 117.) Nem környezetkímélő 

növényvédő szer is 
alkalmazásra került  

 S4  S5 

118 ZA 

Tápanyagutánpótlás során a 
kijuttatott N hatóanyag mértéke 

nem haladhatja meg a 90 

 HE (GN)   évente  
 

kötelezettség

vállalással 

 118. a) 90 és 110 kg/ha 
közötti nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra  

 S2  S3 
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kg/ha/év értéket. érintett 

egybefüggő 
terület  

 118. b) 110 kg/ha feletti 

nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra  

 S4  S5 

119 ZA Tilos az öntözés. 
 HE (GN, 

engedély)  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

119.) 

történt 
öntözés  

119. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

119. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S4  S5 

120 ZA 

Március 1. és július 31. között 

napnyugtától napkeltéig gépi 

munkavégzés tilos. 

 HE (NPI)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

120. a) Márc.1 - jún. 30. 

között történt éjszakai 

munkavégzés  

 S2  S3 

120. b) Júl.1 - júl. 31. között 
történt éjszakai munkavégzés  

 S3  S4 

121 ZA 

Fokozottan védett, földön 

fészkelő madarak fészkének, 

fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul  jelenteni kell az 

illetékes állami 

természetvédelmi szervnek. A 
megtalált fészek körül  min. 1 ha 

védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 

igazolás NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

121. a) A természetvédelmi 

szerv nem került értesítésre  
 S0  S1 

 HE (NPI)  

121. b) Van védőterület, de 1 

ha-nál kisebb  
 S1  S2 

121. c) Nincs védőterület   S3  S4 

122 ZA 

Pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 
keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során 

kaszálatlan területet kell hagyni 
5-10% térmértékben, táblánként, 

kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően 
legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

 122. a) A kaszálatlan terület 

kevesebb, mint 5%  
 S2  S3 

 122. b) A kaszálatlan terület 
10 és 15% közötti  

 S1  S2 

 122. c) A kaszálatlan terület 
több mint 15%  

 S2  S3 

123 ZA 

Pillangós, zöldugar, szálas 
takarmánykeverék esetén 

madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó 
lánc). 

 HE (NPI) 
tettenérés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 123.a) Nem madárbarát 

módon kaszáltak  
 S2  S3 

 123.b) Nem használtak 
vadriasztó láncot kaszálásnál  

 S0  S2 

124 ZA 

A július 31-e előtt végzett 

kaszálás/szárzúzás megkezdése 
előtt legalább 5 munkanappal 

írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxon, illetve e-mail címen 
be kell jelenteni az illetékes 

állami természetvédelmi 

szervnek a kaszálás pontos 
helyét és tervezett kezdési 

időpontját. 

 NPI igazolás, 

levél, fax, e-

mail 

 évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

 124.) 

Nincs 

igazolás 

 124. a) a terület 

20% alatti részét 
érintően 

 S1  S2 

 124. b) a terület 

20% feletti 

részét érintően 

 S2  S3 

125 ZA 

A teljes szálas pillangós 
takarmánynövény, azok füves 

keveréke, valamint a zöldugar 

vetésterület legfeljebb 50%-án az 
illetékes állami 

természetvédelmi szerv írásos 

formában kíméleti területet 
jelölhet ki, ahol csak július 1. 

után folytatható 

betakarítás/szárzúzás. 

HE (NPI) 

tettenérés, 
GN 

évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

125.a) A teljes szálas 
pillangós takarmánynövény, 

azok füves keveréke, 

valamint a zöldugar 
vetésterület több mint 50%-án 

kíméleti terület kijelölése 

történt. 

S1 S2 

125.b)A teljes szálas 
pillangós takarmánynövény, 

azok füves keveréke, 

valamint a zöldugar 
vetésterület legfeljebb 50%-

án kíméleti terület kijelölése 

történt, ahol július 1. előtt is 
történt betakarítás / szárzúzás. 

S1 S2 

126 ZA 

A tábla szélein legalább 6 méter 
széles növényvédőszer-mentes 

táblaszegélyt kell hagyni. 

 HE (GN)  évente 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

 126. a) 

Nincs 

növényvé
dőszer-

mentes 

táblaszegé
ly 

 126. aa) a 
terület 20% alatti 

részén 

 S2  S3 

 126. ab) a 

terület 20% 
feletti részén 

 S4  S5 
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 126. b) 

Van 

növényvé

dőszer-
mentes 

táblaszegé

ly, de 
kevesebb, 

mint 6 m 

 126. ba) a 

terület 20% alatti 

részén 

 S1  S2 

 126. bb) a 

terület 20% 
feletti részén 

 S2  S3 

127 ZA 

Rovarölő szerek nem 
alkalmazhatóak, kivéve a repce, 

a mustár,illetve az olajretek 

rovarirtását. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló)  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 127.) 

Rovarölő 

szer is 
alkalmazá

sra került  

 127. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

 127. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

128 ZA 

Rágcsálóirtó szerek és 

talajfertőtlenítő szerek 
alkalmazása tilos. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló)  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 128.) Rágcsálóirtó és 

talajfertőtlenítő szer is 
alkalmazásra került  

 S3  S4 

129 ZA 

Növényvédőszerek és műtrágya 

kijuttatás  május 1. és június 15. 
között nem megengedett. 

HE (GN és 

permetezési 
napló) 

évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

129.) Növényvédőszerek és 

műtrágya kijuttatása történt  
május 1. és június 15. között. 

S5 S6 

130 ZA 

A támogatási időszak 5 éve alatt 
a az előírás sorral érintett  teljes 

területen évelő növénykultúrák 

(szálas pillangós 

takarmánynövények, azok füves 

keveréke, zöldugar, illetve 

ideiglenes gyep) termesztése, 
vagy a következő vetésszerkezet 

betartása fővetésű növények 

tekintetében: legalább 20% 
kalászos gabona, legalább 20% 

évelő szálas pillangós 

takarmánynövény (évelő szálas 
pillangósok, vagy azok keveréke, 

illetve füves keveréke), legalább 

20% zöldugar, egyéb kultúra 
legfeljebb 30 %. 

 HE (GN)  
 5. év 
végén 

tematikus 

előíráscsopor

t 

 130. a) A 

kalászos 

gabona 
aránya 

nem éri el 

a 20%-ot 

 130. aa) A 
részarány 

mértéke 10% 

feletti 

 S8 - 

 130. ab) A 

részarány 

mértéke 10% 
alatti 

 S7 - 

 130. b) 

Az szálas 
pillangós 

takarmány

-növény 
aránya 

nem éri el 

a 20%-ot 

 130. ba) A 

részarány 

mértéke 10% 

alatti 

 S9 - 

 130. bb) A 
részarány 

mértéke 10% 

feletti 

 S8 - 

 130. c) A 

zöldugar 
aránya 

nem éri el 

a 20%-ot 

 130. ca) A 

részarány 
mértéke 5% 

alatti 

 S8 - 

 130. cb) A 
részarány 

mértéke 5% 

feletti 

 S7 - 

 130. d) 

Az egyéb 
kultúra 

aránya 

meghaladj
a a 30%-

ot 

 130. da) A 
részarány 

mértéke 30 és 35 

% közötti 

 S7 - 

 130. db) A 

részarány 

mértéke 35% 
feletti 

 S8 - 

131 A 

Repce esetén a teljes 
repceterületnek az illetékes 

állami természetvédelmi szerv 

által kijelölt legalább 5 
legfeljebb 10 %-án a madarak 

téli táplálékénak biztosítása 

érdekében téli hóeltakarítás. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

131. a) A terület kevesebb 

mint 5%-án történt 
hóeltakarítás 

S2 S3 

131. b) A terület több mint 

10%-án történt hóeltakarítás 
S1 S2 

132 ZA 

Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos, melynek területe 

- a vonatkozó kezelési szabályok 
betartása mellett - az adott 

kultúra kiterjedésébe 

 HE   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

 132.) 

történt 

vízelvezet

és  

 132. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 132. b) a terület 

20% feletti 
 S2  S3 
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beleszámítható. terület  részén  

133 V 

Akkreditált laboratóriumban 
bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 

(akkreditált 
laboratórium 

által kiállított 

talajvizsgálati 
jegyzőkönyv/

átvételi 

elismervény) 

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 133.) 

Nem 

rendelkezi

k a 
szükséges 

talajvizsg

álati 
eredmény

ekkel  

 133. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

 133. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

134 V 

A támogatásba vont teljes 

területen - az évelő szántóföldi 
kúltúrák és vetett ugar 

kivételével - a táblák maximális 

mérete 5 ha. 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

134.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 
előíráscsoport

ra vonatkozó 

meg nem 
felelés 

általános 

jogkövetkezm
ényei résznél 

található.  

135 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

135.) Nem dokumentált 

előrejelzés alapján történt a 

beavatkozás 

S0 S1 

136 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 
legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 3 m szélességben. 

HE (GN)  

évente kötelezettség

vállassal 

érintett 
egybefüggő 

terület 

136. a) A szegély nagysága 
nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 
végén  

136. b) Nem teljesült a 3 éven 
keresztül az előírás  

S6 - 

137 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 
fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 6 m szélességben. 

HE (GN)  

évente kötelezettség

vállassal 
érintett 

egybefüggő 

terület 

137. a) A szegély nagysága 
nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

137. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

138 V 

Évelő növénykultúrák, kalászos 

gabonák, és zöldugar 

termesztése során 
növényvédőszerek és műtrágya 

kijuttatása április 15. és július 1. 
között nem megengedett. 

