
  
 
 
 

 
 
  

 

 

FELHÍVÁS 

 

A Felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés,  

ökológiai gazdálkodás fenntartása 

A Felhívás kódszáma: VP4-11.1.-11.2.-18 

 

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a konvencionális 

területek ökológiai művelés alá vonásának, illetve az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási 

mód fenntartása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az agrobiodiverzitás növelését, továbbá a 

gyepterületek védelmével és kezelésük szabályozásával a szénháztartás stabilizálásával az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemet. A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők 

együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzés(ek) lezárultát követő 30 napon belül
1
 

dönt; 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, területalapú vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok 

eléréséhez, azaz az agrobiodiverzitás növeléséhez, továbbá a gyepterületek védelmével és 

kezelésük szabályozásával a szénháztartás stabilizálásával az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemhez; 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

 

                                                      
1
 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/D. § (1) 

bekezdése tartalmazza. 
2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezetei 
ben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF) és az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum (a továbbiakban: 

ÁSZF) amelyek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.  

A Felhívás, az ÁÚF, az ÁSZF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban  

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, az ÁSZF, továbbá ezek 

dokumentumai esetén a támogatói intézményrendszer a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy 

kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

  

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A jelen Felhívás célja a környezet megóvása, valamint a termelők és fogyasztók egészségének védelme 

érdekében az ökológiai gazdálkodásba vont területek növelésének, valamint az ökológiai gazdálkodás 

fenntartásának támogatása.. 

Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzésnek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd  Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 900 db. 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti 

meg 1248/2016. (V.18.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési 

prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési 

Programban rögzített módon:  

4/A A biodiverzitás visszaállítása és javítása, a természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, 

mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó kihívások kezelésével. 

4/B A vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve. 

4/C Az ökológiai gazdálkodás hatására többek között a talajállapot javulása is várható. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 

óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

 

 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 legalább a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak 

megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában,  az átállás alatt 

levő és az átállt területeknél egyaránt. 

A 2019. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek 

(a továbbiakban: KET) fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére. 

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak: 

a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 

b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; 

c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év. 

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdetének időpontjában a KET vonatkozásában az átállási 

időszak már korábban megkezdődött, de még nem telt le, a KET az átállási támogatásra az átállási 

időszakból fennmaradó időre jogosult. 

Az átállási időszak kezdete a Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai tanúsító 

szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az 

átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges. 

A KET ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot 

szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az átállási/fenntartási támogatás 

összege.  

Amennyiben a támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet 

nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH) jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul. 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében a 3.1.1. pontban foglalt tevékenységeken kívűl más tevékenységek nem 
támogathatóak. 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásnak. 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A jelen Felhívás keretében nem releváns. 
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3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges: 

I. Jogosultsági kritériumok 
 
(1) A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú.  
(2) A támogatással érintett terület minden földhasználati kategória esetében minimum 1 ha. 
(3) A támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt vállalja, 
hogy az adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító 
szervezettel kötött érvényes és 2019. január 1-jétől hatályos tanúsítási szerződéssel rendelkezik. A 
tanusító szervezettel kötött szerződést a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni kell. 
(4) Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont KET – a jelen felhívásban meghatározott kivételektől 
eltekintve - egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási (továbbiakban: AKG) támogatásba 
is.  
(5) Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont KET-nek szerepelnie kell valamely ökológiai tanúsító 
szervezet nyilvántartásában a teljes kötelezettségvállalási időszakban. 
(6) Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás (a továbbiakban: AKG 
pályázati felhívás) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, az 
alábbi feltételekkel nyújthat be támogatási kérelmet a jelen felhívásra: 
 
a) a támogatási kérelem benyújtásakor a teljes érintett KET-en ökológiai gazdálkodás folyik, és ezt a 
támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes és hatályos tanúsítási szerződéssel 
igazolja; 
b) az AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit köteles azon 
naptári év végéig teljesíteni, amelyben a jelen felhívás alapján kibocsátott támogatói okirat hatályba lép, 
az AKG pályázati felhívás alapján támogatásra viszont csak abban az esetben marad jogosult a jelen 
fejezet II. pontjában meghatározott kötelezettségvállalási időszak kezdetét követően, ha a jelen felhívás 
alapján beadott támogatási kérelme elutasításra kerül; 
c) az áttérésre kizárólag az AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott, a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában hatályos támogatói okiratban rögzített teljes területtel van lehetőség. 
Amennyiben az AKG támogatás nád földhasználati kategóriával is érintett, az ökológiai gazdálkodásra 
való áttérés nem megengedett; 
d) az áttérés csak azonos földhasználati kategóriába lehetséges, amely alól kivételt képez azon AKG 
támogatás, amely a VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása (a 
továbbiakban NTB) B. célterületével – gyeptelepítéssel - érintett, ez esetben a gyepgazdálkodási 
földhasználati kategóriában lehetséges kizárólag az áttérés az ökológiai gazdálkodásra; 
e) AKG támogatásból 2018. december 31. napjáig kizárt, vagy kizárás alatt lévő területekkel nincs 
lehetőség áttérni az ökológiai gazdálkodásra; 
f) a támogatást igénylő a támogatásba vont területek pontos felmérésére kötelezett az 1. mellékletben 
foglaltak szerint; 
g) az áttérés során a kötelező minimális 0,3 ÁE/ha/év legeltetési sűrűséget kizárólag a 
gyepgazdálkodásra bevitt területekre kell számolni. 
h) támogatási kérelem olyan területekre nyújtható be, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor 
ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkeznek.  
 
 

II. Kötelezettségvállalások 
 
(1) A kötelezettségvállalás 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.  
(2) A támogatást igénylőnek a KET-en a kötelezettségvállalási időszak öt éves időtartama alatt be kell 
tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.  
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Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek 
 
(1) A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes 
területén elvégzett tevékenységekről a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének 
szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót papír 
alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni. 
(2) 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. 
(3) A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön közleményben 
kihirdetett kitöltési útmutató szerint a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell 
vezetni. 
(4) A gazdálkodási napló és kitöltési útmutatója a www.szechenyi2020.hu honlapon elérhető.  
(5) A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú - a 
kötelezettségvállalási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni. 
 

Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek 
 
(1) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles a támogatói okirat 
hatálybalépését követően, de legkésőbb a kötelezettségvállalási idő vége előtt ökológiai gazdálkodási 
képzésen részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási 
időszakban egyszer kell teljesítenie.  
(2) 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. 
(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a kötelezettségvállalási időszak 
alatt, az áttérési támogatásra vonatkozó kötelezettségvállalási időszak alatt a kötelezettség átvevőjének – 
a 2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a kötelezettség átvételére vonatkozó évet követően 
képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az 1. pontban meghatározott képzésen részt vett.   
(4) A támogatást igénylő mentesül az ökológiai gazdálkodási képzési kötelezettség alól, amennyiben azt a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább egyszer már teljesítette.. 

 
III. Referenciaelemek 

 
(1) A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt gazdasága teljes területén be kell 
tartania: 
a) 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 meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat 
és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket (JFGK); 
b) 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; 
c) a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményt: Gondoskodni kell a növényvédelemi 
tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, 
megsemmisítéséről (pl.: növényvédő szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem 
használható). 

 
IV. Követelmények 

 
(1) A támogatást igénylőnek a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen belüli teljes 
területen a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű 
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földhasználónak kell lennie. Amennyiben valamely fizikai blokkban túligénylés alakul ki, átfedés van a 
KET-ek, és/vagy valamely bejelentett terület között, avagy a bejelentett terület a földhasználati 
kategóriában nem támogatható területre fed rá, akkor a területi puffer nem vehető figyelembe. 
(2) A KET méretéhez kötődő előírások teljesítésének elbírálásához figyelemmel kell lenni a 809/2014 EU 
rendelet 38. cikke alapján alkalmazott kerületi toleranciára, valamint összkérelem szinten a 640/2014/EU 
rendelet 18. cikk. (4) bekezdésében rögzítettekre. 
(3) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak az 5. számú 
mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre 
vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 
benyújtani a NÉBIH-hez. A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában 
hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú. 
(4) A szántó és ültetvény földhasználati kategória esetében a tápanyag-gazdálkodási tervet évente 
szükséges elkészíteni, talajvizsgálati eredmények, vagy - amennyiben releváns - levélanalízis alapján, 
vagy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján, a tervezett termésszinthez meghatározott 
tápanyagigény figyelembevételével.  
(5) A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó 
hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. 
A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát 
(ökológiai gazdálkodásban engedélyezett műtrágyák és termésnövelő anyagok, valamint szervestárgya)  
a) ökológiai gazdálkodásban engedélyezett műtrágyák esetén az N, P, K elemre, 
b) szervestrágya esetén a N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - hasznosulási értékekre és a 
maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott határértékek figyelembe vételével 
megállapított - hektáronkénti maximális mennyiségét. 
(6) Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán több növénykultúra kerül termesztésre, minden 
növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. 
(7) 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 tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell 
elkészíteni. A támogatást igénylőnek a 2019 évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervét a 2019. évi 
egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie. 
(8) Amennyiben az érintett táblán a tápanyag-gazdálkodási tervben a tervezettől eltérő gazdálkodás 
valósul meg, akkor az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az 
eltérés indoklásával együtt és a támogatást igénylőnek a tápanyag-gazdálkodási tervet módosítania kell 
az eltérésnek megfelelően.  
(9) A tápanyag-gazdálkodási terveket, valamint a talajvizsgálattal és a levélanalízissel kapcsolatos 
valamennyi dokumentum eredeti példányát a kötelezettségvállalási időszak végét követő tizedik év végéig 
meg kell őrizni. 
(10) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek)nek a 6. számú 
mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és január 31. 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.  
(11) A támogatást igénylőnek eleget kell tennie a hatásindikátor monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettségének.  
(12) Az ültetvény földhasználati kategóriában a faiskola és csemetekert kivételével a 1. számú melléklet 
szerinti minden gyümölcsfaj támogatásra jogosult.  
(13) Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken 
legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található, vagy legkésőbb 
a 2019. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig a támogatási kérelemben tett 
nyilatkozat alapján eltelepítésre kerül. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is 
támogatható. 
(14) Ültetvény földhasználati kategória esetében a fa-, illetve tőkehiány nem haladhatja meg a 15%-ot. 
(15) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és 
zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre, 
rizsre és zöldugarra igényelhető, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az 
energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével.  
(16) Az aromás, gyógy- és fűszernövények a zöldségnövények után járó támogatási összegre jogosultak.  
(17) A kötelezettségvállalási időszak alatt a támogatást igénylőnek lehetősége van arra, hogy adott tábla 
esetében az egyik évben a szántóföldi növénytermesztés, a másik évben pedig a zöldségtermesztés 
támogatási összegét igényelje a termesztett növény figyelembevételével. 
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(18) Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében 
támogatható. 
(19) A támogatási kérelemmel érintett összes gyepgazdálkodási földhasználati kategóriába eső terület 
vonatkozásában  átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év állatsűrűséget kell biztosítani saját legeltethető állat 
tartásával a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt. 
(20) Amennyiben a támogatást igénylő egy adott blokkon belül úgy gazdálkodik, hogy egy 
kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, az adott támogatás szempontjából nem 
támogatott területén a szomszédos kötelezettségvállalással érintett területtel azonos hasznosítás kódú 
növényt termeszt, akkor a területeket a pályázati felhívás 1. számú melléklete 2. Területek elkülönítése: 
A) bekezdésében foglaltak szerint kell elkülönítenie. 
(21) Amennyiben a támogatást igénylő vegyes vagy keverék hasznosítást jelöl meg egy adott táblára a 
kifizetési igénylésében, amely tábla az alábontások alapján zöldség és szántóföldi kultúrát is tartalmaz, 
abban az esetben az adott tábla szántóföldi növénykultúraként kerül elszámolásra . 
(22) Amennyiben a támogatást igénylő keverék hasznosítást jelöl meg, és a keverék tisztán szántóföldi 
növényekből áll, akkor az adott keverék szántóföldi kultúraként, ha pedig a keverék tisztán 
zöldségnövényekből áll, akkor az adott keverék zöldségnövényként fogadható el.  
(23) Azon táblákat, melyeken a kötelezettségvállalási időszak alatt szántóföldi növénytermesztés zajlik, de 
ezen tevékenység ellenére is az ötödik gazdálkodási évre a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 4. cikk alapján állandó gyepnek minősül, az ötödik gazdálkodási évben is szántóföldi 
földhasználati kategóriának megfelelő területként kell figyelembe venni. 
 

