EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA–AKG) TÁMOGATÁS
TÁJÉKOZTATÓ 2012
1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
2. A támogatás célja:
Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő
termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdasági
gyakorlat kialakítása, ezzel összefüggésben a környezet állapotának javítása, minőségi
élelmiszer előállítása, valamint a gazdaságok életképességének megtartása és gazdasági
hatékonyságának növelése a 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben meghatározott
célprogramok által előírt kötelezettségvállalások alapján felmerülő többletköltségek és
kieső jövedelem ellentételezésének megvalósításával.
3. Általános információk
Kifizetési kérelmet azokra a területekre lehet benyújtani, amelyekre 2010-ben vagy 2011ben nyújtottak be Területazonosítási kérelmet (TAK).
EMVA–AKG kifizetési kérelmet az ügyfél a TAK határozatában, amennyiben még
nincsen jogerős jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó határozata, akkor a TAK kérelemben
vagy a TAK adategyeztetőn található egyedi azonosítóval rendelkező poligonok által
behatárolt területre lehet igényelni. Kivéve, amennyiben nyújtott be kötelezettség átadásra
vonatkozó kérelmet és még a kérelemmel kapcsolatos döntésről nem kapott értesítést,
akkor bármely poligonnal körülhatárolt területre igényelhet AKG-t.
•

Kifizetési kérelmét nyújtsa be a teljes poligonra, amelyen Ön a jogszerű földhasználó !

•

Az
EMVA–AKG
programban
résztvevő
gazdálkodók
kötelesek
agrárkörnyezetgazdálkodási képzésen részt venni! A képzés időpontjáról és helyéről minden
ügyfél levélben kerül kiértesítésre.

•

Amennyiben a támogatásra jogosult az adott gazdálkodási évben nem nyújt be kifizetési
kérelmet, úgy arra a gazdálkodási évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt
kötelezettségei azonban adott gazdálkodási évben is fennállnak, amit az MVH helyszíni
ellenőrzés keretében vizsgálhat.

•

A célprogramok közötti váltás a támogatási időszak alatt nem lehetséges.

•

A kifizetési határozat meghozatalára a kifizetési kérelem 65/2011/EU bizottsági rendelet
11. cikke szerinti keresztellenőrzését követő 30 napon belül kerül sor. Az adott évi
támogatási részlet a jogcímre vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a
keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül
kifizetésre.

•

Egy adott területre vonatkozóan ugyanazon ügyfél egyaránt jogosult lehet EMVA–AKG,
SAPS, KAT, illetve a Natura 2000 támogatások igénybevételére.
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4. Kötelező mellékletek:
• aa) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, ab) Tanyás gazdálkodás
célprogram, valamint ac) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram esetében,
amennyiben igénybe kívánja venni a ritka szántóföldi és/vagy ritka szántóföldi zöldségek
utáni többlettámogatást (ritka növények listája lásd: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 12.
számú és 13. számú melléklete):
 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (2012. március 15. előtt MGSZH)
igazolás arról, hogy a célprogramokban termesztett növényfajta a 12. vagy 13.
számú melléklet szerinti növény.
•

•

Korábbi években elfogadott vis maior bejelentéssel rendelkező ügyfelek, akik vis maior
miatt 2011-ben nem tudták eltelepíteni a gyepet, környezetvédelmi, illetve
természetvédelmi célú gyeptelepítés, illetve a vizes élőhelyek létrehozása és kezelése
célprogramok esetében a gyeptelepítést, valamint a vizes élőhely létrehozását követő első
kifizetési kérelemhez
 a művelési ág változás átvezetéséről rendelkező földhivatali határozat, vagy – a
határozatnak a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak lezárulását
követő közlése esetén a közléstől számított 8 napon belül - annak másolati
példánya, vagy
 amennyiben a földhivatali határozat kézhezvétele a kifizetési kérelem benyújtásáig
nem történik meg, úgy a kifizetési kérelemhez a művelési ág változás átvezetésére
irányuló kérelem földhivatalhoz történő benyújtásáról kiállított igazolás másolatát
kell mellékelni.
A korábbi években elfogadott vis maior kérelemmel rendelkező ügyfelek, akik vis maior
miatt 2010-ben, 2011-ben nem tudták eltelepíteni a gyepet, a bd1) Környezetvédelmi célú
gyeptelepítés; bd2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramok esetén a kifizetési
kérelemhez mellékelni kell az elkészített gyeptelepítési terv másolatát.
 Amennyiben a bd1) célprogramban támogatott, és az adott földterületre a 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti
környezetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram vonatkozásában, vagy a 46/2009.
(IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedés vonatkozásában helyt
adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik, akkor nem kell benyújtania a
gyeptelepítési tervet.
 Amennyiben a bd2) célprogramban támogatott, és az adott földterületre a
33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti
természetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram vonatkozásában helyt adó, vagy
részben helyt adó határozattal rendelkezik, akkor nem kell benyújtania a
gyeptelepítési tervet.