HE (GN és 

permetezési 
napló)  

évente 

kötelezettsgé
vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

138.) Évelő növénykultúrák, 

kalászos gabonák, és 

zöldugar termesztése során 
növényvédőszerek és 

műtrágya kijuttatása történt 
április 15. és július 1. között. 

S3 S4 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 

139 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 
tettenérés  

évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

139.) gépi munkavégzés 
történt vízzel telített talajon 

S1 S3 

140 

A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 
szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 

talajvédelmi 
hatóság  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 140.) 

hígtrágya, 
szennyvíz

, 

szennyvíz
iszap és 

szennyvíz

iszapot 
tartalmazó 

komposzt 

felhasznál
ása történt  

 140. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

  

 140. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S5  S6 

141 A 

Az erózióérzékeny területeken 

dohány, cukorrépa, 
takarmányrépa, burgonya, 

csicsóka termesztése tilos. 

HE évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 
terület  

 141.)  
dohány, 

cukorrépa
, 

takarmány
répa, 

burgonya, 

csicsóka 
természtés

 141. a) a terület 

20% alatti részén  
S3 S4 

 141. b) a terület 

20% feletti 
részén  

S5 S6 
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e történt 

142 A 

Talajvizsgálaton alapuló 
tápanyaggazdálkodási terv 

készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

 HE 
(tápanyag-

gazdálkodási 

terv és GN)  

 évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

142. a) Nem készült 
tápanyag-gazdálkodási terv 

 S9  S10 

142 b) 

Készült 

tápanyag-

gazdálkod
ási terv, 

de az 

abban 
foglaltakn

ál több 

tápanyag 
került 

kijuttatásr

a 

142. ba) a 

terület 20% 

alatti részén 

 S8  S9 

142. bb) a 

terület 20% 

feletti részén 

 S9  S10 

143 A 

5 év alatt legalább egy 

alkalommal zöldtrágyanövény 
termesztése, vagy istállótrágya, 

kijuttatása. 

 HE (GN) 
5. év 
végén 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

 143.) 

Nem 

került 
megvalósí

tásra a 

zöldtrágya
növény 

termesztés

e, vagy 
istállótrág

ya, 

kijuttatása 

143. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

143. b) a terület 

20% feletti 
részén 

 S2 - 

144 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha 
adminisztratí
v ellenőrzés 

évente tábla 
144.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 
előíráscsoport

ra vonatkozó 
meg nem 

felelés 

általános 
jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

145 A 
Szűkített növényvédőszer 

hatóanyag alkalmazása. 

 HE (GN és 
permetezési 

napló) 

 évente 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

145.) Nem szűkített 
növényvédőszer is 

alkalmazásra került 

 S5  S6 

146 ZA 

Tápanyagutánpótlás során a 
kijuttatott N hatóanyag mértéke 

nem haladhatja meg a 90 kg/ha 

értéket 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

146. a) 90 és 110 kg/ha 

közötti nitrogén-hatóanyag 
mennyiség került kijuttatásra  

 S2  S3 

146. b) 110 kg/ha feletti 

nitrogén-hatóanyag 

mennyiség került kijuttatásra  

 S4  S5 

147 

ZA 

Tilos az öntözés. 
 HE (GN, 
engedély)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

147.) 

történt 

öntözés  

147. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

  

147. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S4  S5 

148 ZA 

Március 1. és július 31. között 
napnyugtától napkeltéig gépi 

munkavégzés tilos. 

 HE (NPI)   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

148. a) Márc.1 - jún. 30. 
között történt éjszakai 

munkavégzés  

 S2  S3 

148. b) Júl.1 - júl. 31. között 

történt éjszakai munkavégzés  
 S3  S4 

149 ZA 

Fokozottan védett, földön 
fészkelő madarak fészkének, 

fiókáinak megtalálása esetén, azt 

haladéktalanul  jelenteni kell az 
illetékes állami 

természetvédelmi szervnek. A 

megtalált fészek körül  min. 1 ha 
védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 

igazolás NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

149. a) A természetvédelmi 

szerv nem került értesítésre  
 S0  S1 

 HE (NPI)  

149. b) Van védőterület, de 1 

ha-nál kisebb  
 S1  S2 

149. c) Nincs védőterület   S3  S4 
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150 ZA 

Pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 
keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során 

kaszálatlan területet kell hagyni 
5-10% térmértékben, táblánként, 

kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően 
legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 150. a) A kaszálatlan terület 

kevesebb, mint 5%  
 S2  S3 

150. b) A kaszálatlan terület 
10 és 15% közötti  

 S1  S2 

150. c) A kaszálatlan terület 

több, mint 15%  
 S2  S3 

151 ZA 

Pillangós, zöldugar, szálas 

takarmánykeverék esetén 

madárbarát kaszálás alkalmazása 
(kiszorító kaszálás+vadriasztó 

lánc). 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 151. a) Nem madárbarát 
módon kaszáltak  

 S2  S3 

151. b) Nem használtak 
vadriasztó láncot kaszálásnál  

 S0  S2 

152 ZA 

A július 31-e előtt végzett 

kaszálás/szárzúzás megkezdése 

előtt legalább 5 munkanappal 
írásban, elektronikus úton vagy 

telefaxon, illetve e-mail címen 

be kell jelenteni az illetékes 
állami természetvédelmi 

szervnek a kaszálás pontos 

helyét és tervezett kezdési 
időpontját. 

 NPI igazolás, 

levél, fax, e-

mail 

 évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület 

 152.) 

Nincs 

igazolás 

 152. a) a terület 

20% alatti részét 

érintően 

 S1  S2 

 152. b) a terület 
20% feletti 

részét érintően 

 S2  S3 

153 ZA 

A tábla szélein legalább 3 méter 

széles növényvédőszer-mentes 

táblaszegélyt kell hagyni. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

153. a) 

Nincs 
növényvé

dőszer-

mentes 
táblaszegé

ly  

153. aa) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

153. ab) a terület 

20% feletti 
részén  

 S4  S5 

 153. b) 

Van 

növényvé

dőszer-
mentes 

táblaszegé

ly, de 
kevesebb, 

mint 3 m  

153. ba) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

153. bb) a terület 

20% feletti 

részén  

 S2  S3 

154 

ZA Rovarölő szerek nem 
alkalmazhatóak, kivéve a repce, 

a mustár, illetve az olajretek  

rovarirtását. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló)  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

154.) 

Rovarölő 

szer is 
alkalmazá

sra került  

154. a) a terület 
20% alatti részén  

 S2  S3 

  

154. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S3  S4 

155 ZA 

Rágcsálóirtó szerek és 

talajfertőtlenítő szerek 
alkalmazása tilos. 

 HE (GN és 

permetezési 
napló )  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

155.) Rágcsálóirtó és 

talajfertőtlenítő szer is 
alkalmazásra került  

 S3  S4 

156 ZA 

A támogatási időszak 5 éve alatt 

a az előírás sorral érintett  teljes 

területen évelő növénykultúrák 

(szálas pillangós 

takarmánynövények, azok füves 
keveréke, zöldugar, illetve 

ideiglenes gyep) termesztése, 

vagy a 5 év alatt a 
következővetésszerkezet 

betartása fővetésű növények 

tekintetében: legalább 30% 
kalászos gabona, legalább 20% 

szálas pillangós 

takarmánynövény (évelő szálas 
pillangósok, vagy azok keveréke, 

illetve füves keveréke), legalább 

10% zöldugar, legfeljebb 25% 
egyéb kultúra. 

 HE (GN)  
 5. év 

végén 

tematikus 

előíráscsopor
t 

 156. a) A 

kalászos 

gabona 

aránya 

nem éri el 
a 30%-ot 

 156. aa) A 

részarány 
mértéke 20% 

alatti 

 S8 - 

 156. ab) A 

részarány 
mértéke 20% 

feletti 

 S7 - 

 156. b) 

Az szálas 
pillangós 

takarmány
-növény 

aránya 

nem éri el 
a 20%-ot 

 156. ba) A 
részarány 

mértéke 10% 

alatti 

 S9 - 

 156. bb) A 
részarány 

mértéke 10% 

feletti 

 S8 - 

 156. c) A 

zöldugar 

aránya 
nem éri el 

 156. ca) A 

részarány 

mértéke 5% 
alatti 

 S8 - 
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a 20%-ot  156. cb) A 

részarány 
mértéke 5% 

feletti 

 S7 - 

 156. d) 

Az egyéb 

kultúra 
aránya 

meghaladj

a a 30%-
ot 

 156. da) A 
részarány 

mértéke 30 és 35 

% közötti 

 S7 - 

 156. db) A 
részarány 

mértéke 35% 

feletti 

 S8 - 

157 ZA 

Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos, melynek területe 

- a vonatkozó kezelési szabályok 
betartása mellett - az adott 

kultúra kiterjedésébe 

beleszámítható. 

 HE   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 157.) 

történt 
vízelvezet

és  

 157. a) a terület 
20% alatti részén  

 S1  S2 

 157. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S2  S3 

158 V 

Akkreditált laboratóriumban 
bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 

(akkreditált 
laboratórium 

által kiállított 

talajvizsgálati 
jegyzőkönyv/

átvételi 
elismervény) 

 évente 

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

158.) 