V. Ültetvény kivágása és újratelepítése 
 
(1) Amennyiben a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja eltér egymástól, 
akkor az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes KET-en lehetséges. 
(2) Amennyiben a támogatást igénylő az (1) bekezdéstől eltérően a KET egy részét kívánja csak kivágni 
és újratelepíteni, azt abban az esetben teheti meg, ha a KET új telepítésű ültetvényrésze továbbra is 
ugyanazon ültetvénycsoportban marad. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak esetén az ültetvény újratelepítését a kivágással érintett KET 
vonatkozásában a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül kell elvégezni. 
(4) Amennyiben a KET-en az ültetvény kivágásra, majd újratelepítésre kerül, de az új telepítésű ültetvény 
után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, akkor az újratelepített területre a támogatási összeg 
meghatározásánál az új növényfaj szerinti hektáronkénti alacsonyabb támogatási mérték kerül 
figyelembevételre. 
(5) Amennyiben az új telepítésű ültetvény után magasabb hektáronkénti támogatási összeg igényelhető, 
mint a kivágott növényfajra, úgy a támogatást igénylő részére az újratelepített terület vonatkozásában a 
támogatási összeg meghatározásánál az alacsonyabb támogatási összeg kerül figyelembevételre. 
(6) Ha a támogatást igénylő a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a 
kivágás befejezésétől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) 
által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie. 
(7) Ha az ültetvény kivágás anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási 
jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor a (6) bekezdés szerinti bejelentést követő 12 hónapon 
belül a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania 
az Államkincstárnak. 
(8) A (7) bekezdésben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, 
hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatást igénylő az újratelepítést a kivágás 
befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi. 
(9) A támogatást igénylőnek az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 15 napon belül az 
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell 
jelentenie az Államkincstárnak. 
(10) A támogatást igénylő kizárólag a (9) bekezdésben meghatározott bejelentés megtétele után nyújthat 
be olyan kifizetési kérelmet, amelyben a KET-en lévő újratelepített ültetvény alapján a támogatási összeg 
kifizetését igényli. 
(11) A (6) és (9) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak 
helye nincs. 
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(12) Amennyiben az ültetvény újratelepítése a KET egészén vagy részén vis maior esemény miatt 12 
hónapon belül nem lehetséges, akkor a támogatást igénylőnek a KET egészére vagy részére a kivágott 
terület nagyságához igazodó vis maioros visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak.  
A támogatást igénylőnek el kell végeznie az elfogadott vis maiorként kezelt KET vonatkozásában a 
visszamaradt, támogatásra jogosult terület EOV koordináták vagy shape file feltöltésével való 
beazonosítását, amelyet a vis maioros visszavonási kérelem részeként, azzal együtt elektronikus úton kell 
benyújtania.  
(13) A (12) bekezdésben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell 
tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatást igénylő az újratelepítést a 
kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi. 
(14) A kötelezettségvállalási időszak folyamán az ültetvény adott évi kivágás és telepítés bejelentésére 
vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi egységes kérelem szankciómentes 
benyújtásának határideje. Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően 
benyújtott kérelmeket a Államkincstár a következő naptári évre veszi figyelembe.   
(15) Az ültetvény kivágására és telepítésére vonatkozó bejelentés alapján a támogatói okirat módosításra 
kerül. 
 

VI. A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás  
általános szabályai 

 
(1) A kötelezettségvállalási időszak alatt: 
a) a beazonosított, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület EOV koordinátákkal rögzített 
határa nem változhat; 
b) az a) pont szerinti területen belül elhelyezkedő táblák határai a kötelezettségvállalási időszak alatt a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül módosíthatók; 
c) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül a táblák száma tárgyévenként és 
tárgyéven belül is változhat. 
(2) A földhasználati kategóriában támogatásba vont terület növelésére kizárólag kötelezettségátvállalás 
révén van lehetőség. 
(3) A földhasználati kategóriák közötti váltás egyetlen kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület 
vonatkozásában sem lehetséges a kötelezettségvállalási időszak alatt. 
 

VII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 
 
(1) A támogatást igénylő a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt 
ruházhatja át. 
(2) 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 pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumokban foglalt 
pályázati feltételeknek. 
(3) Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó területei 
vonatkozásában meg kell felelnie a vonatkozó feltételeknek. 
(4) A gazdálkodó szervezet nevében történt változás esetén a támogatást igénylő köteles az 
Államkincstárt az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról – annak 
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az Államkincstár által előírt, hatályban levő 
nyomtatványon értesíteni azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. Amennyiben 
a támogatást igénylő az ügyfél-nyilvántartási rendszerben hivatalból nyilvántartásba vett ügyfélként 
szerepel, a támogatást igénylő a kérelemre történő nyilvántartásba vételét a pénzügyi következményekkel 
járó intézkedéssel kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg is 
kérelmezheti. 
(5) A gazdálkodó szervezet cégformájában történt változás esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó 
eljárást kell alkalmazni. 
(6) A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási 
kérelmek újrapontozására nem kerül sor. 
(7) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a KET-nél kisebb területet átadni nem lehet. 
(8) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a KET-hez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket 
egy földhasználónak kell átadni. 
(9) A kötelezettségátadás és a jogutódlás csak teljes évre vonatkozhat. 
(10) A kötelezettség átvállalása a kötelezettségvállalási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. 
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(11) Kötelezettségátadásra a kötelezettségvállalási időszak első évében vis maior esetek kivételével nincs 
lehetőség. 
(12) Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a vis maior esetek kivételével – egyszer adható át. 
(13) Kötelezettségátadás esetén az IH és az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi jog az 
átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli. 
(14) A kötelezettség átvevője a KET-re megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a 
kötelezettségátadás során.  
(15) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá az öröklés bejelentését a kötelezettség 
átvevőjének elektronikus úton kell benyújtania az Államkincstárhoz. A kötelezettség átvevője által 
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget 
átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével – 
együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettséget átvevő lakhelye vagy székhelye szerinti 
illetékes Államkincstár 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 ügyfélkapun keresztül jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó 
kérelmet nem kell eljuttatni az Államkincstár részére, az a kötelezettség átadó általi jóváhagyás 
elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az IH-val szemben.  
(16) A kötelezettségvállalási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának 
a határideje a következő, a vis maior esetek kivételével: 
a) a 2020., azaz a második év vonatkozásában: 2019. december 31.; 
b) a 2021., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2020. december 31.; 
c) a 2022., azaz a negyedik év vonatkozásában: 2021. december 31.; 
d) a 2023., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2022. december 31. 
(17) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben több terület átadását is lehet kérelmezni. 
(18) 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, a tápanyag-gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis 
eredmények másolati példányát, valamint az Államkincstár által küldött iratok másolati példányát.  
(19) A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki kedvezményezett volt, de valamely 
adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes kötelezettségvállalási időszakra 
vonatkozóan az ökológiai gazdálkodás adott földhasználati kategóriájából vagy az egész intézkedésből 
kizárásra került. 
(20) A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott 
módosított támogatói okirat hatálybalépését követően az adott területre vonatkozóan az egységes 
kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az Államkincstárhoz. Ha a kötelezettségátadásra 
vonatkozó kérelemről hozott módosított támogatói okirat hatálybalépése 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. 
(21) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a 
kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a 
kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat 
hatálybalépéséig. 
(22) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül. 
 