5. Kötelezettség átadás/átvállalás (KA):
• Amennyiben nem kívánja tovább folytatni az EMVA–AKG program előírásainak
megfelelő gazdálkodást, abban az esetben lehetősége van az ügyfélnek részben, vagy
egészben a területeit átadni egy másik gazdálkodónak, aki a területekhez kapcsolódó
kötelezettségeket a továbbiakban (a támogatási időszak hátralevő időtartamára)
vállalja. Egy adott területhez tartozó kötelezettség az 5 éves támogatási időszak során
– a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével – csak egyszer ruházható át.
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•

A 4. éves kötelezettség átadás/átvállalás benyújtási határideje 2012. augusztus 31.
(Kivétel vis maior, pl. haláleset, tartós munkaképtelenség stb. – 44/2007. (VI. 8.) FVM
rendelet alapján)

•

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb területet átadni nem
lehet.

•

A kérelemben több terület átadását is lehet kérelmezni, azonban egy gazdálkodási
évben egy támogatásra jogosult legfeljebb egy kötelezettségátadásra vonatkozó
kérelmet nyújthat be.

•

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet 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 támogatott ügyfél
elhalálozása esete kivételével - együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a
kötelezettségátadást kérelmező lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH
kirendeltségre.

•

Kötelezettség átvevője nem lehet olyan ügyfél, aki az intézkedésben támogatásra
jogosult volt, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai
alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan kizárásra került az átvállalni kívánt
célprogramból vagy az EMVA–AKG intézkedésből.

6. Részleges és teljes visszavonás (RV/TV):
• Teljes kérelem visszavonás: a támogatásra jogosult kérelme alapján az intézkedésbe
bevitt földterület egészét érintő területcsökkentés, azaz ha a támogatott az EMVA–
AKG-ba bevont területeit teljesen visszavonja és nem kívánja tovább folytatni a
kötelezettség vállalását.
● Teljes célprogram visszavonás: a támogatásra jogosult kérelme alapján a célprogramba
bevitt földterület egészét érintő területcsökkentés;
● Egy adott célprogramba bevitt földterület részleges visszavonása: a támogatásra
jogosult kérelme alapján a célprogramba bevitt földterület egy részét érintő
területcsökkentés.
Ezen esetben is csak teljes poligon kivonására van lehetőség, kivétel: a vis maior eset
miatti és a más jogcímbe (mezőgazdasági erdősítés támogatásba, nem termelő
beruházás támogatásba, valamint agrár- erdészeti intézkedésbe történő átlépés
miatt benyújtott visszavonások. Amennyiben az ügyfél vis maior eset miatti és más
jogcímbe történő átlépés miatt részpoligont kíván visszavonni, a támogatásban maradó
poligon részt fel kell mérnie, és az elektronikus benyújtó felületen fel kell töltenie.
•

Az ügyfél által visszavont területekre az eddigi, az EMVA–AKG keretében már az
előző években felvett támogatási összeget jogosulatlanul igénybe vett támogatásként
köteles visszafizetni, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága
megszűnik! (Kivétel: Vis maior kérelemnek helyt adó döntés esetén, mezőgazdasági
erdősítés támogatásba, nem termelő beruházás támogatásba, valamint agrár- erdészeti
intézkedésbe történő átlépés)
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•