Nem 

rendelkezi

k a 
szükséges 

talajvizsg

álati 
eredmény

ekkel 

158. a) a terület 

20% alatti részén 
 S2  S3 

158. b) a terület 
20% feletti 

részén 

 S3  S4 

159 V 

A támogatásba vont teljes 

területen - az évelő szántóföldi 
kúltúrák és vetett ugar 

kivételével - a táblák maximális 

mérete 5 ha. 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

159.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 
előíráscsoport

ra vonatkozó 

meg nem 
felelés 

általános 

jogkövetkezm
ényei résznél 

található.  

160 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

160.) Nem dokumentált 

előrejelzés alapján történt a 

beavatkozás 

S0 S1 

161 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 
legalább 25%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 

érintett 
egybefüggő 

terület 

161. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

161. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

162 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 
legalább 25%-án legalább 3 évig, 

legalább 6 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 

érintett 
egybefüggő 

terület 

162. a) A szegély nagysága 
nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 
végén  

162. b) Nem teljesült a 3 éven 
keresztül az előírás  

S6 - 

Szántó földhasználati kategória erózió érzékeny tetületi lehatárolással (zonális) 

163 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 
tettenérés  

évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

163.) gépi munkavégzés 
történt vízzel telített talajon 

S1 S3 

164 

A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 
szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 

talajvédelmi 
hatóság  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 164.) 

hígtrágya, 
szennyvíz

, 

szennyvíz
iszap és 

szennyvíz

iszapot 
tartalmazó 

komposzt 

felhasznál
ása történt  

 164. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

  

 164. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

165 A 
Az erózióérzékeny területeken 

dohány, cukorrépa, 
HE évente 

 

kötelezettség
 165.)  

dohány, 

 165. a) a terület 

20% alatti részén  
S3 S4 
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takarmányrépa, burgonya, 

csicsóka termesztése tilos. 

vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület  

cukorrépa

, 

takarmány

répa, 
burgonya, 

csicsóka 

természtés
e történt 

 165. b) a terület 

20% feletti 

részén  

S5 S6 

166 A 

Talajvizsgálaton alapuló 
tápanyaggazdálkodási terv 

készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

 HE 
(tápanyag-

gazdálkodási 

terv és GN) 

 évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

166. a) Nem készült 

tápanyag-gazdálkodási terv 
 S9  S10 

166 b) 

Készült 

tápanyag-
gazdálkod

ási terv, 

de az 
abban 

foglaltakn

ál több 
tápanyag 

került 

kijuttatásr
a 

166. ba) a 

terület 20% 

alatti részén 

 S8  S9 

166. bb) a 

terület 20% 

feletti részén 

 S9  S10 

167 A 

5 év alatt legalább egy 
alkalommal zöldtrágyanövény 

termesztése, vagy istállótrágya, 

kijuttatása. 

 HE (GN) 
5. év 

végén 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

 167.) 

Nem 
került 

megvalósí

tásra a 
zöldtrágya

növény 

termesztés
e, vagy 

istállótrág

ya, 
kijuttatása 

167. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

167. b) a terület 
20% feletti 

részén 

 S2 - 

168 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

168.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport
ra vonatkozó 

meg nem 

felelés 
általános 

jogkövetkezm

ényei résznél 
található.  

169 A 
Szűkített növényvédőszer 
hatóanyag alkalmazása. 

 HE (GN és 

permetezési 

napló) 

 évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

169.) Nem szűkített 

növényvédőszer is 

alkalmazásra került 

 S5  S6 

170 ZA 

Tavaszi vetésű növények esetén 
talajtakarás biztosítása 

takarónövényekkel, vagy tarló 

fennhagyással legalább február 

28-ig. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület 

170.) Tavaszi vetésű 

növények esetén nem történt 

meg a talajtakarás biztosítása 
takarónövényekkel, vagy 

tarló fennhagyással legalább 

február 28-ig. 

S3 S4 

171 ZA 

Erózióérzékeny területen a 20 
ha-nál nagyobb táblák esetén 

szintvonal mentén történő 

művelés. 

HE évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

171.) Erózióérzékeny 

területen a 20 ha-nál nagyobb 

táblák esetén nem a 
szintvonal mentén történt a 

művelés. 

S3 S4 

172 

ZA 

Tilos az öntözés. 
 HE (GN, 

engedély)  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

172.) 

történt 
öntözés  

172. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

  

172. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S4  S5 

173 ZA 

Partvonallal közvetlenül 

érintkező táblák esetén a 
partvonallal  érintkezően 

legalább 12 méter  szélességű 

füves mezsgye fenntartása. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

173.) Partvonallal közvetlenül 

érintkező táblák esetén a 
partvonallal  érintkezően 

legalább 12 méter  szélességű 

füves mezsgye fenntartása 

S4 S5 
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nem történt meg.  

174 ZA 

A vetésszerkezetben a kapás 

növények aránya legfeljebb 20% 

lehet. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

174.) A vetésszerkezetben a 

kapás növények aránya 

meghaladja a 20%-ot. 

S3 S4 

175 ZA 

Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos, melynek területe 
- a vonatkozó kezelési szabályok 

betartása mellett - az adott 

kultúra kiterjedésébe 
beleszámítható. 

 HE   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 175.) 

történt 

vízelvezet

és  

 175. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 175. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S2  S3 

176 V 

Akkreditált laboratóriumban 

bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 
(akkreditált 

laboratórium 

által kiállított 
talajvizsgálati 

jegyzőkönyv/

átvételi 
elismervény) 

 évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

176.) 

Nem 

rendelkezi
k a 

szükséges 

talajvizsg
álati 

eredmény

ekkel 

176. a) a terület 

20% alatti részén 
 S2  S3 

176. b) a terület 

20% feletti 
részén 

 S3  S4 

177 V 

A támogatásba vont teljes 
területen - az évelő szántóföldi 

kúltúrák és vetett ugar 

kivételével - a táblák maximális 
mérete 5 ha. 

adminisztratí
v ellenőrzés 

évente tábla 
177.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport

ra vonatkozó 
meg nem 

felelés 

általános 
jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

178 V 

Pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 
betakarítása/szárzúzása során 

kaszálatlan területet kell hagyni 

5-10% térmértékben, táblánként, 
kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően 

legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 178. a) A kaszálatlan terület 

kevesebb, mint 5%  
 S2  S3 

178. b) A kaszálatlan terület 

10 és 15% közötti  
 S1  S2 

178. c) A kaszálatlan terület 

több, mint 15%  
 S2  S3 

179 V 

Pillangós, zöldugar, szálas 

takarmánykeverék esetén 
madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó 

lánc). 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 179.a) Nem madárbarát 
módon kaszáltak  

 S2  S3 

 179.b) Nem használtak 
vadriasztó láncot kaszálásnál  

 S0  S2 

180 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

180.) Nem dokumentált 

előrejelzés alapján történt a 

beavatkozás 

S0 S1 

181 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 
fenntartása a bevitt terület 

legalább 25%-án legalább 3 évig, 

legalább 3 m szélességben. 

HE (GN)  

évente kötelezettség

vállassal 
érintett 

egybefüggő 

terület 

181. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

181. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

182 V 

Növényvédőszer mentes tartós 
zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 

legalább 25%-án legalább 3 évig, 
legalább 6 m szélességben. 

HE (GN)  

évente kötelezettség
vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

182. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

182. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 
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183 V 

A vetésszerkezetben évente 

legalább 15% szálas pillangós 
takarmánynövény, valamint 

legalább 5% zöldugar tartása 

(100 ha alatti intézkedésbe vont 
terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

HE (GN)  

évente 

tematikus 

előíráscsopor

t 

183. a) A 

100 ha 

felettiek 
esetében a 

tematikus 

előíráscso
port 

esetén  

183.aa) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén

yek részaránya 
nem éri el a 

15%-ot, de 

legalább 10% 

S7 S8 

183.ab) a szálas 
pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a  

10%-t 

S8 S9 

183.ac) a 

zöldugar 
részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S7 S8 

5. év 

végén  

183. b) A 

100 ha 

alattiak 
esetében a 

tematikus 

előírácsop
ort esetén  

183.ba) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a 

15%-ot, de 
legalább 10% 

S8 - 

183.bb) a szálas 

pillangós 
takarmánynövén

yek részaránya 

nem éri el a  
10%-t 

S9 - 

183..bc) a 
zöldugar 

részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S8 - 

184 V 

A vetésszerkezetben évente 

legalább 20% szálas pillangós 

takarmánynövény, valamint 
legalább 20% zöldugar tartása. 

HE (GN)  évente 
tematikus 

előíráscsopor

t 

184. a) A 
szálas 

pillangós 

takarmány
növény 

részarány

a 

aa) nem éri el a 

20%-ot, de 
meghaladja a 

10%-ot 

S7 S8 

ab) nem éri el a 
10%-ot 

S8 S9 

184.b) A 

zöldugar 

részarány
a 

ba) nem éri el a 

20%-ot, de 
meghaladja a 

10%-ot 

S7 S8 

bb) nem éri el a 

10%-ot 
S8 S9 

Szántó földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális) 

185 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 
tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

185.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

186 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 
talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 

 186.) 

hígtrágya, 
szennyvíz

, 

szennyvíz

 186. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 



78 
 

terület  iszap és 

szennyvíz

iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt  

 186. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S5  S6 

187 A 

Az erózióérzékeny területeken 
dohány, cukorrépa, 

takarmányrépa, burgonya, 

csicsóka termesztése tilos. 

