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Jogcímek 

• Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos 

intézkedések (M10)  

• 10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések  - VP AKG 

• 10.2.1. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának megőrzése 

• 10.2.2. Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi 

genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ 

védelme 

• Ökológiai gazdálkodás (M11) – VP ÖKO  

• 11.1.1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés 

• 11.2.1. Ökológiai gazdálkodás fenntartása 

 



VP AKG általánosan 

• A céljai továbbra is:  

– a mezőgazdaság által érintett fizikai (talaj, víz, levegő) és 

természeti környezet állapotának megőrzése, illetve javítása,  

– a genetikai erőforrások megőrzése, minőségi termékek 

előállításának elősegítése, az élelmiszerbiztonság fokozása,  

– gazdálkodók jövedelembiztonságának segítése. 

 

• Általános elvek: 

– öt éves támogatási időszak, 

– önkéntes kötelezettségvállalás, 

– kompenzációs támogatás, a kötelező előírásokon túlmutató 

többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezés céljából. 

 

• Várhatóan az ősszel megjelenik a pályázati felhívás és idén be lehet 

adni a pályázatokat. 

 



VP ÖKO általánosan 

• A céljai továbbra is: 

– a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának 

ösztönzése,  

– az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód 

fenntartása.  

• Általános elvek: 

– öt éves támogatási időszak, 

– önkéntes kötelezettségvállalás, 

– kompenzációs támogatás, az ökológiai gazdálkodási célok 

elérésének érdekében felmerülő többletköltségek és kieső 

jövedelem ellentételezés céljából. 

 

• Várhatóan az ősszel megjelenik a pályázati felhívás és idén be lehet 

adni a pályázatokat. 

 



ÚMVP AKG és VP AKG / ÖKO főbb 

különbségei 1. 

Mire vonatkozik a 

változás? 
ÚMVP AKG VP AKG / ÖKO 

az eljárás alapja Ket. Ptk., 272/2014. Korm. rendelet  

a támogatás 

megnevezése 
támogatás, jogcím támogatás, pályázat 

a támogatás 

meghirdetése 

jogcímrendeletben, Magyar 

Közlöny 

pályázati felhívásban, 

www.palyazat.gov.hu 

a támogatási igény 

benyújtása 

támogatási kérelem, MVH 

elektronikus felületén, 

ügyfélkapun keresztül 

támogatási kérelem (pályázat), 

MVH elektronikus felületén, 

ügyfélkapun keresztül 

értesítés a támogatási 

döntésről 

MVH határozat postázása, 

ügyfélkapura küldése 

támogatói okirat, elutasító levél 

ügyfélkapura küldése 

a megítélt támogatási 

összeg kérelmezése 

kifizetési kérelem, MVH 

elektronikus felületén (EK) 

kifizetési igénylés, MVH 

elektronikus felületén  (EK) 



ÚMVP AKG és VP AKG / ÖKO főbb 

különbségei 2. 
Mire vonatkozik a 

változás? 
ÚMVP AKG VP AKG / ÖKO 

kötelezettség-vállalás 

időszaka 

alapja a gazdálkodási év,  alapja naptári év, 

2009. szeptember 1.-  

2014. augusztus 31. 

2016. január 1.-  

2020. december 31. 

a támogatás felépítése 

célprogramokból áll 
tematikus előíráscsoportokból áll / 

- 

célprogramonként kötött 

„csomagok” 

tematikus előíráscsoportonként 

alapcsomag és választható 

előírások / - 

az Ökológiai gazdálkodás 

támogatása célprogram az 

AKG része 

az Ökológiai gazdálkodás 

támogatása (fenntartás és 

áttérés) az AKG-val 

párhuzamosan futó, de attól 

elkülönült támogatás / - 

területek felmérése 

két körös támogatási 

kérelem beadás (támogatási 

kérelem, területazonosítási 

kérelem) 

egy körös támogatási kérelem (a 

benyújtott pályázatoknak már 

tartalmaznia kell a felmért 

területeket) 

földhasználati előírás 

a teljes támogatási 

időszakban bejegyzett 

földhasználónak kell lenni 

a teljes támogatási időszak alatt 

jogszerű földhasználónak kell 

lenni 



VP AKG tematikus előíráscsoportok 

Földhasználati kategória  Önálló  tematikus előíráscsoport  Tematikus előíráscsoport elnevezés  