VIII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai 
 
(1) A kötelezettségvállási időszak alatt a támogatást igénylő az Államkincstár által rendszeresített, és az 
Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával, 
az Államkincstártól kérelmezheti 
a) a teljes támogatási kérelem visszavonását, 
b) a teljes földhasználati kategória visszavonását, valamint 
c) a KET visszavonását. 
(2) A visszavont területre kifizetett támogatás – vis maior miatti visszavonás kivételével -  jogosulatlanul 
igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága 
megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az Államkincstár értesíti az ügyfelet. A 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének visszafizetése bármely Államkincstár által megállapított 
támogatás összegéből levonható.  
(3)

 
A KET-től kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza: 
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a) a kötelezettségvállási időszak fennmaradó időtartamára vonatkozó elfogadott vis maior esetekben, 
amelyek az alábbiak:  

- 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 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 támogatott területen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztési program (a továbbiakban: VTT) 
keretében árvízi tározó működtetésére került sor,  

- a támogatást igénylőt a természetvédelmi hatóság kötelezi a földhasználati előírások szerinti 
gazdálkodási tevékenység megváltoztatására, 

- VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások sövénytelepítés célterület 

keretében végzett beruházások által igénybe vett területek. 
- a KET-ek jogszerű földhasználattal nem érintett területekre történő átfedések esetén, 

b) a kötelezettségvállási időszak fennmaradó időtartamára vissza nem telepített ültetvény területek; 
c) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára el nem telepített ültetvény területek; 
Az a) és b) esetek miatti részleges visszavonás esetén a támogatást igénylőnek el kell végeznie KET 
vonatkozásában a visszamaradt, támogatásra jogosult terület EOV koordináták vagy shape file 
feltöltésével való beazonosítását, amelyet a visszavonási kérelem részeként, azzal együtt elektronikus 
úton kell benyújtania. 
(4) A teljes kérelem visszavonás, a teljes földhasználati kategória visszavonás, valamint a KET egészének 
vagy egy részének visszavonása iránti kérelmet – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével – 
az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell 
benyújtani az Államkincstárhoz. A támogatott elhalálozása esetén a teljes kérelem visszavonás, a teljes 
földhasználati kategória visszavonás, valamint a KET visszavonás iránti kérelmet postai úton, az 
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatást igénylő székhelye 
vagy lakhelye szerinti illetékes megyei Államkincstár kirendeltségére.  
(5) A kötelezettségvállási időszak második évétől a visszavonásra vonatkozó kérelemet -a vis maior 
esetek kivételével- a megelőző év december 31. napjáig kell benyújtani. 
(6) A (4) bekezdéstől eltérően, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a KET visszavonása 
iránti kérelmet az adott évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak 
végéig az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, – a támogatást igénylő halála 
kivételével – elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz. Amennyiben a 
visszavonási kérelem egy KET-nek 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 Államkincstár részére. 
(7) 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. 
(8) Ha a KET visszavonása után maradó terület adott földhasználati kategória esetében 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. 
(9) A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül azzal, hogy a támogatott területre 
addig felvett támogatás jogosulatlan igénylésnek minősül. 
 