HE évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 187.)  
dohány, 

cukorrépa

, 
takarmány

répa, 

burgonya, 
csicsóka 

természtés

e történt 

 187. a) a terület 
20% alatti részén  

S3 S4 

 187. b) a terület 
20% feletti 

részén  

S5 S6 

188 A 

Talajvizsgálaton alapuló 

tápanyaggazdálkodási terv 
készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

 HE 

(tápanyag-
gazdálkodási 

terv és GN)  

 évente 

tematikus 

előíráscsopor

t 

188. a) Nem készült 

tápanyag-gazdálkodási terv 
 S9  S10 

188. b) 

Készült 

tápanyag-

gazdálkod
ási terv, 

de az 

abban 
foglaltakn

ál több 
tápanyag 

került 

kijuttatásr
a 

188. ba) a 

terület 20% 

alatti részén 

 S8  S9 

188. bb) a 

terület 20% 

feletti részén 

 S9  S10 

189 A 

5 év alatt legalább egy 

alkalommal zöldtrágyanövény 
termesztése, vagy istállótrágya, 

kijuttatása. 

 HE (GN) 
5. év 
végén 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

 189.) 

Nem 

került 
megvalósí

tásra a 

zöldtrágya
növény 

termesztés

e, vagy 
istállótrág

ya, 

kijuttatása 

189. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

189. b) a terület 

20% feletti 
részén 

 S2 - 

190 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha. 
adminisztratí
v ellenőrzés 

évente tábla 
190.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport

ra vonatkozó 
meg nem 

felelés 

általános 
jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

191 A 
Szűkített növényvédőszer 
hatóanyag alkalmazása. 

 HE (Gn és 

permetezési 

napló) 

 évente 

 
kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

191.) Nem szűkített 

növényvédőszer is 

alkalmazásra került 

 S5  S6 

192 ZA 

Tavaszi vetésű növények esetén 

talajtakarás biztosítása 
takarónövényekkel, vagy tarló 

fennhagyással legalább február 

28-ig. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

192.) Tavaszi vetésű 
növények esetén nem történt 

meg a talajtakarás biztosítása 

takarónövényekkel, vagy 
tarló fennhagyással legalább 

február 28-ig. 

S3 S4 

193 ZA 

Középmély lazítás elvégzése 5 

év alatt legalább egy  
alkalommal. 

 HE (GN)  
5. év 

végén 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

193.) 

Nem 

került 

alkalmazá
sra 

középmél

y lazítás 

193. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

193. b) a terület 

20% feletti 
részén 

 S2 - 
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194 ZA Tilos az öntözés. 
 HE (GN, 

engedély)  
 évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

194.) 

történt 

öntözés  

194. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

194. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S4  S5 

195 ZA 

Partvonallal közvetlenül 

érintkező táblák esetén a 

partvonallal  érintkezően 
legalább 12 méter  szélességű 

füves mezsgye fenntartása. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

195.) Partvonallal közvetlenül 

érintkező táblák esetén a 
partvonallal  érintkezően 

legalább 12 méter  szélességű 

füves mezsgye fenntartása 
nem történt meg.  

S4 S5 

196 ZA 

Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos, melynek területe 
- a vonatkozó kezelési szabályok 

betartása mellett - az adott 

kultúra kiterjedésébe 
beleszámítható. 

 HE   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 196.) 

történt 

vízelvezet

és  

 196. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 196. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S2  S3 

197 V 

Akkreditált laboratóriumban 

bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 

(akkreditált 

laboratórium 

által kiállított 
talajvizsgálati 

jegyzőkönyv/

átvételi 
elismervény) 

 évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

197.) 

Nem 

rendelkezi
k a 

szükséges 

talajvizsg
álati 

eredmény
ekkel 

197. a) a terület 
20% alatti részén 

 S2  S3 

197. b) a terület 
20% feletti 

részén 

 S3  S4 

198 V 

A támogatásba vont teljes 
területen - az évelő szántóföldi 

kúltúrák és vetett ugar 

kivételével - a táblák maximális 
mérete 5 ha. 

adminisztratí
v ellenőrzés 

évente tábla 
198.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport

ra vonatkozó 
meg nem 

felelés 

általános 
jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

199 V 

Pillangós szálas 

takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 
betakarítása/szárzúzása során 

kaszálatlan területet kell hagyni 

5-10% térmértékben, táblánként, 
kaszálásonként változó helyen, a 

tábla szélével érintkezően 

legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 199. a) A kaszálatlan terület 

kevesebb, mint 5%  
 S2  S3 

199. b) A kaszálatlan terület 

10 és 15% közötti  
 S1  S2 

199. c) A kaszálatlan terület 

több, mint 15%  
 S2  S3 

200 V 

Pillangós, zöldugar, szálas 

takarmánykeverék esetén 
madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó 

lánc). 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 200. a) Nem madárbarát 

módon kaszáltak  
 S2  S3 

 200. b) Nem használtak 

vadriasztó láncot kaszálásnál  
 S0  S2 

201 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

201.) Nem dokumentált 

előrejelzés alapján történt a 

beavatkozás 

S0 S1 

202 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 
legalább 25 %-án legalább 3 

évig, legalább 3 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 

érintett 
egybefüggő 

terület 

202. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 
25%-át 

S0 S1 

5. év 

végén  

202. b) Nem teljesült a 3 éven 

keresztül az előírás  
S6 - 

203 V 

Növényvédőszer mentes tartós 
zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 
évig, legalább 6 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

203. a) A szegély nagysága 
nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 
végén  

203. b) Nem teljesült a 3 éven 
keresztül az előírás  

S6 - 

204 V 

A vetésszerkezetben évente 
legalább 15% szálas pillangós 

takarmánynövény, valamint 

legalább 5% zöldugar tartása 
(100 ha alatti intézkedésbe vont 

terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

HE (GN)  évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

204. a) A 
100 ha 

felettiek 

esetében 
az 

intézkedés

be vont 

204.aa) a szálas 
pillangós 

takarmánynövén

yek részaránya 
nem éri el a 

15%-ot, de 

legalább 10% 

S7 S8 
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terület 

esetén  
204.ab) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a  

10%-t 

S8 S9 

204.ac) a 
zöldugar 

részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S7 S8 

5. év 
végén  

204. b) A 

100 ha 

alattiak 
esetében 

az 

intézkedés
be vont 

terület 

esetén  

204.ba) a szálas 
pillangós 

takarmánynövén

yek részaránya 
nem éri el a 

15%-ot, de 

legalább 10% 

S8 - 

204.bb) a szálas 

pillangós 
takarmánynövén

yek részaránya 

nem éri el a  
10%-t 

S9 - 

204.bc) a 

zöldugar 
részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S8 - 

205 

  

A vetésszerkezetben évente 

legalább 20% szálas pillangós 
takarmánynövény, valamint 

legalább 20% zöldugar tartása. 

HE (GN)  évente 
tematikus 

előíráscsopor

t 

205. a) A 
szálas 

pillangós 

takarmány

növény 

részarány

a 

aa) nem éri el a 

20%-ot, de 

meghaladja a 
10%-ot 

S7 S8 

V 

ab) nem éri el a 
10%-ot 

S8 S9 

205.b) A 

zöldugar 
részarány

a 

ba) nem éri el a 

20%-ot, de 
meghaladja a 

10%-ot 

S7 S8 

bb) nem éri el a 

10%-ot 
S8 S9 

Szántó földhasználati kategória aszály érzékeny tetületi lehatárolással (zonális) 

206 A 

Vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

206.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

207 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 
szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 

talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 207.) 

hígtrágya, 

szennyvíz
, 

szennyvíz

iszap és 
szennyvíz

iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt  

 207. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

 207. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S5  S6 

208 A 

Az erózióérzékeny területeken 

dohány, cukorrépa, 
takarmányrépa, burgonya, 

csicsóka termesztése tilos. 

HE évente 

 
kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 208.)  
dohány, 

cukorrépa
, 

takarmány

répa, 

 208. a) a terület 
20% alatti részén  

S3 S4 

 208. b) a terület 

20% feletti 

részén  

S5 S6 
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burgonya, 

csicsóka 

természtés

e történt 

209 A 

Talajvizsgálaton alapuló 

tápanyaggazdálkodási terv 
készítése talajtani szakértő 

bevonásával. 

 HE 

(tápanyag-
gazdálkodási 

terv és GN) 

 évente 

tematikus 

előíráscsopor

t 

 209. a) Nem készült 

tápanyag-gazdálkodási terv 
 S9  S10 

 209. b) 

Készült 

tápanyag-
gazdálkod

ási terv, 

de az 
abban 

foglaltakn

ál több 
tápanyag 

került 

kijuttatásr
a 

 209. ba) a 

terület 20% 

alatti részén 

 S8  S9 

 209. bb) a 

terület 20% 

feletti részén 

 S9  S10 

210 A 

5 év alatt legalább egy 
alkalommal zöldtrágya 

termesztése, vagy istállótrágya, 

kijuttatása. 

 HE (GN) 
5. év 

végén 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

 210.) 

Nem 
került 

megvalósí

tásra a 
zöldtrágya

növény 

termesztés
e, vagy 

istállótrág

ya, 
kijuttatása 

210. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 

210. b) a terület 

20% feletti 
részén 

 S2 - 

211 A 
Egy tábla maximális mérete 40 

ha. 
adminisztratí
v ellenőrzés 

évente tábla 
211.) a tábla igényelt területe 

meghaladja a 40 ha-t 

A tematikus 

előíráscsoport

ra vonatkozó 
meg nem 

felelés 

általános 

jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

212 A 
Szűkített növényvédőszer 
hatóanyag alkalmazása. 

 HE (GN és 

permetezési 

napló) 

 évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

212.) Nem szűkített 

növényvédőszer is 

alkalmazásra került 

 S5  S6 

213 ZA 
Tarlóhántás során a talajfelszín 

azonnali lezárása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

213.) Tarlóhántás során nem 

történt meg a talajfelszín 
azonnali lezárása. 

