Módosítás történt az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás
dokumentációjában

•
Pontosításra kerültek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű
területek, és az AKG előírások együttes teljesítésének támogathatóságával kapcsolatos
feltételek;
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
adott évben ugyanazon terület vonatkozásában az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
keretében a releváns agrotechnikai művelet bejelentést nem teheti meg és a jelen
támogatás keretében vállalt előírás teljesítéséként nem fogadható el. (tehát csak az EFA
másodvetés illetve AKG zöldtrágyázás esetében van ütközés)
•
A növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély kialakításával kapcsolatos AKG
előírások esetében a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye
területek tábláinak minimális mérete 0,05 ha-ban került meghatározásra. (Amennyiben SAPS
igénylést is szeretne az ügyfél beadni e külön táblára, úgy annak legalább 0,25 ha méretet el
kell érnie. AKG támogatás e kisebb egységre is jár. ) A növényvédőszer mentes
zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület része, az egységes kérelemben külön táblaként kell berajzolni és igényelni;
A „Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület
kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter / 6 méter szélességben.”
előírások választása esetén a következő paramétereket kell a támogatást igénylőnek
betartania:
- a tábla szélessége, vagy minimum 3 méter, vagy minimum 6 méter a választott
előírástól függően, de maximum 10 méter lehet;
- a tábla vagy a táblák hossza minimum az előírással érintett kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő területek teljes kerületének 25%-a;

- a „növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély” táblát az előírással
érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában elég
lehet egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen kialakítania, ha a
fentebb felsorolt paramétereknek megfelel az a tábla;
- a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szegélyén kell kialakítani.


Pontosításra került az ültetvény 20 éves élettartamának igazolása:

Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a hagyományos gyümölcsös
fenntartása előírás választása, valamint a dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével a
támogatás igénybevételére az a támogatást igénylő jogosult, aki rendelkezik a földterület
fekvése szerinti illetékes megyei Kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal
arról, hogy a teljes ültetvény életkora a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több,
mint 20 év. (E szerint nem kellene ezekre igazolás)
A megyei Kormányhivatal a támogatást igénylő megkeresésére, a 12. számú melléklet
szerinti kérelre, a 13. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki. A
kérelemhez a támogatást igénylőnek mellékelnie kell az érintett ültetvény(ek) telepítési
engedélyét, ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy az
érintett ültetvény(ek) életkora a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több, mint 20
év.


Pontosításra került, hogy mikor vehető igénybe a foltszerűen lehatárolt tematikus
előíráscsoportok (erózió, belvíz és a Natura 2000 – bár ez utóbbi csak a gyepes
tematikus előíráscsoportnál mérvadó)

Zonális tematikus előíráscsoport, előírás felvételére a gazdálkodó csak a MePARban
lehatárolt, a területi kritériumoknak megfelelő területek tekintetében jogosult. Amennyiben a
támogatási kérelemben benyújtott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület
poligonja több, mint 50%-a az adott tematikus fedvényre esik, akkor az egész
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott fedvényre esőnek tekintendő.
 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport keretében csak azon területek
támogathatók, melyeken a támogatási kérelem beadásakor és a kötelezettségvállalási
időszak első napján már eltelepített ültetvény található.
 A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a támogatást igénylőnek minden
megkezdett hektár után az 1 ha-ra előírt madárodú darabszámot és az ízeltlábú búvóhely
m2 nagyságot kell biztosítania. A horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében
a támogatást igénylőnek minden megkezdett 2 hektár után az 2 ha-ra előírt a
szexferomoncsapda darabszámot kell biztosítania.
 Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok
esetében támogatható.
•

Pontosításra kerültek a zöldugarra vonatkozó szabályok;

Zöldugarra vonatkozó szabályok:
a) az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása,
b) kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni,
legkorábban június 1-jén, amennyiben az MTÉT tematikus előíráscsoportban a legkorábbi
kezelési időponti korlát másképp nem rendelkezik;
c) kaszálék a területről lehordható;
d) a zöldugart a 3. év július 30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával;
e) a zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot
fogni;
f) a pihentetett terület nem vehető figyelembe zöldugarként.
(megszűnt a csak méhlegelő és zöldtrágyázási célú használat)
Amennyiben a zöldugarra vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés kerül
megállapításra, úgy a vetésszerkezet tekintetében a zöldugarra vonatkozó előírás nem
teljesítettnek minősül.