IX. Ellenőrzés 
 
(1) A Bizottság 809/2014/EU rendelete és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések alapján 
évente történő adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek teljesítésének 
vonatkozásában a kifizető ügynökség végzi, amelybe külön jogszabály, illetve megállapodás alapján más 
szervezeteket is bevonhat. 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. 
(2) A kifizető ügynökség a helyszíni ellenőrzés során a vizsgált évre/évekre és az adott év/évek minden 
napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot. 
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(3) Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési szempontokat és szankciókat a 7. számú 
melléklet tartalmazza. 
(4) 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 adott évre és a kötelezettségvállalási időszak korábbi éveire vonatkozó példányainak, valamint az 
azokban szereplő anyagok felhasználására vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és 
bizonylatoknak. 
(5) A helyszíni ellenőrzés a gazdálkodási napló eredeti példányában foglaltakat is figyelembe veszi. 
(6) A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása az ökológiai gazdálkodás támogatás 
esetében úgy kerül megállapításra, hogy a kötelezettségvállalással érintett gyepterületek támogatott 
összterülete (agrár-környezetgazdálkodási kifizetés gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok, 
ökológiai gazdálkodás legeltetéses gyepgazdálkodás támogatás, ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási 
támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram), valamint az adott támogatás(ok) releváns 
területeinek előírt állatsűrűség szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely a támogatást 
igénylőnek a támogatás(ok) releváns területeinek vonatkozásában előírt állatsűrűségi minimum előírások 
teljesítéséhez szükséges. Amennyiben nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy mindegyik 
intézkedés keretében meg nem felelés kerül megállapításra. 
(7) A gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében a támogatást igénylő az állategységhez kötött 
kötelezettségét (legalább 0,3 ÁE legeltethető állat/ha/év) a legeltethető állatok tulajdonosa és tartójaként 
teljesíti. 
(8) A gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében a támogatás igényléséhez szükséges, hogy a 
támogatást igénylő a teljes kötelezettségvállási 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 szerepeljen, valamint eleget tegyen: 
a) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben, 
b) a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. 
rendeletben, 
c) 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. 
(9) Az előírások teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állategység a gazdálkodási napló adatait is 
figyelembe véve kerül meghatározásra. 
(10) A területmérési jegyzőkönyv meglétének ellenőrzése során az érintett terület vonatkozásában 
rendelkezésre álló, az ÚMVP AKG támogatás keretében készült területmérési jegyzőkönyv attól 
függetlenül elfogadható, hogy a területmérési jegyzőkönyvet kinek a nevére állították ki, de a 2. számú 
melléklet adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak megfelelően aktualizálni kell a 
területmérési jegyzőkönyvet. 
(11) Az ökológiai tanúsító szervezet minden év szeptember 30-ig a kifizető ügynökségnek 
adatszolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt az adott év vonatkozásában a támogatást igénylő KET-
einek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó 
átállási időszak kezdetének dátumáról, valamint arról, hogy a támogatást igénylő rendelkezik a 
kötelezettségvállalási időszak adott évére ökológiai tanúsítási szerződéssel. Amennyiben a KET ökológiai 
státusza a szeptember 30-i adatszolgáltatást követően kerül megszüntetésre vagy visszaminősítésre vagy 
az ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződés ezután kerül megszüntetésre, akkor az ökológiai 
tanúsító szervezet nyolc napon belül megküldi a kifizető ügynökségnek az érintett földterület és a 
kedvezményezett azonosító adatait.  
(12) A beérkezett támogatási kérelmek elbírálásához az ökológiai tanúsító szervezet az Államkincstár 
adatszolgáltatását követően 45 napon belül tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő KET-einek az 
ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó átállás 
kezdetének dátumáról. 
(13) Az ökológiai tanúsító szervezetek minden tárgyévi visszaminősítést és ökológiai státusz 
megszűnésének tényét 8 napon belül jelzik a kifizető ügynökség felé.  
(16) Amennyiben a támogatást igénylő a területmérés során nem külön KET-ként méri fel az átállás alatti 
és az átállt területeket, illetve az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdete alapján, akkor a 
korábban átálló terület átállási időszakának kezdete alapján kerül meghatározásra az egész 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület támogatási összege. 
(14) A legalább 0,3 ÁE legeltethető állat /ha/év előírás teljesítésénél egy adott állatot a 
kötelezettségvállási időszak egy adott évében csak egy támogatást igénylőnél lehet elfogadni. 
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(15) Amennyiben a támogatást igénylő egy azon legeltethető állat vonatkozásában a „VP3-14.1.1-16 A 
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című felhívás keretében az adott állategyedre 
”Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség” kiegészítő támogatás igénybevételére 
sor kerül, akkor az adott állategyed a jelen Felhívásban saját állatként nem kerül figyelembe vételre a 
minimális állatsűrűség számítása során. 

 
X. Vis maior 

 
(1) Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis 
maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések 
megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes 
szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg. 
(2) Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a kötelezettséget átvállaló az adott KET vonatkozásában a 
kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az az ökológiai gazdálkodás előírásai szerinti 
hasznosításnak minősül. 
(3) Ha ugyanazon KET-en legalább három évben vis maior körülmény miatt nem történik meg az 
előírásoknak megfelelő hasznosítás, akkor az adott KET a támogatásból, a területre addig felvett 
támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége nélkül, a kötelezettségvállalási időszak lejártáig 
kizárásra kerül. 

 
XI. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai 

 
(1) A jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat a 7. számú melléklet tartalmazza.  
(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá a támogatási vagy kifizetési kérelmekhez 
kapcsolódó egyéb eljárások során megállapításra kerül, hogy a KET mérete csökkentésre szorul, az 
Államkincstár részleges kizárás iránti eljárást indít. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt részleges kizárási eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben azon 
földrészletek, amelyeken az ügyfél jogszerű földhasználattal rendelkezik, területi elhelyezkedését illetően 
teljes egészében lefedik a KET belső területi pufferrel csökkentett területét. 
(4) Részleges kizárás esetén az Államkincstár meghatározza a kizárt földterületet, valamint a kizárás 
következtében lecsökkent földterületet beazonosító EOV koordinátákat, erről döntéssel értesíti a 
kedvezményezettet.  
(5) A (2) és (4) bekezdések alapján kizárt területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támogatási összegéből 
történő levonással is teljesíthető. 
(6) Amennyiben a kedvezményezett évente eltérő támogatási összegre jogosult és a már igénybe vett 
teljes támogatási összeg egy részét a (2) bekezdés szerinti területcsökkenés miatt a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie, úgy az egyes gazdálkodási 
éveket érintően visszafizetendő összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre 
évenként kifizetett támogatási összege alapján kerül meghatározásra. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 
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szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni.  

 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  
Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 
 

határidő előírás 

2019. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje 1. kifizetési kérelem beadása 

2020. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje 2. kifizetési kérelem beadása 

2021. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje 3. kifizetési kérelem beadása 

2022. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje 4. kifizetési kérelem beadása 

2023. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje 5. kifizetési kérelem beadása 

A projekt megvalósítása során legalább 5 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a 

projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 
Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése  

A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2019. január 1. 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A 

projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 

minősül.  

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 

pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

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

valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel. 
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A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő 

határidővel az 5. évi egységes kérelem benyújtásával együtt van lehetősége.  

3.5.2.1. A kölcsön törlesztése  
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

Az ökológiai gazdálkodási támogatás egész Magyarország területén megvalósulhat.  

A támogatás keretében egybeművelt táblaterület nem jogosult támogatásra. 