A visszavonási kérelem benyújtásának határideje az adott gazdálkodási év december
31-e, azzal, hogy a vis maior és a fenti jogcímekbe történő átlépés miatt benyújtott
visszavonások bejelentési határideje a gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem
benyújtásának határideje.
A 3. gazdálkodási évre vonatkozó visszavonási kérelmet 2011. december 31-ig
lehetett elektronikus úton benyújtani, a vis maioros és a mezőgazdasági erdősítés
támogatásba, nem termelő beruházás támogatásba, valamint agrár- erdészeti
intézkedésbe történő átlépés miatti visszavonásokat azonban 2012. június 11.
napjáig a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - elektronikus úton kell
benyújtani az MVH-hoz.
A határidő után benyújtott visszavonások már a 4. gazdálkodási évre kerülnek
figyelembe vételre.
Amennyiben az ügyfél a visszavonás iránti kérelmét a helyszíni ellenőrzésre történő
kiértesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján, vagy ezt
követően nyújtotta be akkor a visszavonási kérelem már csak a következő (4.)
gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre.

•

A támogatott elhalálozása esetén a visszavonás iránti kérelmet postai úton, az MVH
által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult
székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére.

•

A vis maior tényét igazoló dokumentumokat minden esetben postai úton kell
benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakhely/székhely szerint
illetékes megyei kirendeltségére.

•

Kötelező a visszavonási kérelem beadása abban az esetben, ha a támogatásra jogosult
az EMVA–AKG keretében támogatott ültetvényét kivágja, és nem kívánja
újratelepíteni. A kivágással érintett területre a kivágás befejezésének bejelentésétől
számított 10 napon belül a részleges vagy teljes visszavonási kérelmet kell
benyújtani.

•

A kifizetési kérelmet a valóságnak megfelelően, már a korábban csökkentett területre
kell benyújtani még abban az esetben is, ha nincs még visszavonási kérelemnek helyt
adó/részben helyt adó TAK határozat kiadva.