Horizontális  szántó   1.   Horizontális  szántó  

Horizontális  gyep   2.   Horizontális  gyep  

Horizontális ültetvény   3.   Horizontális ültetvény  

Horizontális nádas    4.   Horizontális nádas   

Zonális MTÉT szántó Túzokvédelmi (szántó) területek 5.   Túzokvédelmi szántóterületek 

Zonális MTÉT szántó 
Kék vércse-védelmi (szántó) 

területek 
6.   Kék vércse-védelmi szántóterületek 

Zonális MTÉT szántó 
Alföldi madárvédelemi (szántó) 

területek  
7.   Alföldi madárvédelemi szántóterületek  

Zonális MTÉT szántó 
Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 

(szántó) területek 

8.   Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 

szántóterületek 

Zonális MTÉT gyep Túzokvédelmi gyepterületek 9.   Túzokvédelmi gyepterületek 

Zonális MTÉT gyep Kék vércse-védelmi gyepterületek 10.   Kék vércse-védelmi gyepterületek 

Zonális MTÉT gyep 
Alföldi madárvédelemi 

gyepterületek 
11.   Alföldi madárvédelemi gyepterületek 

Zonális MTÉT gyep 
Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 

gyepterületek 

12.   Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 

gyepterületek 

Zonális 
Vízvédelmi célú 

szántó területek 
Erózió-érzékeny szántó területek 13.   Erózió-érzékeny szántó területek 

Zonális 
Vízvédelmi célú 

szántó területek 
Belvíz-érzékeny szántó területek 14.   Belvíz-érzékeny szántó területek 

Zonális 
Vízvédelmi célú 

szántó területek 
Aszály-érzékeny szántó területek  15.   Aszály-érzékeny szántó területek  

Zonális 
Vízvédelmi célú 

gyepterületek 
Belvíz-érzékeny gyepterület  16.   Belvíz-érzékeny gyepterület  



KET 

• A KET területek felmérése során a terület töréspontjainak X és Y 

(EOV) koordinátáinak megadása a beadófelületen: 

– alfanumerikusan vagy  

– shape feltöltéssel vagy 

– az előző EMVA AKG támogatási időszakban már felmért 

poligon kiválasztásával  

• A felmért KET poligonon a támogatási időszak teljes 

időtartama alatt változtatni sem méretében, sem 

elhelyezkedésében nem lehet. 

• A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli 

tábla/táblák területe, elhelyezkedése változhat. 

 



  

Terület felmérési szabályok 

 
 

Azon terület határait kell rögzíteni, ami a  
– az egy fizikai blokkon belüli, 

– ténylegesen művelt,  

– kultúrával fedett, 

– a kérelmezőre vonatkozóan földhasználati jogosultsággal is 

rendelkező, 

– MePAR alapján az adott tematikus csoportnak, választott 

előírásnak (pl: MTÉT) megfelelő . 

terület. 

 



Terület felmérési szabályok 
Példa 1. 

A KET területe: 10 ha (8 ha búza található és mellette 2 ha 

tárcsázott terület) 

•  Egy KET-ként kell lemérni: ha a teljes terület szántó 

műveléshez tartozik.  
 

•  Két KET-ként kell lemérni, ha a tárcsázott területen 

szőlőtelepítést akar megvalósítani. 



Terület felmérési szabályok 

• A kimérés során nem lehet figyelembe venni (ki kell mérni) az adott 

KET-en elhelyezkedő nem művelt területeket (ha KET-en belüli 

kivett területek összege > 0,01 ha): 

– tanyák,  

– állattartó épületek,  

– telepek,  

– bozótos területek,  

– tájképi elemként le nem határolt facsoportok, amelyek alatt 

művelést nem folytatnak, 

– utakat,  

– stb. 