A támogatást igénylő az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú 
gyeptelepítés célprogramban támogatott gyepterületekre nem nyújthat be ökológiai gazdálkodási 
támogatási kérelmet. 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 
A monitoring rendszer működtetése 

 
(1) A gazdasági és környezeti hatások vizsgálata érdekében az IH hatásindikátor monitorozó rendszert 
működtet, amely feladat végrehajtása során a NÉBIH közreműködését veszi igénybe. 
(2) Az a támogatást igénylő, aki a mintasokaságba kiválasztásra került, köteles a kötelezettségvállalási 
időszak alatt, valamint az azt követő naptári év során a gazdasági, természetvédelmi, talajvédelmi és 
vízvédelmi hatások monitorozása érdekében: 
a) a gazdasága teljes területére vonatkozóan a hatásindikátor monitorozó rendszert üzemeltető részére 
adatokat rendelkezésre bocsátani, valamint 
b) a hatásindikátor monitorozó rendszer működése érdekében meghatározott vizsgálatokban 
közreműködni gazdasága teljes területén. 
(3) E kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a támogatást igénylőt költség nem terheli.  
 

 Az intézkedés neve  
 

A mutató elnevezése Érték 

M11 - Ökológiai gazdálkodás 
(29. cikk) 

Terület (ha) - ökológiai 

gazdálkodásra való áttérés 

(11.1.) 

26 134,00 

M11 - Ökológiai gazdálkodás 
(29. cikk) 

Terület (ha) - ökológiai 

gazdálkodás fenntartása (11.2.) 84 669,00 

M11 - Ökológiai gazdálkodás 

(29. cikk) Összes közkiadás (EUR) 207 598 705,00 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
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3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.8. Fenntartási kötelezettség 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.9. Biztosítékok köre 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. 

3.10. Önerő 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak 

akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről 

szóló kormányhatározat számát a támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a 

kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta. 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben. 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 
(1) A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2018. december 
1. és 2018. december 15. között van lehetőség. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 
ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Államkincstár 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén. 
(4) 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 
adattartalma szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási 
idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 

(5) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelemben különböző földhasználati kategóriákra és áttérési, 
valamint fenntartási támogatásra is igényelhet támogatást. 

(6) Egy KET-re csak egy földhasználati kategória igényelhető. 
(7) A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.  
(8) A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület nagyságát, a 
KET-et 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 kell elvégeznie, és a kérelemmel együtt kell 
benyújtania. A területmérésre vonatkozó útmutatót az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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(9) Azon támogatást igénylők esetében, akik az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatásban is 
részt vettek és az ötödik gazdálkodási év végén támogatott területtel rendelkeztek, az ÚMVP agrár-
környezetgazdálkodási támogatás során jóváhagyott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet 
legalább 3 méter pontossággal beazonosított poligonok kiválasztására is lehetőség van, amennyiben a 
jelenlegi állapotnak is megfelel a KET. 
(10) A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző és a támogatást igénylő által is aláírt a 2. 
számú melléklet szerinti területmérési jegyzőkönyv eredeti példányát a kötelezettségvállalási időszak alatt 
és a kötelezettségvállalási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni. 
(11) Ültetvény földhasználati kategória esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik 
ültetvénycsoportra vonatkozik a kérelem. 
(12) A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – 
mellékelni kell: 

1. szaktanácsadóval kötött szerződést;  
2. amennyiben a gazdálkodó maga is „A támogatási kérelem bírálása” (4) pontjának megfelelő 
szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt;  

3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt; 
4. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;  
5. gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának munkaszerződését, 
kinevezését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra; 
6. gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a  http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető 
cégkivonatát, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét 
igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra. 

(13) A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 
kell benyújtani a támogatási kérelem részeként. 
(14) A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra 
kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának 
lezárásához az Államkincstár hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.  
(15) A támogatási kérelem Államkincstár 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.  
(16) A nem támogatható területekre és a blokkhatárra változásvezetési kérelem benyújtására is van 
lehetőség, amennyiben a támogatást igénylők annak MePAR kialakításával nem értenek egyet. 
(17) Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő helyett 

meghatalmazott jár el, akkor meghatalmazottként - ugyanezen rendelet – 57/L. § előírásai alapján 

kamarai meghatalmazott
3
 is eljárhat.  

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. 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 országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, és ezen belül 
átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik. 

Az IH közleményben teszi közzé földhasználati kategóriánként és ezen belül átállás alatti és átállt 
területenként azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és 
tisztázó kérdés feltevésére. 

A támogatási kérelem elbírálása során elvégzett túligénylés vizsgálattal kapcsolatban az Államkincstár 
hiánypótlásban felszólíthatja a támogatást igénylőket az ellentmondások feloldására. Más hiánypótlásra 
nincs lehetőség. 

A sikertelen hiánypótlás csak a támogatási kérelem hiánypótlással érintett részeinek elutasítását 
eredményezi. 

                                                      
3
 a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) munkavállalója, aki a NAK nevében 

segítséget nyújt az EMVA-ból nyújtott támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Az eljárás során nincs lehetőség a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerinti szóbeli 
egyeztetésre. 

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív 
össze. 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a 
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, az ÁSZF-ben és azok mellékleteiben foglalt 
kritériumoknak. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek 
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak. 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az 

alábbi kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok   

A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra kizárólag 

abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához az 

Államkincstár hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.  

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, 

akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok 

A támogatási kérelem bírálása 
 
(1) A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, és ezen 
belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik. 
(2) A Natura 2000 terület, a nitrátérzékeny terület, a kedvezőtlen adottságú terület (KAT), és az MTÉT és 
a VTT területi szempontok szerinti többletpont az alapján adható, hogy az adminisztratív ellenőrzés 
eredménye alapján a földhasználati kategóriákba bevitt földterület mekkora része esik a hivatkozott 
területi szempont szerinti kategóriába. Egy adott KET mérete akkor számolható el a fenti fedvénnyel való 
érintettség tekintetében, ha területének több mint 50%-a az adott fedvényen helyezkedik el. 
(3) A gazdaság teljes területébe a 2018. évi egységes területalapú támogatási kérelmében szereplő 
összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású területet vesszük figyelembe. 

(4) Szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkező támogatást igénylők esetében akkor adható 
többletpont, ha a támogatást igénylő az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló külön 
jogszabály alapján engedéllyel rendelkező és névjegyzékben szereplő, nem felfüggesztett és 
szaktanácsadói tevékenységét nem szüneteltető agrár-szaktanácsadóval ökológiai gazdálkodási területen 
szaktanácsadási szolgáltatói szerződést a támogatási kérelem benyújtásának évében kötötte legalább 
2023. december 31-ig tartó időszakra. Többletpont az esetben is adható, amennyiben a gazdálkodó maga 
is igazolhatóan az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló külön jogszabály alapján 
engedéllyel rendelkező és névjegyzékben szereplő, nem felfüggesztett és szaktanácsadói tevékenységét 
nem szüneteltető agrár-szaktanácsadó ökológiai gazdálkodási területen. 