A szántó tematikus előíráscsoportokban az „5 év alatt legalább egy alkalommal
istállótrágya kijuttatása”, továbbá az „5 év alatt további egy alkalommal istállótrágya
kijuttatása” előírások teljesítése akkor kerül elfogadásra, amennyiben a támogatást
igénylő az adott évi tápanyag-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N
hatóanyag legalább 75%-át a szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja (Ez az
összes N 40 %-a). Amennyiben a számítások szerint az így kijuttatandó hatóanyag
mennyiséghez szükséges szervestrágya mennyiség igénye meghaladná a maximálisan
kiadható 170 kg/ha/év szerves eredetű nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy legfeljebb a
maximálisan kijuttatható határérték mértékéig lehet a szervestrágyát alkalmazni.



Pontosításra került, hogy a támogatáshoz, csak a szántó és az ültetvény tematikus
előíráscsoportok esetében szükséges a folyamatos talajvizsgálati megléte (Azonban, mivel
az AKG területeken a Nitrát HMGY betartása kötelező, így esetileg előfordulhat a gyepek
műtrágyázása. Ekkor a talajvizsgálat itt is elvárt).

•
Pontosításra került, hogy az évelő szálas pillangósok termesztése esetén az egyes
választható előírásokat miként kell értelmezni (pl. középmély lazítás);
A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás,
istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása 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 horizontális szántó tematikus előíráscsoportban támogatott kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területen, amennyiben a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen csak és
kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény vagy évelő szántóföldi növény termesztése
történik, akkor a támogatást igénylő nem választhatja a „Középmély lazítás elvégzése 5 év
alatt legalább egy alkalommal” és az „5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény
termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” választható előírásokat,
kivéve ha az előírások teljesítését meg tudja valósítani a támogatási időszak alatt.

Ugyanezen fenti egységeken a támogatást igénylő éves teljesítés hiányában nem választhatja
az „ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása” és a „forgatás nélküli talajművelés
alkalmazása” előírásokat.
A szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében „A támogatásba vont teljes területen - az
évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.” előírást a
támogatást igénylők az évelő szántóföldi kultúrák és a zöldugar termesztése esetén úgy is
választhatják, hogy a táblák mérete nagyobb 5 ha-nál.
•
A Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória,
túzokvédelmi előírásokkal tematikus előíráscsoport esetében, amennyiben az érintett
tematikus előíráscsoport teljes területnagysága nagyobb, mint 100 hektár, a 2016. évre
vonatkozó ellenőrzéskor a 2015. évi őszi vetésű növények vetésszerkezeti aránya
teljesítettnek tekintendő.


A szántó földhasználati kategória erózió-érzékeny, belvíz-érzékeny, aszály-érzékeny
területi lehatárolással tematikus előíráscsoportoknál a „tavaszi vetésű növények esetén
talajtakarás biztosítása takarónövényekkel, vagy tarló fennhagyással legalább február 28ig” előírást a 2016. évre vonatkozó ellenőrzéskor teljesítettnek tekintendő.