• Nem fedhetnek EMVA AKG 10 éves célprogram szerinti területekre.  

• A VP AKG és VP ÖKO kérelemben megadott területek sem 

fedhetnek egymásra. 



Terület felmérési szabályok 
Példa 2. 



Terület felmérési szabályok 

• Koordináták: min. 3 méteres pontosságúnak, 3 méteres koordináta 

élességűnek 

• A sarokpontokat jól láthatóan meg kell jelölni a terepen: 

– tájba illeszkedő módon, 

– természetes anyag felhasználásával, 

– ha nincs megjelölve 

• még beazonosítható: adott évi kifizetésnél a KET-re 1% szankció, 

• ha akadályozza az ellenőrzést: felszólítás 15 napon belüli pótlásra:  

– határidőben pótolta: adott évi kifizetésnél  a KET-re 15% szankció. 

– nem pótolta határidőben: adott évi kifizetésnél  a KET-re 100% 

szankció. 

• A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni  

– a mérést végző aláírása, 

– a támogatási időszak alatt és az azt követő 5 évig (2025) meg kell őrizni. 

 



Terület felmérési szabályok 
Szántóföldi kultúrák és gyepterületek 

• A területen lévő tájképi elemként le nem határolt fák, 

facsoportok akkor mérhetők bele, ha az azok alatti 

területen az előírásoknak megfelelő gazdálkodás 

(legeltetés, kaszálás) valósítható meg. 

 

• A gyepgazdálkodási előírássorok esetében a kaszálót 

és a legelőt külön KET-ként kell kimérni. 



Terület felmérési szabályok 
Példa 3. 



Terület felmérési szabályok 
Ültetvény 1. 

 

 

– az ültetvénycsoportok területeit külön KET-ként kell 

kimérni, 

 

– a termesztéstechnológia részeként értelmezhető 

művelt területeket hozzá lehet számítani a jogosult 

területhez. 



Terület felmérési szabályok 
Ültetvény 2. 

A felmérés során beleszámítható területek: 
– az ültetvényt művelő utak veszik közre (pl.: gépek forgására biztosított 

területek): a lombkorona középpontjától mérve max. 3,5 méter, 

– nincsen művelő út az ültetvény körül: a lombkorona középpontjától mért 

max. a sortávolság felének megfelelő terület, 

– az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl.: kerítéssel): a 

lombkorona középpontjától mérve max. 3,5 méter, 

– a mezőgazdasági gyakorlatnak hagyományosan részét képező elemek 

(pl. teraszfalak, öntözőárkok): max. 4 méter szélességben, 

 

– felhagyott szőlőültetvények  nem jogosultak támogatásra, 

– csak azon területek támogathatók, melyeken a támogatási kérelem 

időszakában már eltelepített ültetvény található. 

 



Terület felmérési szabályok 
Példa 4. 



Terület felmérési szabályok 
Nád 

 

Az a terület mérhető bele, amely: 

 
• legalább 80%-ban két éves náddal borított földterület és 

 

• az ingatlan-nyilvántartásban nád művelési ágra van 

bejegyezve. 

 



Területek elkülönítése 
Két szomszédos KET elkülönítése 

 

• Jól láthatóan és egyértelműen elkülöníthetőnek kell 

lenniük (az egybeművelt terület nem támogatható) 

 

• Elkülönítés: 

– eltérő növényi kultúra (eltérő hasznosítási kód), 

– eltérő növényfejlettségi állapot, 

– gyep: a sarokpontokon/töréspontokon „T” ülőfa elhelyezése, 

– szántóföldi kultúra: 50-60 cm széles kultúra nélküli sáv a két 

KET között. 

 



Terület felmérési szabályok 
Példa 5. 



Terület felmérési szabályok 
Példa 6. 