•

Kifizetési kérelem benyújtása abban az esetben, ha a kifizetési kérelem
időszakában kerül benyújtásra a visszavonási kérelem:
Részleges visszavonás esetén: A 2011. december 31. után benyújtott visszavonási
kérelmek a 4. gazdálkodási évre kerülnek figyelembe vételre. Ezért a kifizetési
kérelmet még az eredeti, visszavonás előtti területre kell benyújtania az ügyfélnek.
Vis maior bejelentés, illetve más jogcímbe történő átlépés miatti részleges visszavonás
esetén:
A 3. évre vonatkozó vis maiorral érintett illetve más jogcímbe történő átlépés miatti
visszavonási kérelmek határideje 2012. június 11. Ezért az eddig benyújtott
visszavonási kérelmek esetében a kifizetési kérelmet is a visszavonás után maradó
területre kell benyújtani.
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Amennyiben a visszavonási kérelmet június 11. előtt, de a kifizetési kérelmének
benyújtása után nyújtja be az ügyfél, szükség van a kifizetési kérelemben igényelt
területek csökkentésére is. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a
visszavonási kérelem benyújtása esetén módosítsák a kifizetési kérelmüket is a
visszavonás után maradó területre.
7. Ültetvénycsoport–váltással kapcsolatos előírások:
• Az ültetvénycsoportokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek mindenkire
vonatkoznak, az ültetvénycsoport pótlós (ültetvénycsoporton belül marad) és az
ültetvénycsoport váltós ügyfelekre egyaránt!
• Amennyiben az ügyfél az EMVA-AKG-ban támogatott ültetvényét kivágja és
újratelepíti, és egyben ültetvénycsoportváltást hajtott végre (pl. almáról
(almatermésű)-dióra (csonthéjas és héjas) a kifizetési kérelem benyújtása előtt, akkor
a kérelmét már az új hasznosítási kóddal (a példánál maradva: dió) kell benyújtania,
még a figyelmeztető (F) üzenet ellenére is.
• Amennyiben az ültetvény kivágásra kerül, és még nem telepítette újra, ne nyújtson be
AKG igénylést, mert a kivágott ültetvény területére nem lehet AKG kifizetési
kérelmet benyújtani.
• Ha már van benyújtott AKG-s kifizetési kérelme adott poligonra, az ültetvényét
kivágja, de nem telepíti újra június 11-ig (telepítés dátuma június 11 előtti), annak
vissza kell vonnia a kifizetési kérelmét adott poligonra.
példa 1: Az ügyfélnek van 5 ha alma ültetvénye, amelyre benyújtja a kifizetési
kérelmét, május 5-én. Az almát kivágja május 10-én, de nem telepít a helyére semmit,
majd benyújtja a kivágás nyilatkozatot a Hivatalhoz. Június 11-ig nem telepít újra,
akkor ebben az esetben az adott poligonra vissza kell vonnia a 3. éves AKG kifizetési
kérelmét.
• Ha már van benyújtott kifizetési kérelme, és utána június 11-ig kivágja és újratelepíti
az ültetvényt, akkor a kifizetési kérelmét is módosítania kell az új ültetvényre.
példa 2:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal. Május 20-án az almát kivágja, és a
helyére cseresznyét telepít. Ebben az esetben a kifizetési kérelmét módosítania kell
almáról cseresznyére.
• Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy több részletben is újratelepíthet egy éven
belül!!!
példa 3:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal, 10 ha-ra. Május 10-én az almát
kivágja, és a helyére almát telepít (ültetvénycsoporton belül marad, csak pótol), de
csak 5 ha-t. Amennyiben nem telepíti a teljes poligont vissza június 11-ig, akkor
csökkentést kell benyújtania (a nem telepített területet nem igényelheti le). Ha nem
sikerül a teljes poligont visszatelepíteni június 11-ig, akkor adatváltozás benyújtásával
adott poligonra benyújtott 3. éves AKG kifizetési kérelmét csökkenteni kell az
újratelepített ültetvényterület mértékéig.
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példa 4:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal, 10 ha-ra. Május 10-én az almát
kivágja, és a helyére diót telepít, de csak 5 ha-t, mert 12 hónapon belül több részletben
is telepíthet. Amennyiben nem telepíti a teljes poligont vissza június 11-ig, akkor
csökkentést kell benyújtania (a nem telepített területet nem igényelheti le), és az
eltelepített dió területre a hasznosítási kódot dióra kell változtatnia.
• Az ültetvény-váltás/pótlás szempontjából jogosulatlan igénylésre vonatkozó
vizsgálatkor a június 9. ez évben a június 11. dátumot vesszük figyelembe, nem a 3.
éves kifizetési kérelem beadásának pontos dátumát. Tehát amennyiben az ügyfél
kivágta az EMVA AKG-ban támogatott ültetvényét, de június 11-ig nem telepített
vissza, tehát „csupán” kivágott és ennek ellenére kért az adott területre kifizetést az
jogosulatlan igénylésnek számít.
8. Adatváltozás bejelentés az EMVA–AKG-ban érintett ügyfelek esetében:
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési kérelem egy
részének vagy egészének visszavonása, vis maior és a másodvetés bejelentése csak
elektronikusan (W0122 vagy W0123) tölthető ki és nyújtható be!
Módosítás:
• Amennyiben a gazdálkodó változtatni kíván a 3. éves (2011/2012) kifizetési
kérelemben, az eredetileg igényelt hasznosítási kódján; az eredetileg igényelt
táblaterület méretén úgy, hogy az adatváltozás nagyobb kifizetési összeget
eredményezne, abban az esetben ezt csak 2012. május 31-ig teheti meg
szankciómentesen, 2012. június 9-ig (június 11-ig) pedig szankcióval (támogatási
összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentése)
• Példák módosításra:
- új tábla felvétele a kérelembe
 már meglévő tábla méretének növelése
 hasznosítási kód-váltás (nagyobb kifizetést eredményező kultúraváltás)
• A módosítások utolsó határideje 2012. június 9. (június 11.) Az ezután beérkező
módosítási igényeket a hivatal csak a keresztellenőrzésekhez használja fel, de
támogatási összeg megállapításához nem!
Pontosítás:
• a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos
jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek
tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés vagy a hasznosító személyében
bekövetkezett változás.
• Olyan irányú adatváltoztatás, amelyhez nem társul magasabb kifizetési boríték felé
történő növelés.
• EMVA–AKG-val kapcsolatos pontosítást a támogatásra jogosult a helyszíni
ellenőrzésről szóló értesítésig, illetve az adategyeztetésre felszólító végzés
kézhezvételéig adhat be elektronikus úton!
• Példák pontosításra:
 tábla méretének csökkentése
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hasznosítási kód-váltás (kisebb vagy ugyanolyan kifizetést
eredményező kultúraváltás)
2012. évtől kizárólag (!) az adatváltozás formanyomtatványon (W0122) lehet a
másodvetésről, középmély lazításról és a zöldtrágyázásról szóló bejelentést megtenni. A papír
alapú bejelentések nem elfogadhatóak! Az adatváltozás (W0122 elektronikus
formanyomtatvány) keretében történt ilyen típusú bejelentések nem számítanak módosításnak
vagy pontosításnak!