(5) A 3. számú melléklet szerinti felsőfokú agrárvégzettség után járó többletpont természetes 
személyeknek és gazdasági társaságoknak, gazdálkodó szervezeteknek kerül beszámításra. A gazdasági 
társaságok, gazdálkodó szervezetek esetében a többletpont a társaság vezető tisztségviselőjének, 
alkalmazottjának vagy tagjának, valamint az egyéni vállalkozónak vagy az alkalmazottjának a hivatkozott 
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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. 

(6) A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont a 4. számú mellékletben meghatározott végzettséggel 
rendelkező természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak, gazdálkodó szervezeteknek adható. 
A gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek esetében a többletpont a társaság vezető 
tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának, valamint az egyéni vállalkozónak vagy az 
alkalmazottjának 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. 

(7) Középfokú és felsőfokú agrárvégzettség együttes megléte esetén többletpont kizárólag a felsőfokú 
végzettség után adható. 

(8) A támogatást igénylő a külföldön megszerzett végzettsége esetén a külföldi bizonyítványok és 
oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény értelmében a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítványban megjelölt magyar végzettségnek 
megfelelő többletpontra jogosult.    
(9) Azon felsőfokú agrárvégzettségek esetében, amelyek nem szerepelnek a 3. számú mellékletben, de 
az azoknak megfeleltethető középfokú végzettség szerepel a 4. számú mellékletben, a középfokú 
agrárvégzettségért járó többletpont kerül beszámításra. 

(10) Egy adott földhasználati kategóriába bevitt földterület arányáért járó többletpont az alapján kerül 
meghatározásra, hogy a teljes gazdaság azonos hasznosítású (szántó, gyep, ültetvény) területének 
mekkora része kerül bevonásra. Amennyiben az azonos hasznosítású földterület több különböző 
földhasználati kategóriába kerül bevonásra, a többletpont valamennyi földhasználati kategória esetében 
beszámításra kerül. 

(11) A teljes gazdaság földhasználati kategóriával azonos hasznosítású területe a 2018. évi egységes 
kérelemben az adott hasznosításra bejelentett terület.  

(12) A legalább öt éves földhasználati jogosultság igazolásáért járó többletpont kizárólag akkor adható, 
amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartalmára vonatkozóan a 
benyújtási időszak utolsó napján a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó vagy az 
ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos, vagy a földterület fekvése szerint illetékes járási 
földhivatal igazolni tudja, hogy a tulajdonosi vagy földhasználói bejegyzés az adott földrészlet 
vonatkozásában folyamatban van.. 

(13) Amennyiben a támogatást igénylőnek 2018. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság 
méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt 
területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra. 

(14) A többletpontot egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. 

(15) Gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében a támogatást igénylő többletpontban részesül, 

amennyiben vállalja, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú, 

ökológiai minősítéssel rendelkező legeltethető állatot tart, és az erről szóló érvényes és legkésőbb 2019. 

január 1-jétől hatályos tanúsítási szerződést csatolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Értékelési szempontok Értékelés / ellenőrzés módja 
Áttérési 

támogatás 
Fenntartási 
támogatás 

Területi szempontok 

1. NATURA 2000 terület MePAR fedvény 5 5 

2. nitrátérzékeny terület MePAR fedvény 10 10 

3. kedvezőtlen adottságú terület MePAR fedvény 5 5 

4. MTÉT terület MePAR fedvény 5 5 

5. VTT terület  MePAR fedvény 4 4 

Egyéb szempontok 

6. 
a gazdaság teljes területe kevesebb, mint 

300 ha  
2018. évi egységes területalapú 

támogatási kérelem 
10 10 

7. szaktanácsadóval kötött szerződés szerződés 7 5 

8. agrár végzettség 

felsőfokú agrár 
végzettség  oklevél/bizonyítvány másolata, 

családi gazdaság 
nyilvántartásba vételről szóló 

határozat, alkalmazott 
munkaszerződése, kinevezése, 

cégkivonat 

4 4 

középfokú agrár 
végzettség 

2 2 

9. 

a gazdaság 
összterületének az 
adott földhasználati 

kategóriájába bevinni 
kívánt része 

több mint 75% 

2018. évi egységes területalapú 
támogatási kérelem 

20 20 

50%-74,9% között 18 18 

25%-49,9% 
között 

16 16 

10. 

legalább 5 éves 
bejegyzett 

földhasználati 
jogosultság 
igazolása a 

földhasználati 
kategóriába bevinni 

kívánt összes 
területre 

több mint 90% 

támogatási kérelem 

20 20 

70% - 89,9% között 18 18 

50% - 69,9% között 16 16 

Kizárólag gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében: 

11 

saját tulajdonú, 
legkésőbb az átállás 

megkezdésétől a 
kötelezettségvállalási 

időszak végéig 
ökológiai 

minősítéssel 
rendelkező 

legeltethető állat 
tartása 

több mint 0,5 
ÁE/ha/év  

tanúsítási szerződés 

6 6 

0,3 ÁE/ha/év – 0,5 
ÁE/ha/év között 

3 3 

Összesen 96 94 
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

5.1. A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

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

támogatás formájában. 

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

kerülnek kiszámításra. 

A támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra, függetlenül az 

esetenként fennálló talajtani, vízgazdálkodási vagy egyéb domborzati és klimatikus különbségektől. 