Területek elkülönítése 
KET-en belüli táblák elkülönítése 

 

• Egyes szántóföldi előírássornál egy táblára vonatkozó 

maximális méret betartása.  

 

• Egy KET-en belül szomszédos táblákon ugyanazon 

kultúra: 

– csak akkor, ha a táblák jól elkülöníthetőek (közöttük 

más kultúra). 



Terület felmérési szabályok 
Példa 7. 



Terület felmérési szabályok 
Példa 8. 



Terület felmérési szabályok 
Példa 9. 



Terület felmérési szabályok 
Ajánlott lépések 

1. Előkészület a MEPAR böngészőben: 

• blokk beazonosítása, 

• KET elhelyezkedésének meghatározása, 

• a környezetében lehatárolt támogatható területek beazonosítása, 

• az ortofotó alapján a le nem határolt nem támogatható területek 

meghatározása. 

2. Mérés: 

• GPS alapbeállítások (pl: EOV beállítása), 

• KET külső határának lemérése, 

• KET-en belül kimérendő területek kimérése, 

• mérés lezárása, mentése, mérési jegyzőkönyv felvétel 

3. Eredmény fájl mentése és felhasználása: 

• shape fájl feltöltése a beadófelületre, 

• esetleges hibás mérési poligonok korrigálása, 

• automatikus vágási műveletek elvégzése. 

 



Támogatási kérelem benyújtása 1. 

• MVH elektronikus beadófelületén (elektronikus úton, ügyfélkapun 

keresztül). 

• A benyújtott kérelmen a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők: 

– elbírálás: a benyújtási időszak alatti tett utolsó változtatás szerinti 

adattartalom szerint, 

– benyújtás ideje: a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás 

benyújtásának időpontja. 

• Felmért területek megadása: koordináták, shape, kiválasztás. 

• Mellékletek csatolása (jpg vagy pdf). 

• Egy támogatási kérelmen belül több tematikus előíráscsoport igényelhető. 

• Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez csak egy 

tematikus előíráscsoport tartozhat. 

• MEPAR változásvezetés indítás (tám. ter., nem tám. ter., blokkhatár) 

• Hiánypótlás: kizárólag túligénylés-vizsgálat lezárásához, ültetvényeknél 

NÉBIH igazolás. 

 

















Túligénylés-vizsgálat 

• VP AKG és VP ÖKO felhívás keretében beérkezett KET-ek 

keresztellenőrzése. 

• KET-ek között tolerancia alatti mértékű átfedés - az MVH hivatalból 

helyesbíti az adatokat (automatikus levonás). 

• KET-ek között tolerancia feletti mértékű átfedés van - az MVH a 

kérelmezőket hiánypótlás keretében felszólítja a kérelemben 

megadott adatok helyesbítésére: 

– a helyesbítést a korábban megadott EOV koordináták által határolt 

területen belül kell megadni, 

– nincs határidőn belüli válasz - az érintett KET-ek átfedő részei 

levonásra kerülnek, 

– az átfedés nem oldódik meg - az MVH helyszíni szemlét folytathat le,  

– az átfedés továbbra sem oldódik meg -  az érintett KET-ek átfedő részei 

mindenkitől levonásra kerülnek. 



VP ÖKO 

• Feltétel: az ökológiai gazdálkodás minősítési 

előírásainak megfelelő gazdálkodás. 

• Áttérési támogatás maximális időtartama: 

– szántó és gyep: 2 év,  

– ültetvény: 3 év . 

• Ökológiai tanúsító szervezet adatszolgáltatása 

az MVH-nak: 

– átállási időpont, 

– területek nagysága, 

– visszaminősítés és ökológiai státusz megszűnésének 

ténye. 
 

 



Talajmintavételre és levélanalízisra 

vonatkozó szabályok 

• Mintavétel: a pályázati felhívás szerinti követelmények 

betartásával bárki elvégezheti. 

• Vizsgálat: csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre 

akkreditációval rendelkező laboratóriumok. 