9. Gazdálkodási napló:
• Az EMVA–AKG-ban részt vevő gazdálkodók részére a Gazdálkodási Napló (GN)
vezetése a teljes támogatási időszak alatt, a gazdaság teljes területének,
állatállományának figyelembe vételével kötelező!
• A gazdálkodási napló vezetésével kapcsolatos ismereteket az ÚMVP Irányító
Hatóságának 96/2009. (XII. 9.) közleménye tartalmazza.
• A támogatásra jogosult köteles a gazdálkodási naplónak az IH közleményben
meghatározott adatait minden év szeptember 1. és november 30. között elektronikusan
benyújtani az MgSzH-hoz.
10. Célprogramtól függetlenül betartandó általános előírások:
• a gazdaság teljes területén a Kölcsönös Megfeleltetés keretében foglalt előírások, (többek
között a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot - HMKÁ – feltételrendszere),
• a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. számú melléklet szerint a tápanyag-gazdálkodásra
vonatkozó minimumkövetelmények, valamint
• a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 17. számú melléklet szerint a növényvédőszerhasználatra vonatkozó minimumkövetelmények.
• a szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében a támogatásra
jogosultaknak be kell jelentenie az MVH-nak az egyes agrotechnikai műveletek
megvalósítását
• agrár-környezetgazdálkodási képzésen való részvétel
11. A célprogramokról röviden:
Szántóföldi célprogram csoport: /aa) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram,
ab) Tanyás gazdálkodás célprogram, ac) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés, ad1)
Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal, ad2) Szántóföldi
növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal, ad3) Szántóföldi
növénytermesztés madár- és apróvad élőhely fejlesztési előírásokkal, ad4) Szántóföldi
növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal, ae1)Vízerózió elleni
célprogram, ae2) Szélerózió elleni célprogram,/
A célprogramon belül támogatható terület nagysága: minimum 1 ha.
Egy adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül
 minimum táblaterület: 0,3 ha
 maximum táblaterület: 75 ha
Gyepgazdálkodási célprogram csoport: / ba) Extenzív gyepgazdálkodás, bb) Ökológiai
gyepgazdálkodás, bc1) Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal, bc2)
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Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal, bd1)
gyeptelepítés, bd2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés,/

Környezetvédelmi

célú

A célprogramon belül támogatható terület nagysága: minimum 1 ha.
Egy adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül
 minimum táblaterület: 0,3 ha
A célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan – kivéve a bd1) Környezetvédelmi célú
gyeptelepítés, bd2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramokat – legalább 0,2
állategység/ha legeltethető állatállomány (szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske)
megléte alapfeltétel. Minden állattartó tenyészet ENAR köteles! Az egyes állatfajok
tartását be kell jelenteni a Tenyészet Információs Rendszerbe (119/2007. (X.18.) FVM
rendelet) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.
A nyilvántartásokban az állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a
támogatást igénylőnek kell szerepelnie! Bővebb felvilágosítás www.enar.hu, illetve
enarufsz@ommi.hu.
A bd1) Környezetvédelmi célú gyeptelepítés; bd2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés
célprogramoknál az 1. gazdálkodási évben a földhasználat és művelési ág váltás kötelező,
valamint a célprogramba bevitt földterületre vonatkozóan a célprogram 2. évétől legalább
0,1 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte jogosultsági feltétel!
Ültetvényekre vonatkozó célprogram csoport: / ca) Integrált gyümölcs- és
szőlőtermesztés, cb) Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés, cc) Hagyományos
gyümölcstermesztés/
A célprogramon belül támogatható terület nagysága: minimum 0,5 ha.
Egy adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül
 minimum táblaterület: 0,3 ha
A támogatás nem termő és termőre fordult, kizárólag homogén ültetvényre egyaránt
igényelhető.
Amennyiben a célprogramban támogatott a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület egy részét érintően az ültetvényt kivágja, majd újratelepíti, de az új telepítésű
ültetvény után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, úgy a támogatásra jogosult
köteles az ültetvény elhelyezkedését legalább 3 méter pontossággal megadó EOV
koordinátákat a kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakban
elektronikus úton benyújtani.
Vizes élőhely célprogram csoport: / da) Nádgazdálkodás célprogram, db) Természetes
vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása, dc) Vizes élőhelyek
létrehozása és kezelése célprogram/
A da) és db) célprogramokon belül támogatható terület nagysága: minimum 1 ha, a dc)
célprogramban: 0,3 ha.
Egy adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül
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minimum táblaterület: 0,3 ha

