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Ökológiai gazdálkodás 

támogatása
VP-ben két intézkedésként jelenik meg:

 11.1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és

 11.2. Ökológiai gazdálkodás fenntartása

Kötelezettségvállalás időszaka 2016. január 1-2020. december 31.

Tervezett ütemezés: 

 Pályázati közzététele: 2015. október 7. VP-4-11.1.-11.2.-15 -

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 

fenntartása, szechenyi2020.hu

 Pályázat benyújtási időszak: 2015. november 7.- december 7. -

benyújtás elektronikus úton, az MVH benyújtó felületén keresztül.

A támogatás típusa: normatív, vissza nem térítendő, terület alapú 

kompenzációs támogatás. 



Változások az ÚMVP 

támogatásához képest

 Önálló intézkedés – már nem az AKG része.

 Az előírások egyszerűsödtek: az ökológiai 

gazdálkodás feltételeit kell betartani.

 Rendelkezésre álló forrásösszeg növekedett:

• ÚMVP AKG ökológiai célprogramok forrásösszege: 19 

Mrd HUF

• VP ökológiai gazdálkodás forrásösszege 2020-ig: 64,4 

Mrd HUF (20,8 Mrd Ft áttérés, 43,6 Mrd Ft fenntartás)



Ökológiai gazdálkodás 

támogatása

 A támogatásra jogosult gazdálkodónak minimum öt évig 

a minőségrendszer előírásainak megfelelő

gazdálkodást kell folytatni. 

 Az átállási időszak hossza – az átállási időszak 

kezdetétől függően – szántó és gyep esetében 

legfeljebb kettő, ültetvény esetében legfeljebb 

három év.

 A fenntartás időtartama legfeljebb 5 év. Azon 

kedvezményezettek esetében, akik az áttérés 

alintézkedésből is részesülnek kifizetésben, a két 

alintézkedés kötelezettségvállalási időszaka 

együttesen 5 év.



Ökológiai gazdálkodás 

támogatása

Támogatáshoz teljesítendő:

Alapkövetelmények (referenciaelemek):

 Kölcsönös Megfeleltetés (HMKÁ + JFGK)

 a zöldítés rendelet (10/2015 FM rendelet) szerinti 

minimumkövetelmények betartása (gyommentesség, 

túllegeltetés nem megengedett stb.) 

 ÖKO minimumkövetelmények: növényvédő szerek 

használatára vonatkozó (göngyölegek kezelése) 

minimumkövetelmények



ÖKO alapkövetelmények



Ökológiai gazdálkodás 

támogatása

Támogatáshoz teljesítendő:

további általános követelmények (kötelezettségvállalások 

és követelmények):

 ÖKO tanúsításhoz szükséges feltételek betartása: a 

kedvezményezett gazdálkodása megfelel a 834/2007/EK Tanácsi 

rendeletnek megfelelő hazai jogszabályokban foglaltaknak. 

 Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén kötelező 

képzésen való részvétel. 

 Gazdálkodási Napló vezetése és meghatározott adatainak 

beküldése.

 Monitoring adatszolgáltatás, hatásindikátor monitorozó 

rendszerben való részvétel.

 Az adott évre vonatkozóan jogszerű földhasználat megléte.

 ENAR rendeletnek, állatjelölési szabályoknak való megfelelés

(gyep földhasználati kategória esetén).



Forráskeret

 A teljes keret, 2020-ig: 64,4 Mrd Ft 

A forráskeret mindkét alintézkedés, azaz az 

áttérés és a fenntartás keretösszegét is 

tartalmazza.



ÖKO támogatási összeg -

átállás alatt



ÖKO támogatási összeg – átállt 

területek esetén



Feltétel a pályázáshoz

Jogosultsági kritériumok:

 Az érintett tábla minimális mérete 0,3 ha nagyságú.

 Az érintett terület minden művelési mód esetében

minimum 1,0 hektár.

 A terület a támogatási időszak alatt a 834/2007/EK 

Tanácsi rendelet szerinti ellenőrzés alatt van. A 

kedvezményezettnek az alintézkedés alá vont 

területekre vonatkozóan az alintézkedés teljes 

időtartama alatt hazai akkreditációval rendelkező 

ellenőrző szervezettel kötött szerződéssel kell 

rendelkeznie. 

 A jelen támogatásokkal érintett terület az Agrár-

környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) keretén 

belül nem támogatható.



Támogatási kérelem benyújtása

2015. őszén elektronikus úton – november eleje

 Területmérés elvégzése

 Mellékletek (elektronikus úton):

• hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel

kötött szerződés

Pontozáshoz szükséges mellékletek, amennyiben

releváns:

• végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány

• családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló

határozat

• gazdasági társaság alkalmazottjának

munkaszerződése, amennyiben az alkalmazott

végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül



Előny a pályázáskor - pontozás

Amennyiben a jelentkezés mértéke meghaladja a 

forráskeretet.

 A kötelezettségvállalás teljes időtartamára (5 évre) 

fennálló földhasználat igazolása, az érintett területek 

arányától függően. 

 Területi érzékenység figyelembevétele – a Natura2000, 

KAT, nitrtátérzékenység, MTÉT, VTT.

 Egyéb szempontok – szaktanácsadó alkalmazása; 

agrár végzettség; a gazdaság teljes területe kevesebb-

e, mint 300 ha; a gazdaság összterületének hány %-át 

viszi be a támogatásba 



Fontosabb határidők

Tevékenység Időpont

Kifizetési kérelem beadása Adott évi egységes kérelem.

Képzésen való részvétel 2016. december 31-ig.

Gazdálkodási Napló 

benyújtása

január 1.- március 1.

Gazdálkodási Napló és 

területmérési jegyzőkönyv 

megőrzése

2027. december 31.



Miért érdemes az ökológiai 

gazdálkodást választani?

 Jelentős forráskeret, valószínűleg pontozásra sem fog 

sor kerülni

 Követelmények, előírások egyszerűsödtek

 20 évnél idősebb ültetvények is támogathatók

 Nincs támogatás csökkentés (degresszió)

 Natura gyep kompenzációs kifizetésben is részesülhet

 Mentesülés a zöldítés alól

 Előny az egyéb támogatásokra való pályázáskor (pl.: 

Fiatal gazda, Nem termelő beruházások)

 A termékeket nagyobb eséllyel tudják emelt áron 

értékesíteni



Köszönöm a 

figyelmet!