• Labor által kiállított átvételi igazolás:  

– csak az irányító hatóság által közzétett formanyomtatványon, 

– az eredmény megérkezéséig ez is elfogadható. 

 

• A teljes támogatási időszak alatt minden évre 

vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati 

eredményekkel kell rendelkezni.  
 



Tápanyag-gazdálkodási terv, 

gazdálkodási napló 

• Tápanyag-gazdálkodási terv: 

– a talajvizsgálati (és levélanalízis) eredmények alapján, 

– talajvizsgálati eredmény hiányában egyszerűsített mérlegszámítási 

módszerrel.. 

– évente szeptember 30-ig , következő évre vonatkozóan (ha a 

betakarítás szeptember 30. után, akkor a betakarítást követően 30 

napon belül). 

• Tápanyag-gazdálkodási terv, gazdálkodási napló: 

– egységes gazdálkodási napló (FM rendeletben), 

– támogatási időszak lezárultát követő ötödik év végéig meg kell őrizni, 

– január 1. és március 1. között, az adott évre vonatkozóan aktuális 

elektronikus formanyomtatványo,n elektronikus úton, ügyfélkapun 

keresztül benyújtani a NÉBIH-nek. 

 

 



Képzések 

 

• 2016. december 31-ig kötelező képzés. 

 

• Ha kötelezettségátadás, akkor az átvevőnek a 

kötelezettségvállalást követő egy éven belül. 

 

• Ha valaki nem vesz részt a képzésen, akkor az 

aktuális évi kifizetésénél 25 % szankció. 



Kötelező bejelentések 

• Az MVH által közzétett elektronikus 

formanyomtatványon (adatváltozás felület), ügyfélkapun 

keresztül: 

– zöldtrágyázás: a munkavégzés előtt minimum 5 nappal, 

– istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatás: munkavégzést 

követő 15 napon belül, 

– középmély lazítás: munkavégzést követő 15 napon belül. 

 

• A nem időben történő bejelentéseket nem vesszük 

figyelembe, nem teljesítettnek vesszük a műveleteket. 

 



Állatsűrűség minimum 

• Ellenőrzése: 

– az egyes tematikus előíráscsoportokon belül 

legeltethető fajok figyelembevételével, 

– a kifizetési kérelem benyújtásának évére 

meghatározott napi állományadatok éves átlaga 

alapján, 

– kizárólag a hivatkozott nyilvántartásokból, 

– VP AKG, VP ÖKO és ÚMVP AKG (10 éves cp) KET-

ek területeinek összegével kalkulálva. 

– Ha meg nem felelés, akkor minden gyepnél 

elutasítás. 

 



Kötelezettség-átadás 1. 

• Kötelezettséget csak jogosultsággal együtt lehet átadni. 

• Az átvevőnek meg kell felelnie a jogosultsági 

kritériumoknak (földhasználati jogosultság, TIR 

bejegyzés, minimális táblaterület, stb.). 

• A KET-tel kapcsolatos minden korábbi dokumentációt az 

átvevőnek (mindkét fél által aláírt másolatban) át kell 

adni (GN, EOV beazonosítás, tápanyag-gazd. terv, 

talajvizsgálati eredmény, földhasználati terv, stb). 

• Átadás után az átvevő felelős a KET teljes 5 éves 

programjáért (minden kötelesség és jogosultság az 

átvevőé). 

 

 



Kötelezettség-átadás 2. 

 

• Csak (egy vagy több) teljes KET. 

• Egy KET-et csak egy igénylő vehet át, de másik KET-et másik 

igénylőnek is át lehet adni. 

• Egy KET-et a támogatás 5 éve alatt csak 1x lehet átadni (kivéve vis 

maior esetek: nincs korlátozva). 

• A KET tematikus előíráscsoportját és a felvett előírásokat nem lehet 

megváltoztatni. 

• Támogatásból korábban kizárt gazda nem adhatja át területeit. 

• Támogatásból kizárt KET nem adható át. 

• A KET-re megállapított összes meg nem felelést is átvállalja az 

átvevő. 