A nádgazdálkodás célprogramba bevitt területek SAPS szempontjából nem támogatott
területnek minősülnek!
A db) Természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása és a
dc) Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogramok esetében a célprogramba bevitt
területre vonatkozóan legalább 0,1 állategység/ha legeltethető állatállomány
(szarvasmarhafélék, lófélék, juh) megléte alapfeltétel.
Minden állattartó tenyészet ENAR köteles! Az egyes állatfajok tartását be kell jelenteni a
Tenyészet Információs Rendszerbe (119/2007. (X.18.) FVM rendelet) a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatalhoz.
A nyilvántartásokban az állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a
támogatást igénylőnek kell szerepelnie! Bővebb felvilágosítás www.enar.hu, illetve
enarufsz@ommi.hu.
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Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája, ökológiai státusz,
célprogramon belüli besorolások, célprogramonként termeszthető növények
köre, ritka növényfajták
1. EMVA–AKG célprogramok:
aa) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram
ab) Tanyás gazdálkodás célprogram
ac) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés
ad1) Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal
ad2) Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal
ad3) Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely fejlesztési előírásokkal
ad4) Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal
ae1)Vízerózió elleni célprogram
ae2) Szélerózió elleni célprogram
ba) Extenzív gyepgazdálkodás
bb) Ökológiai gyepgazdálkodás
bc1) Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal
bc2) Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal
bd1) Környezetvédelmi célú gyeptelepítés
bd2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés
ca) Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés
cb) Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés
cc) Hagyományos gyümölcstermesztés
da) Nádgazdálkodás célprogram
db) Természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása
dc) Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram
2.
•
•
•
•

Ökológiai státusz besorolás:
Átállás alatti 1.
Átállás alatti 2.
Átállás alatti 3.
Átállt

3. Célprogramon belüli besorolás:
ad1) Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal
• vegyes szántóföldi növénytermesztés
• szálas pillangós takarmánynövények termesztése
ad4) Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal
• vegyes szántóföldi növénytermesztés
• szálas pillangós takarmánynövények termesztése
ca) Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés
• Almatermésűek
• Csonthéjas és héjas
• Bogyós
• Szőlő
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cb) Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés
• Almatermésűek
• Csonthéjas és héjas
• Bogyós
• Szőlő
• Vegyes
cc) Hagyományos gyümölcstermesztés
• Almatermésűek
• Csonthéjas és héjas
• Vegyes
4. 2012. évi hasznosítási kódok:
Lásd: hasznosítási_kódok_2012.xls
5. Ritkanövényfajtákat az alábbi növényekre lehet igényelni:
GAB01; GAB04; GAB06; IPA17; GAB16; HUV03; IPA01; ZOL39; ZOL40; ZOL41;
HUV08; HUV04; HUV02; IPA06; BUR01; TAK16; TAK 25; TAK29; VET26; ZOL25;
GYU01; ZOL22; ZOL27; AGF01; ZOL30; ZOL29; ZOL09; ZOL34; ZOL10; ZOL04;
ZOL05; ZOL13; ZOL12; ZOL17; ZOL28; ZOL16; ZOL45; ZOL08; ZOL35;
Amennyiben a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy
eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
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