S0 S1 

214 ZA 

Tavaszi vetésű növények esetén 

talajtakarás biztosítása 

takarónövényekkel, vagy tarló 
fennhagyással legalább február 

28-ig. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

214.) Tavaszi vetésű 

növények esetén nem történt 
meg a talajtakarás biztosítása 

takarónövényekkel, vagy 

tarló fennhagyással legalább 
február 28-ig. 

S3 S4 

215 ZA Tilos az öntözés. 
 HE (GN, 

engedély)  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

215.) 

történt 
öntözés  

215. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

215. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S4  S5 

216 ZA 

Partvonallal közvetlenül 
érintkező táblák esetén a 

partvonallal érintkezően legalább 
12 méter szélességű füves 

mezsgye fenntartása. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

216.) Partvonallal közvetlenül 

érintkező táblák esetén a 

partvonallal  érintkezően 
legalább 12 méter  szélességű 

füves mezsgye fenntartása 
nem történt meg.  

S4 S5 

217 V 
Középmély lazítás elvégzése 5 

év alatt legalább egy  
 HE (GN)  

5. év 

végén 

 

kötelezettség
217.) 

Nem 

217. a) a terület 

20% alatti részén 
 S1 - 
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alkalommal. vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület  

került 

alkalmazá

sra 

középmél
y lazítás 

217. b) a terület 

20% feletti 

részén 

 S2 - 

218 ZA 

Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos, melynek területe 

- a vonatkozó kezelési szabályok 
betartása mellett - az adott 

kultúra kiterjedésébe 

beleszámítható. 

 HE   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 218.) 

történt 
vízelvezet

és  

 218. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 218. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S2  S3 

219 V 

Akkreditált laboratóriumban 

bővített talajvizsgálat elvégzése 

talajtani szakértő bevonásával. 

HE 
(akkreditált 

laboratórium 

által kiállított 
talajvizsgálati 

jegyzőkönyv/

átvételi 
elismervény) 

 évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

219.) 

Nem 

rendelkezi
k a 

szükséges 

talajvizsg
álati 

eredmény

ekkel 

219. a) a terület 
20% alatti részén 

 S2  S3 

219. b) a terület 

20% feletti 

részén 

 S3  S4 

220 V 

A támogatásba vont teljes 

területen - az évelő szántóföldi 
kúltúrák és vetett ugar 

kivételével - a táblák maximális 
mérete 5 ha. 

adminisztratí

v ellenőrzés 
évente tábla 

220.) a tábla igényelt területe 

meghaladja az 5 ha-t 

A tematikus 
előíráscsoport

ra vonatkozó 

meg nem 
felelés 

általános 
jogkövetkezm

ényei résznél 

található.  

221 V 

Pillangós szálas 
takarmánynövények, azok füves 

keveréke/illetve zöldugar 

betakarítása/szárzúzása során 
kaszálatlan területet kell hagyni 

5-10% térmértékben, táblánként, 

kaszálásonként változó helyen, a 
tábla szélével érintkezően 

legalább 6 méter szélességben. 

 HE (GN)   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 221. a) A kaszálatlan terület 

kevesebb, mint 5%  
 S2  S3 

221. b) A kaszálatlan terület 

10 és 15% közötti  
 S1  S2 

221. c) A kaszálatlan terület 
több, mint 15%  

 S2  S3 

222 V 

Pillangós, zöldugar, szálas 

takarmánykeverék esetén 
madárbarát kaszálás alkalmazása 

(kiszorító kaszálás+vadriasztó 

lánc). 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 222. a) Nem madárbarát 
módon kaszáltak  

 S2  S3 

222. b) Nem használtak 
vadriasztó láncot kaszálásnál  

 S0  S2 

223 V 
Növényvédelmi előrejelzés 

alkalmazása. 
HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállassal 
érintett 

egybefüggő 

terület 

223.) Nem dokumentált 
előrejelzés alapján történt a 

beavatkozás 

S0 S1 

224 V 

Növényvédőszer mentes tartós 
zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 
évig, legalább 3 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

224. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 

25%-át 

S0 S1 

5. év 
végén  

224. b) Nem teljesült a 3 éven 
keresztül az előírás  

S6 - 

225 V 

Növényvédőszer mentes tartós 

zöldugar/méhlegelő szegély 

fenntartása a bevitt terület 

legalább 25 %-án legalább 3 
évig, legalább 6 m szélességben. 

HE (GN)  

évente 
kötelezettség

vállassal 

érintett 

egybefüggő 
terület 

225. a) A szegély nagysága 

nem éri el a bevitt terület 
25%-át 

S0 S1 

5. év 
végén  

225. b) Nem teljesült a 3 éven 
keresztül az előírás  

S6 - 

226 V 

A vetésszerkezetben évente 
legalább 15% szálas pillangós 

takarmánynövény, valamint 

legalább 5% zöldugar tartása 
(100 ha alatti intézkedésbe vont 

terület esetén 5 év alatt kell 

teljesíteni). 

HE (GN)  évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

226. a) A 
100 ha 

felettiek 

esetében 
az 

intézkedés

be vont 

226.aa) a szálas 
pillangós 

takarmánynövén

yek részaránya 
nem éri el a 

15%-ot, de 

legalább 10% 

S7 S8 
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terület 

esetén  226.ab) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a  

10%-t 

S8 S9 

226.ac) a 

zöldugar 
részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S7 S8 

5. év 

végén  

226. b) A 

100 ha 
alattiak 

esetében 

az 
intézkedés

be vont 
terület 

esetén  

226.ba) a szálas 

pillangós 

takarmánynövén
yek részaránya 

nem éri el a 

15%-ot, de 
legalább 10% 

S8 - 

226.bb) a szálas 

pillangós 
takarmánynövén

yek részaránya 
nem éri el a  

10%-t 

S9 - 

226.bc) a 
zöldugar 

részaránya nem 

éri el az 5%-ot 

S8 - 

227 

    

HE (GN)  évente 

tematikus 

előíráscsopor
t 

227. a) A 
szálas 

pillangós 
takarmány

növény 

részarány
a 

aa) nem éri el a 
20%-ot, de 

meghaladja a 

10%-ot 

S7 S8 

V 

A vetésszerkezetben évente 

legalább 20% szálas pillangós 
takarmánynövény, valamint 

legalább 20% zöldugar tartása. 

ab) nem éri el a 
10%-ot 

S8 S9 

227.b) A 

zöldugar 
részarány

a 

ba) nem éri el a 

20%-ot, de 

meghaladja a 
10%-ot 

S7 S8 

bb) nem éri el a 

10%-ot 
S8 S9 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal (Zonális) 

228 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 
tettenérés  

évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

228.) gépi munkavégzés 
történt vízzel telített talajon 

S1 S3 

229 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 
szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 

talajvédelmi 
hatóság  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 229.) 

hígtrágya, 

szennyvíz
, 

szennyvíz
iszap és 

szennyvíz

iszapot 
tartalmazó 

komposzt 

felhasznál
ása történt  

 229. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

 229. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 
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230 A 

Tápanyag-utánpótlás csak a 
legelő állatok által elhullajtott 

ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

 HE (GN)  évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

230.) 
trágya 

kiszórása 

történt 

 230. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

 230. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

231 A 

A gyepterületeket legeltetéssel, 

illetve kaszálással kell 

hasznosítani. 

 HE (GN), 

adminisztratí

v ellenőrzés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 231. a) 

Nem 

történt se 
legeltetés, 

se 

kaszálás  

 231. aa) a 

terület 20% alatti 

részén  

 S3  S5 

 231. ab) a 
terület 20% 

feletti részén  

 S5  S6 

232 A A gyepterület öntözése tilos.  HE (GN)   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

232.)  
öntözés 

történt  

232. a) a terület 
20% alatti részén  

 S2  S3 

232. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S3  S4 

233 A 
Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos. 
 HE   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 233.) 

történt 

vízelvezet
és  

 233. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 233. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S2  S3 

234 A 
Napnyugtától napkeltéig a gépi 

munkavégzés tilos. 

HE 

(tettenérés ) 
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

234.) Napnyugtától 
napkeltéig a gépi 

munkavégzés történt 

S1 S3 

235 A 

Gyepterületen csak 

szarvasmarhafélék, juh, kecske, 
lófélék legeltethetők. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

235.) Az előírtakon túl más 

állatok legeltetése történt 
S0 S1 

236 A 
Állategység (legeltethető) 

megléte: min. 0,2 ÁE/ha. 
 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

236.) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 
ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 

237 ZA 

A terület legalább 10, legfeljebb 
15%-át kaszálásonként változó 

helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

 HE (GN, 

NPI)  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 237. a) A tábla 5%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 
hagytak  

 S2  S3 

 237. b) A tábla 10%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 
hagytak  

 S1  S2 

 237. c) A tábla 15%-nál több 

kaszálatlan területet hagytak  
 S2  S3 

238 ZA 

Táblánként minimálisan 6 méter 

szélességű kaszálatlan területet 

kell kialakítani.  