 



Visszavonás 

 

Visszavonás mértéke alapján: 

• teljes intézkedés visszavonása 

• teljes tematikus előíráscsoport visszavonása 

• KET visszavonása 

• KET egy részének visszavonása 

– vis maior esetek 

– nem termelő mezőgazdasági beruházás támogatásba történő 

átlépés miatt 

 

 

 



Köt. átadási és visszavonási kérelmekre 

hozott döntések 

 

 

• Támogatási okirat módosítása: új támogatói okirat 

születik, mely tartalmazza a támogatásban maradó / 

támogatásba kerülő KET területeket. 

 

• Visszakövetelés: A visszavonással érintett területekre 

vonatkozóan korábban kifizetett támogatás, mint 

jogosulatlan  igénybevétel visszakövetelésre kerül. 

 



Szankcionálási szintek 

• Szankció kiszabása meg nem felelés megállapítása esetén 

történik. A meg nem felelést helyszíni ellenőrzés indukálja. 

 

• Meg nem felelés megállapításának szintjei: 

– Tábla 

– KET 

– Tematikus előíráscsoport 

 

• A szankciók érvényesítésének szintjei: 

– KET 

– Tematikus előíráscsoport 

– Intézkedés 

 



Szankcionálási alapelvek 

• Adott érvényesítési szinten belül nincs szankció halmozás - 

legnagyobb kerül érvényesítésre. 

• A szankciók érvényesítése a legalacsonyabb (poligon) szinten 

kezdődik és a szankciók érvényesítése után megmaradó támogatási 

összegből kerül levonásra a magasabb szinten érvényesítendő 

szankció. 

• Az adott évre vonatkozó meg nem felelés miatti szankció az adott 

évi kifizetési kérelem támogatási összegből kerül levonásra 

(kifizetési kérelemre hozott döntésben történik a levonás). 

• A korábbi évekre vonatkozó meg nem felelés miatti szankció a 

korábbi évben már megállapított támogatási összegből kerül 

levonásra/visszakövetelésre (külön eljárás, külön visszakövetelés).   

 



Szankció típusok 
Szankció Szankció szintje Szankció időbelisége Szankció mértéke 

S0 

kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület 

adott évre vonatkozó 

-1% 

S1 -3% 

S2 -10% 

S3 -20% 

S4 -50% 

S5 -100% 

S6 
teljes támogatási időszakra 

vonatkozó 
kizárás, jogosulatlan 

igénybevétel 

S7 

tematikus előíráscsoport 
adott évre vonatkozó 

-3% 

S8 -10% 

S9 -20% 

S10 -50% 

S11 -100% 

S12 
teljes támogatási időszakra 

vonatkozó 
kizárás, jogosulatlan 

igénybevétel 

S13 
intézkedés 

adott évre vonatkozó kizárás 

S14 
teljes támogatási időszakra 

vonatkozó 
kizárás, jogosulatlan 

igénybevétel 



Kizárás 

• A legsúlyosabb megállapított szankció típus, mindig a támogatói 

okirat módosításra van szükség. 

• Kizárás indulhat, pl:: 

– S6, S12, S14 miatti szankció, 

– jogosultsági kritériumok nem teljesítése esetén (pl: gyepes célprogram esetén 

nem regisztrált az állatnyilvántartásban), 

– nem igazolt földhasználat a poligon teljes egészére, 

– a poligonra kétszeri alkalommal 0 Ft kifizetési összeg, 

– ökológiai igazolás hiánya, stb. 

• Támogatásra vonatkozó kizárás típusok: 

– Teljes kizárás (teljes támogatási ciklusra, a teljes intézkedésből) 

– Részben történő kizárás (adott tematikus előíráscsoport vagy terület esetében, 

de az intézkedés benne marad) 

• A kizárással érintett területek a kizárást követő években nem 

jogosultak támogatásra (új támogatói döntés) és az azokra 

korábban kifizetett támogatási összegek visszakövetelésre kerülnek. 

 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 