 A szántó földhasználati tematikus előíráscsoportoknál a 2016. január 1. előtt vetett
kultúrák esetében a tábla méretre vonatkozó előírások, az ellenőrzött (fémzárolt)
szaporítóanyag felhasználása előírást a 2016. évi ellenőrzések során nem kerülnek
figyelembevételre.
•
Az ültetvény kivágás és újratelepítés bejelentési kötelezettsége 10 napról 15 napra
változott, formanyomtatvány helyett elektronikus bejelentés került alkalmazásra;
•
A támogatást igénylőnek a gazdálkodási naplót, a tápanyag-gazdálkodási tervet, a
talajmintavétel és a levélanalízis valamennyi dokumentumát és a területmérési jegyzőkönyvet
a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni;
•
A bérlegeltetésről a bérlegeltetett állatállomány tekintetében a támogatást igénylőnek a
bérlegeltetett állatállomány tartójával kötött írásbeli megállapodással kell rendelkeznie,
valamint az állatoknak a bérlegeltetést kérő nevén kell szerepelnie a nyílvántartásokban.


A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben vis
maior kérelem keretében pihentetett terület hasznosítást adtak meg, illetve az adott
területre adott évben nem adtak be az egységes kérelem keretében jelen támogatás
vonatkozásában kifizetési igénylést, akkor adott naptári évnél egyéb kultúraként kerülnek
figyelembevételre.

•
Pontosításra került az ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása előírás
szabályai;
Gyakorlatilag a termeléshez kötött támogatás feltételei kerültek beépítésre a helyszíni
ellenőrzéskor szükséges bemutatáshoz:

A horizontális szántó tematikus előíráscsoport ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag
felhasználása előírás választása esetén a támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során be
kell tudni mutatni
a) a saját névre szóló érvényes fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra
vonatkozó adatokat tartalmazó számlát, vagy
b) ha a saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza a fenti adatokat, akkor
ba) a saját nevére szóló érvényes számlát és a minősített szaporítóanyag
címkéjét, vagy
bb) a saját nevére szóló érvényes számlát és a vetőmagtétel azonosító adatait
tartalmazó csomagolást, vagy
bc) a saját nevére szóló érvényes számlát és a vetőmagtétel azonosító adatait
tartalmazó szállítólevelet, vagy
bd) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítványt
c) saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló
bizonyítvánnyal.
•
Az egyéni vállalkozó alkalmazottjának közép- vagy felsőfokú végzettsége is
elfogadásra kerül az értékelés során;
•

Pontosításra kerültek a területmérési előírások (pl. ültetvények esetében);

Amennyiben az ültetvényt művelő utak veszik közre, (pl.: gépek forgására biztosított
területek) akár két oldalról akár négy oldalról a lombkorona középpontjától mérve a
sortávolság fele és a művelő utak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható;
Amennyiben az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl.: kerítéssel), a
kerítésig tartó terület, de legfeljebb, a lombkorona középpontjától mérve a sortávolság fele és
a művelő utak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható;
A táblák elkülönítésekor a táblák csak akkor fogadhatóak el, ha a táblák jól
elkülöníthetőek, azaz közöttük legalább egy 0,25 ha bármely más növénykultúrával
(hasznosítási kóddal) fedett terület helyezkedik el.
•
Pontosításra kerültek a területmérési jegyzőkönyv és a webGN beadandó adatait
tartalmazó melléklet;
Az ÚMVP AKG támogatás keretében készült területmérési jegyzőkönyv attól függetlenül
elfogadható, hogy a területmérési jegyzőkönyvet kinek a nevére állították ki, de a 3. számú
melléklet adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak megfelelően
aktualizálni kell a területmérési jegyzőkönyvet.


A gazdálkodási napló kitöltési útmutatója a www.szechenyi2020.hu honlapon legkésőbb
2015. december 10-éig közzétételre kerül.



Új mellékletek kerültek csatolásra a pályázati felhíváshoz (pl. kérelem az ültetvény
életkor igazolásához, tenyésztőszervezeti igazolás);



•

A fogalomjegyzék mellékletben fogalompontosítások történtek (pl. aktív
mezőgazdasági termelő, főnövény, baktériumtrágya), ugyanakkor új fogalmak is
bekerültek (pl. pótlás, újratelepítés, füves mezsgye, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt);
Pontosításra kerültek az 1. számú mellékletben található egyes előírások

•
Pontosításra kerültek a 18. számú szankciókat tartalmazó mellékletben található egyes
szankciók.