HE (GN)  évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

238.) Táblánként nem történt 

meg a minimum 6 méter 
szélességű kaszálatlan terület 

kialakítása 

S0 S1 

239 ZA 

A teljes gyepterület legfeljebb 

50%-án az illetékes állami 
természetvédelmi szerv írásos 

véleménye alapján kíméleti 

terület lehet kijelölni, ahol csak 
július 1. után folytatható 

legeltetés illetve kaszálás. 

HE (NPI) 

tettenérés, 

GN 

évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

239.a) A teljes gyepterület 
több mint 50%-án kíméleti 

terület kijelölése történt. 

S1 S2 

239.b) A teljes gyepterület 
legfeljebb 50%-án kíméleti 

terület kijelölése történt, ahol 

július 1. előtt is történt 
legeltetés, illetve kaszálás. 

S1 S2 

240 ZA 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó 

lánc alkalmazása. 
 HE (NPI) 
tettenérés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

240. a) Nem madárbarát 

módon kaszáltak  
 S2  S3 

240. b) Nem használtak 

vadriasztó láncot kaszálásnál  
 S0  S2 
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241 ZA 

A kaszálás megkezdése előtt 

legalább 5 munkanappal írásban 

be kell jelenteni az illetékes 

állami természetvédelmi 
szervnek a kaszálás pontos 

helyét és tervezett kezdési 

időpontját. 

 NPI igazolás  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

241.) Nincs meg a szükséges 

igazolás  
 S1  S2 

242 ZA 

Gyepterületen a szálas 

takarmány tárolása a kaszálást 

követő 30 napon túl tilos. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

242.) Gyepterületen a szálas 

takarmány tárolása a 
kaszálást követő 30 napon túl 

történt. 

S0 S1 

243 ZA 

Inváziós és termőhely-idegen 

növényfajok megtelepedését és 
terjedését meg kell akadályozni, 

mechanikus védekezéssel vagy 
speciális növényvédőszer-

kijuttatással. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

243.) Inváziós és termőhely-

idegen növényfajok 
megtelepedésének és 

terjedésének 
megakadályozása nem történt 

meg. 

S4 S5 

244 ZA 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak 

az illetékes állami 

természetvédelmi szerv írásos 
engedélye alapján lehetséges. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

244.) 

fogasolás, 
gyepszell

őztetés 

történt  

244. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

 244. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S4  S5 

245 ZA 

Fokozottan védett, földön 
fészkelő madarak fészkének, 

fiókáinak megtalálása esetén azt 

haladéktalanul jelenteni kell az 
illetékes állami 

természetvédelmi szervnek. A 
megtalált fészek körül min. 1 ha 

védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 

igazolás NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 
terület  

245. a) A természetvédelmi 

szerv nem került értesítésre  
 S0  S1 

 HE (NPI)  

245. b) Van védőterület, de 1 
ha-nál kisebb  

 S1  S2 

245. c) Nincs védőterület   S3  S4 

246 ZA 

Kaszálás legkorábbi időpontja 
július 1, kivéve a Békés-

Csanádi-Hát, Dévaványa 

Környéke és Kis-Sárrét MTÉT, 
ahol a legkorábbi kaszálás 

időpontja június 15. 

 HE (GN) 

NPI  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 246. a) Július 1., illetve a 
Békés-Csanádi-Hát, 

Dévaványa Környéke és Kis-

Sárrét MTÉT esetében június 
15. előtt történt kaszálás, de 

az érintett terület nem haladja 

meg a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S2  S3 

 246. b) Július 1., illetve a 
Békés-Csanádi-Hát, 

Dévaványa Környéke és Kis-

Sárrét MTÉT esetében június 
15. előtt történt kaszálás, de 

az érintett terület meghaladja 

a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S3  S4 

247 ZA 

Villanypásztor, kerítés, karám 

csak az illetékes állami 
természetvédelmi szerv előzetes 

írásos engedélye alapján 

létesíthető. 

 HE, 

engedély  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület  

247.) Nincs engedélye   S3  S4 

248 V 

Kaszálás legkorábbi időpontja 
július 15, kivéve a Békés-

Csanádi-Hát, Dévaványa 

Környéke és Kis-Sárrét MTÉT, 
ahol a legkorábbi kaszálás 

időpontja július 1. 

 HE (GN) 

NPI  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 248. a) Július 15., illetve a 

Békés-Csanádi-Hát, 
Dévaványa Környéke és Kis-

Sárrét MTÉT esetében július 

1. előtt történt kaszálás, de az 
érintett terület nem haladja 

meg a kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület 
20%-át  

 S2  S3 

 248. b) Július 15., illetve a 
Békés-Csanádi-Hát, 

Dévaványa Környéke és Kis-

Sárrét MTÉT esetében július 
1. előtt történt kaszálás és az 

érintett terület meghaladja a 

 S3  S4 
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kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület 
20%-át  

249 V 

Legeltetési sűrűség min. 0,2 
ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek 

túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

249.a) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 

ÁE/ha legeltetési sűrűséget 

S2 S3 

249.b)  A legeltetett 

állatállomány meghaladja az 
1,5 ÁE/ha legeltetési 

sűrűséget 

S3 S4 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, alföldi madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 

250 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 
tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

250.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

251 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 
talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 251.) 

hígtrágya, 

szennyvíz

, 
szennyvíz

iszap és 

szennyvíz
iszapot 

tartalmazó 

komposzt 
felhasznál

ása történt  

 251. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

 251. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

252 A 

Tápanyag-utánpótlás csak a 
legelő állatok által elhullajtott 

ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

 HE (GN)  évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

252.) 
trágya 

kiszórása 

történt 

 252. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

 252. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S5  S6 

253 A 

A gyepterületeket legeltetéssel, 

illetve kaszálással kell 

hasznosítani. 

 HE (GN), 

adminisztratí

v ellenőrzés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 253. a) 

Nem 

történt se 
legeltetés, 

se 

kaszálás  

 253. aa) a 

terület 20% alatti 

részén  

 S3  S5 

 253. ab) a 
terület 20% 

feletti részén  

 S5  S6 

254 A A gyepterület öntözése tilos.  HE (GN)   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

254.)  
öntözés 

történt  

254. a) a terület 
20% alatti részén  

 S2  S3 

254. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S3  S4 

255 

A 

Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos. 
 HE   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 255.) 

történt 

vízelvezet
és  

 255. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

  

 255. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S2  S3 

256 A 
Napnyugtától napkeltéig a gépi 

munkavégzés tilos. 

HE 

(tettenérés ) 
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

256.) Napnyugtától 
napkeltéig a gépi 

munkavégzés történt 

S1 S3 

257 A 

Gyepterületen csak 

szarvasmarhafélék, juh, kecske, 
lófélék legeltethetők. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

257.) Az előírtakon túl más 

állatok legeltetése történt 
S0 S1 
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258 A 
Állategység (legeltethető) 

megléte: min. 0,2 ÁE/ha. 
 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

258.) A legeltetett 
állatállomány nem éri el a 0,2 

ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 

259 ZA 

A terület legalább 10, legfeljebb 

15%-át kaszálásonként változó 
helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

 HE (GN, 

NPI)  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

259. a) A tábla 5%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 
hagytak  

 S2  S3 

259. b) A tábla 10%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 
hagytak  

 S1  S2 

259. c) A tábla 15%-nál több 
kaszálatlan területet hagytak  

 S2  S3 

260 ZA 

Táblánként minimálisan 6 méter 

szélességű kaszálatlan területet 

kell kialakítani. 

HE (GN)  évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

260.) Táblánként nem történt 

meg a minimum 6 méter 
szélességű kaszálatlan terület 

kialakítása 

S0 S1 

261 ZA 

A teljes gyepterület legfeljebb 

50%-án az illetékes állami 
természetvédelmi szerv írásos 

véleménye alapján kíméleti 

terület lehet kijelölni, ahol csak 
július 1. után folytatható 

legeltetés illetve kaszálás 

HE (NPI) 

tettenérés, 

GN 

évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

261.a) A teljes gyepterület 

több mint 50%-án kíméleti 

terület kijelölése történt. 

S1 S2 

261.b) A teljes gyepterület 

legfeljebb mint 50%-án 

kíméleti terület kijelölése 
történt, ahol július 1. előtt is 

történt legeltetés, illetve 

kaszálás. 

S1 S2 

262 ZA 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó 

lánc alkalmazása. 
 HE (NPI) 
tettenérés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

262. a) Nem madárbarát 

módon kaszáltak  
 S2  S3 

262. b) Nem használtak 

vadriasztó láncot kaszálásnál  
 S0  S2 

263 ZA 

A kaszálás megkezdése előtt 

legalább 5 munkanappal írásban 

be kell jelenteni az illetékes 
állami természetvédelmi 

szervnek a kaszálás pontos 

helyét és tervezett kezdési 
időpontját. 

 NPI igazolás  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

263.) Nincs meg a szükséges 

igazolás  
 S1  S2 

264 ZA 

Gyepterületen a szálas 

takarmány tárolása a kaszálást 
követő 30 napon túl tilos. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

264.) Gyepterületen a szálas 
takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl 

történt. 

S0 S1 

265 ZA 

Inváziós és termőhely-idegen 
növényfajok megtelepedését és 

terjedését meg kell akadályozni, 

mechanikus védekezéssel vagy 
speciális növényvédőszer-

kijuttatással. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

265.) Inváziós és termőhely-
idegen növényfajok 

megtelepedésének és 

terjedésének 
megakadályozása nem történt 

meg. 