I. Kifizetési kérelem benyújtása 
 

(1) 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 a 3.4.1.1.I. 6. 
pontjának megfelelő támogatást igénylő, aki vagy amely az egységes kérelem benyújtásának jogvesztő 
határnapjáig nem rendelkezik jogerős támogatói okirattal, mind a jelen felhívás alapján, mind az AKG 
pályázati felhívás alapján benyújthat egyidejűleg kifizetési kérelmet. Amennyiben későbbiekben a jelen 
felhívás alapján támogatásban részesül, az AKG pályázati felhívás alapján benyújtott kifizetési kérelme – 
szankció alkalmazása nélkül – elutasításra kerül. 
(2) 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 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. Az egységes kérelemben a KET-en belül kell táblásítani és az adott évi 
hasznosításokat megadni. 
(3) A kifizetési kérelmet évente, az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem 
részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül 
benyújtani. A kifizetési kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, 
mely határidő jogvesztő hatályú. A kifizetési kérelem az egységes kérelem mindenkori egységes kérelem 
rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig 
azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 
(4) Kifizetés a KET-en található lehatárolt tájképi elemek (pl. kunhalmok, facsoportok) területére is 
igényelhető, azok területét a KET-ből visszavonni nem szükséges. 
(5) A kifizetési kérelem igénylése során, a KET-en belüli táblák bejelentésénél és mérésénél az adott évre 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 
 

II. A támogatás folyósítása 
 

(1) Az adott évi támogatás kapcsán az 1306/2013/EU rendelet 75. cikk (1) bekezdés harmadik 
albekezdése alapján előleg fizethető az 59. cikk (1) bekezdése szerinti adminisztratív ellenőrzések és a 
keresztellenőrzések lefolytatása után a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 
(2) 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. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a 
kötelezettségek betartását. 
(4) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás 
évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 
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(5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő 
ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

5.3. A támogatás mértéke, összege 

A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja 
beszámításra került. 
A támogatási összegeket a költségtáblázatok tartalmazzák. A támogatási összegek hektár alapra vannak 
vetítve. 

 
I. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege: 

 

Szántóföld 

Támogatás mértéke euró/ha/év                             242     

     Zöldség 

Támogatás mértéke euró/ha/év                             516     

     Almafélék 

Támogatás mértéke euró/ha/év                         1 040     

     Szőlő 

Támogatás mértéke euró/ha/év                             873           

     Egyéb gyümölcs 

Támogatás mértéke euró/ha/év                             734                                       

     Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év 

Támogatás mértéke euró/ha/év                            147  

 

II. Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege: 

 

Szántóföld 

Támogatás mértéke euró/ha/év                                172     

     Zöldség 

Támogatás mértéke euró/ha/év                             366     

     Almafélék 

Támogatás mértéke euró/ha/év   
                                   

802     

     Szőlő 

Támogatás mértéke euró/ha/év                             674     
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Egyéb gyümölcs 

Támogatás mértéke euró/ha/év                             568     

     Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év 

Támogatás mértéke euró/ha/év                                147     

5.4. Előleg igénylése 
Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

5.5. Az elszámolható költségek köre 

Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

5.8. Nem elszámolható költségek köre 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelemhez kötelező csatolni a támogatási kérelemmel érintett KET-re vonatkozó érvényes 
és legkésőbb 2019. január 1-jétől hatályos tanúsítási szerződést. 
 
A 3.4.1.1.I. 6. pontjában meghatározott támogatást igénylő a támogatási kérelemhez köteles csatolni a 
támogatási kérelemmel érintett területre vonatkozó ökológiai gazdálkodói tanúsítványt. 
 
A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – mellékelni 
kell: 

1. szaktanácsadóval kötött szerződést; 
2. amennyiben a gazdálkodó maga is „A támogatási kérelem bírálása” (4) pontjának megfelelő 
szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt;  

3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt; 



26 
 

4. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;  
5. gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának munkaszerződését, 
kinevezését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra; 
6. gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető 
cégkivonatát, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét 
igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra; 
7. a legalább 0,3 ÁE/ha legeltethető állatra megkötött érvényes, és legkésőbb 2019. január 1-jétől 
hatályos tanúsítási szerződés (Igazolás az Ökológiai gazdálkodásról); 
 

A mellékleteket jpg vagy pdf formátumban kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a támogatási 

kérelemhez csatoltan lehet benyújtani.  

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

7. 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 az Államkincstár 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, ÁSZF-ben, támogatási szerződésben meghatározott más 

jogosultak hozzáférhetnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

weboldalon. 

A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó 

kérelmét benyújtotta az Államkincstárhoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott 

jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek. 

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának 

lehetőségéről az eljáró hatóság tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem 

benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az esetben is az 

eljáró hatóság útján kerül megküldésre.  

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az irányító hatóság - a közbenső szervezet 

bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt támogatás igénylő 

és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük arányában örökösei 

(továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés 

lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül sor. 

Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági 

ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható 

lenne, és az értékelés eredményeként az örökös is elérte a pozitív támogatói döntéshez szükséges 

ponthatárt.  

Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő 

halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem 

kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre. 

Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését megelőzően, úgy függő 

jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban 

megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben 

az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a 

támogatási jogviszony nem jön létre. 

Az elhunyt támogatást igénylő esetében valamely személyéhez kötött feltétel a szükséges adat vagy 

dokumentum, örökös(ök) általi benyújtásával hiánypótlás vagy adategyeztetés keretében vizsgálható. A 

kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt 

házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás 

igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges 

eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős 

hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz. 

Cselekvőképtelen vagy kiskorú támogatást igénylő nem vehet részt a támogatási eljárásban, mert nem 

teljesíti az aktív mezőgazdasági termelőre vonatkozó követelményeket. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu weboldalon található az 
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz c. 
dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 
1. Az útmutató célja, hatálya  
2. Kizáró okok listája  
3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja 

a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 
c. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 
11. A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 
12. A környezetvédelmi, eselyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények. 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
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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. 

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. törvény
4
 III. 

Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok 

kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására a Államkincstár integrált informatikai 

rendszert működtet. 

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

Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet
5
 57. cikk szerinti adatokat nyilvánosságra hozza, valamint az 

általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és 

kezelje. 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. számú melléklet: a földterület beazonosításának útmutatója 

2. számú melléklet: területmérési jegyzőkönyv  

3. számú melléklet: felsőfokú agrárvégzettségek 

4. számú melléklet: középfokú agrárvégzettségek 

5. számú melléklet: webGN beküldendő adatai 

6. számú melléklet: tápanyag-gazdálkodási terv beküldendő elemei  

7. számú melléklet: szankciós táblázat 

8. számú melléklet: fogalomjegyzék 

9. számú melléklet: jogszabályok gyűjteménye 

10. számú melléklet: fontosabb határidők 

11. számú melléklet: támogatói okirat 

 

                                                      
4
 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
5
 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 