S4 S5 

266 ZA 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak 

az illetékes állami 
természetvédelmi szerv írásos 

engedélye alapján lehetséges. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 
terület  

 266.) 

fogasolás, 
gyepszell

őztetés 
történt  

engedély 

nélkül 

 266. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

 266. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S4  S5 

267 ZA 

Fokozottan védett, földön 
fészkelő madarak fészkének, 

fiókáinak megtalálása esetén azt 

haladéktalanul jelenteni kell az 
illetékes állami 

természetvédelmi szervnek. A 

megtalált fészek körül min. 1 ha 
védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 

igazolás NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

267. a) A természetvédelmi 

szerv nem került értesítésre  
 S0  S1 

 HE (NPI)  

267. b) Van védőterület, de 1 

ha-nál kisebb  
 S1  S2 

267. c) Nincs védőterület   S3  S4 

268 ZA 

Villanypásztor, kerítés, karám 

csak az illetékes állami 
természetvédelmi szerv előzetes 

írásos engedélye alapján 

 HE, 
engedély  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

268.) Nincs engedélye   S3  S4 
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létesíthető. egybefüggő 

terület  

269 V 

Legeltetési sűrűség min. 0,2 

ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek 
túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

269.a) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 

ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 

269.b) A legeltetett 

állatállomány meghaladja az 
1,5 ÁE/ha legeltetési 

sűrűséget 

S3 S4 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális) 

270 A 

Vízzel telített talajon 

mindennemű gépi munkavégzés 
tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

270.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

271 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 
talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

271.) 

hígtrágya, 

szennyvíz

, 
szennyvíz

iszap és 

szennyvíz
iszapot 

tartalmazó 

komposzt 
felhasznál

ása történt  

 271. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

 271. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

272 A 

Tápanyag-utánpótlás csak a 
legelő állatok által elhullajtott 

ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

 HE (GN)  évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

272.) 
trágya 

kiszórása 

történt 

 272. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

 272. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S5  S6 

273 A 

A gyepterületeket legeltetéssel, 

illetve kaszálással kell 

hasznosítani. 

 HE (GN), 

adminisztratí

v ellenőrzés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 273. a) 

Nem 

történt se 
legeltetés, 

se 

kaszálás  

 273. aa) a 

terület 20% alatti 

részén  

 S3  S5 

 273. ab) a 

terület 20% 

feletti részén  

 S5  S6 

274 A A gyepterület öntözése tilos.  HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

274.)  
öntözés 
történt  

274. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

274. b) a terület 
20% feletti 

részén  

 S3  S4 

275 A 
Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos. 
 HE   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 275.) 

történt 

vízelvezet
és  

 275. a) a terület 
20% alatti részén  

 S1  S2 

 275. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S2  S3 

276 A 
Napnyugtától napkeltéig a gépi 

munkavégzés tilos. 
HE 

(tettenérés ) 
évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

276.) Napnyugtától 

napkeltéig a gépi 

munkavégzés történt 

S1 S3 

277 A 

Gyepterületen csak 

szarvasmarhafélék, juh, kecske, 
lófélék legeltethetők. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

277.) Az előírtakon túl más 

állatok legeltetése történt 
S0 S1 

278 A 
Állategység (legeltethető) 

megléte: min. 0,2 ÁE/ha. 
 HE (GN)   évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 

278.) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 
ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 
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egybefüggő 

terület  

279 ZA 

A terület legalább 10, legfeljebb 
15%-át kaszálásonként változó 

helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

 HE (GN, 

NPI)  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

279. a) A tábla 5%-nál 
kevesebb kaszálatlan területet 

hagytak  

 S2  S3 

279. b) A tábla 10%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 
hagytak  

 S1  S2 

279. c) A tábla 15%-nál több 

kaszálatlan területet hagytak  
 S2  S3 

280 ZA 

Táblánként minimálisan 6 méter 

szélességű kaszálatlan területet 
kell kialakítani. 

HE (GN)  évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

280.) Táblánként nem történt 
meg a minimum 6 méter 

szélességű kaszálatlan terület 

kialakítása 

S0 S1 

281 ZA 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó 

lánc alkalmazása. 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

281. a) Nem madárbarát 

módon kaszáltak  
 S2  S3 

281. b) Nem használtak 

vadriasztó láncot kaszálásnál  
 S0  S2 

282 ZA 

A kaszálás megkezdése előtt 

legalább 5 munkanappal írásban 
be kell jelenteni az illetékes 

állami természetvédelmi 

szervnek a kaszálás pontos 
helyét és tervezett kezdési 

időpontját. 

 NPI igazolás  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

282.) Nincs meg a szükséges 
igazolás  

 S1  S2 

283 ZA 

Gyepterületen a szálas 
takarmány tárolása a kaszálást 

követő 30 napon túl tilos. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

283.) Gyepterületen a szálas 

takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl 
történt. 

S0 S1 

284 ZA 

Inváziós és termőhely-idegen 

növényfajok megtelepedését és 

terjedését meg kell akadályozni, 
mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédőszer-

kijuttatással. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

284.) Inváziós és termőhely-

idegen növényfajok 

megtelepedésének és 
terjedésének 

megakadályozása nem történt 

meg. 

S4 S5 

285 ZA 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak 

az illetékes állami 
természetvédelmi szerv írásos 

engedélye alapján lehetséges. 

 HE (GN)   évente  

 
kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

285.) 

fogasolás, 
gyepszell

őztetés 
történt  

285. a) a terület 
20% alatti részén  

 S2  S3 

 285. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S4  S5 

286 

ZA 
Fokozottan védett, földön 

fészkelő madarak fészkének, 

fiókáinak megtalálása esetén azt 

haladéktalanul jelenteni kell az 
illetékes állami 

természetvédelmi szervnek. A 

megtalált fészek körül min. 1 ha 
védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 

igazolás NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

286. a) A természetvédelmi 

szerv nem került értesítésre  
 S0  S1 

  

 HE (NPI)  

286. b) Van védőterület, de 1 
ha-nál kisebb  

 S1  S2 

  286. c) Nincs védőterület   S3  S4 

287 ZA 

Az első kaszálás a teljes terület 

legfeljebb 50%-án július 31. után 
kezdhető el az állami 

természetvédelmi szerv írásos 

véleménye alapján. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

287.a) Az első kaszálás a 

teljes terület több mint 50%-
án történt meg.  

S4 S5 

287. b) Az első kaszálás a 
teljes terület legfeljebb 50%-

án július 31. előtt történt meg.  

S4 S5 

288 ZA 

Villanypásztor, kerítés, karám 
csak az illetékes állami 

természetvédelmi szerv előzetes 

írásos engedélye alapján 
létesíthető. 

 HE, 
engedély  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

288.) Nincs engedélye   S3  S4 

289 V 

Legeltetési sűrűség min. 0,2 

ÁE/ha, max. 1.5 ÁE/ha a gyepek 
túllegeltetési tilalmának 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

289. a) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 
ÁE/ha legeltetési sűrűséget 

S2 S3 
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figyelembe vételével. érintett 

egybefüggő 
terület  

289. b) A legeltetett 

állatállomány meghaladja az 
1,5 ÁE/ha legeltetési 

sűrűséget 

S3 S4 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, nappali lepke védelmi előírásokkal (Zonális) 

290 A 

Vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

290.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

291 

A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 

szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

 HE (GN), 
talajvédelmi 

hatóság  

 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

 291.) 

hígtrágya, 

szennyvíz

, 
szennyvíz

iszap és 

szennyvíz
iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt  

 291. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

  

 291. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

292 A 

Tápanyag-utánpótlás csak a 

legelő állatok által elhullajtott 
ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

 HE (GN)  évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

292.) 
trágya 

kiszórása 

történt 

 292. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

 292. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

293 

A 
A gyepterületeket legeltetéssel, 

illetve kaszálással kell 
hasznosítani. 

 HE (GN), 

adminisztratí
v ellenőrzés  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület  

 293. a) 

Nem 
történt se 

legeltetés, 

se 

kaszálás  

 293. aa) a 

terület 20% alatti 
részén  

 S3  S5 

  

 293. ab) a 

terület 20% 

feletti részén  

 S5  S6 

294 A A gyepterület öntözése tilos.  HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

294.)  
öntözés 

történt  

294. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

294. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

295 A 
Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos. 
 HE   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 295.) 

történt 

vízelvezet

és  

 295. a) a terület 

20% alatti részén  
 S1  S2 

 295. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S2  S3 

296 A 
Napnyugtától napkeltéig a gépi 

munkavégzés tilos. 
HE 

(tettenérés ) 
évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület 

296.) Napnyugtától 

napkeltéig a gépi 

munkavégzés történt 

S1 S3 

297 A 

Gyepterületen csak 
szarvasmarhafélék, juh, kecske, 

lófélék legeltethetők. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

297.) Az előírtakon túl más 

állatok legeltetése történt 
S0 S1 

298 A 
Állategység (legeltethető) 
megléte: min. 0,2 ÁE/ha. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

298.) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 

ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 

299 ZA 

A terület legalább 10, legfeljebb 
15%-át kaszálásonként változó 

helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

 HE (GN, 

NPI)  
 évente  

 
kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület  

299. a) A tábla 5%-nál 
kevesebb kaszálatlan területet 

hagytak  

 S2  S3 

299. b) A tábla 10%-nál 
kevesebb kaszálatlan területet 

hagytak  

 S1  S2 
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299. c) A tábla 15%-nál több 

kaszálatlan területet hagytak  
 S2  S3 

300 ZA 

Táblánként minimálisan 6 méter 

szélességű kaszálatlan területet 

kell kialakítani. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

300.) Táblánként nem történt 

meg a minimum 6 méter 
szélességű kaszálatlan terület 

kialakítása 

S0 S1 

301 ZA 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó 

lánc alkalmazása. 
 HE (NPI) 
tettenérés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

301. a) Nem madárbarát 

módon kaszáltak  
 S2  S3 

301. b) Nem használtak 

vadriasztó láncot kaszálásnál  
 S0  S2 

302 ZA 

A kaszálás megkezdése előtt 

legalább 5 munkanappal írásban 

be kell jelenteni az illetékes 
állami természetvédelmi 

szervnek a kaszálás pontos 

helyét és tervezett kezdési 

időpontját. 

 NPI igazolás  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

302.) Nincs meg a szükséges 

igazolás  
 S1  S2 

303 ZA 

Gyepterületen a szálas 
takarmány tárolása a kaszálást 

követő 30 napon túl tilos. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

303.) Gyepterületen a szálas 

takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl 
történt. 

S0 S1 

304 ZA 

Inváziós és termőhely-idegen 
növényfajok megtelepedését és 

terjedését meg kell akadályozni, 

mechanikus védekezéssel vagy 
speciális növényvédőszer-

kijuttatással. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

304.) Inváziós és termőhely-
idegen növényfajok 

megtelepedésének és 

terjedésének 
megakadályozása nem történt 

meg. 

S4 S5 

305 ZA 

Fogasolás/gyepszellőztetés csak 
az illetékes állami 

természetvédelmi szerv írásos 

engedélye alapján lehetséges. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 305.) 

fogasolás, 

gyepszell

őztetés 
történt  

engedély 

nélkül 

 305. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

 305. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S4  S5 

306 ZA 

Fokozottan védett, földön 
fészkelő madarak fészkének, 

fiókáinak megtalálása esetén azt 
haladéktalanul jelenteni kell az 

illetékes állami 

természetvédelmi szervnek. A 
megtalált fészek körül min. 1 ha 

védőzóna kialakítása. 

 HE (GN, 
igazolás NPI)  

 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

306. a) A természetvédelmi 
szerv nem került értesítésre  

 S0  S1 

 HE (NPI)  

306. b) Van védőterület, de 1 

ha-nál kisebb  
 S1  S2 

306. c) Nincs védőterület   S3  S4 

307 ZA 

Június 15-e és augusztus 15-e 

között a kaszálás tilos, illetve 
legeltetés a terület legfeljebb 50 

%-án lehetséges az illetékes 

állami szerv előzetes írásbeli 
hozzájárulása alapján. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

307.a) Június 15. és 
augusztus 15. között történt 

kaszálás. 

S4 S5 

307. b) Legeltetés a terület 

több mint 50 %-án történt. 
S4 S5 

308 ZA 

Villanypásztor, kerítés, karám 

csak az illetékes állami 

természetvédelmi szerv előzetes 
írásos engedélye alapján 

létesíthető. 

 HE, 

engedély  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 308.) Nincs engedélye   S3  S4 

309 V 

Legeltetési sűrűség min. 0,2 
ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek 

túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

309. a) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 
ÁE/ha legeltetési sűrűséget 

S2 S3 

309. b) A legeltetett 

állatállomány meghaladja az 

1,5 ÁE/ha legeltetési 
sűrűséget 

S3 S4 
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Gyep földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális) 

310 A 

Vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés 

tilos. 

 HE - 

tettenérés  
évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

310.) gépi munkavégzés 

történt vízzel telített talajon 
S1 S3 

311 A 

Tilos hígtrágya, szennyvíz, 
szennyvíziszap, 

szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt és műtrágya 
felhasználása. 

 HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 311.) 

hígtrágya, 

szennyvíz
, 

szennyvíz

iszap és 
szennyvíz

iszapot 

tartalmazó 
komposzt 

felhasznál

ása történt  

 311. a) a terület 

20% alatti részén  
 S3  S4 

 311. b) a terület 

20% feletti 

részén  

 S5  S6 

312 A 

Tápanyag-utánpótlás csak a 

legelő állatok által elhullajtott 
ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos. 

 HE (GN)  évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

312.) 
trágya 

kiszórása 

történt 

312. a) a terület 
20% alatti részén  

 S3  S4 

 312. b) a terület 

20% feletti 

részén  

S4 S5 

313 A 

A gyepterületeket legeltetéssel, 

illetve kaszálással kell 

hasznosítani. 

 HE (GN), 

adminisztratí

v ellenőrzés  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 313. a) 

Nem 

történt se 
legeltetés, 

se 

kaszálás  

 313. aa) a 

terület 20% alatti 

részén  

 S3  S5 

 313. ab) a 

terület 20% 

feletti részén  

 S5  S6 

314 A 

A betakarított széna lehordását 

legkésőbb tárgyév október 31-ig 

el kell végezni. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 

terület 

314.) A betakarított széna 

lehordása nem történt meg 

tárgyév október 31-ig. 

S0 S1 

315 A 
Állategység (legeltethető) 

megléte: min. 0,2 ÁE/ha. 

 HE (GN) 

adminisztratí
v ellenőrzés 

évente 

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

315.) A legeltetett 

állatállomány nem éri el a 0,2 
ÁE/ha legeltetési sűrűséget  

S2 S3 

316 

A 

A gyepterület öntözése tilos.  HE (GN)   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 
terület  

316.)  
öntözés 

történt  

316. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2  S3 

  

316. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S3  S4 

317 A 
Belvíz/időszakos vízállás 

levezetése tilos. 
 HE   évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 317.) 

Történt 

lecsapolás  

 317. a) a terület 

20% alatti részén  
 S2   S3  

 317. b) a terület 

20% feletti 
részén  

 S4   S5  

318 A 
Napnyugtától napkeltéig a gépi 

munkavégzés tilos. 

HE 

(tettenérés ) 
évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

318.) Napnyugtától 

napkeltéig a gépi 
munkavégzés történt 

S1 S3 

319 A 

Gyepterületen csak 
szarvasmarhafélék, juh, kecske, 

lófélék legeltethetők. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

319.) Az előírtakon túl más 

állatok legeltetése történt 
S0 S1 

320 ZA 

Inváziós és termőhely-idegen 

növényfajok megtelepedését és 

terjedését meg kell akadályozni, 
mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédőszer-

kijuttatással. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület 

320.) Inváziós és termőhely-

idegen növényfajok 

megtelepedésének és 
terjedésének 

megakadályozása nem történt 

meg. 

S4 S5 



93 
 

321 ZA 

Gyepterületen a szálas 
takarmány tárolása a kaszálást 

követő 30 napon túl tilos. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

321.) Gyepterületen a szálas 

takarmány tárolása a 

kaszálást követő 30 napon túl 
történt. 

S0 S1 

322 ZA 

A terület legalább 10, legfeljebb 

15%-át kaszálásonként változó 

helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

 HE (GN, 
NPI)  

 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

322. a) A tábla 5%-nál 

kevesebb kaszálatlan területet 

hagytak  

 S2  S3 

322. b) A tábla 10%-nál 
kevesebb kaszálatlan területet 

hagytak  

 S1  S2 

322. c) A tábla 15%-nál több 
kaszálatlan területet hagytak  

 S2  S3 

323 ZA 

Táblánként minimálisan 6 méter 

szélességű kaszálatlan területet 
kell kialakítani. 

HE (GN)  évente 

kötelezettség

vállalással 

érintett 
egybefüggő 

terület 

323.) Táblánként nem történt 
meg a minimum 6 méter 

szélességű kaszálatlan terület 

kialakítása 

S0 S1 

324 V 
Kaszálás legkorábbi időpontja 

július 1. 

 HE (GN) 

NPI  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 324. a) Július 1. előtt történt 

kaszálás, de az érintett terület 

nem haladja meg a 

kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S2  S3 

 324. b)  Július 1. előtt történt 

kaszálás, és az érintett terület 
meghaladja meg a 

kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület 
20%-át  

 S3  S4 

325 V 
Madárbarát kaszálás/vadriasztó 

lánc alkalmazása. 

 HE (NPI) 

tettenérés  
 évente  

 

kötelezettség
vállalással 

érintett 

egybefüggő 
terület  

 325. a) Nem madárbarát 

módon kaszált  
 S1   S2  

325. b) Nem használtak 

vadriasztó láncot kaszálásnál  
 S0   S2  

326 V 
Kaszálás legkorábbi időpontja: 

június 15. 
 HE (GN) 

NPI  
 évente  

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület  

 326. a) Június 15. előtt 

történt kaszálás, de az érintett 

terület nem haladja meg a 
kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület 
20%-át  

 S2  S3 

 326. a) Június 15. előtt 

történt kaszálás, és az érintett 

terület meghaladja meg a 
kötelezettségvállalással 

érintett egybefüggő terület 

20%-át  

 S3  S4 

327 V 

Legeltetési sűrűség min. 0,2 

ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek 
túllegeltetési tilalmának 

figyelembe vételével. 

 HE (GN) 

adminisztratí

v ellenőrzés 

évente 

 

kötelezettség

vállalással 
érintett 

egybefüggő 

terület 

327. a) A legeltetett 
állatállomány nem éri el a 0,2 

ÁE/ha legeltetési sűrűséget 

S2 S3 

327. b) A legeltetett 

állatállomány meghaladja az 

1,5 ÁE/ha legeltetési 
sűrűséget 

S3 S4 

 


