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Agrár-környezetgazdálkodás

� célja:  az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések 
érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való 
elvégzése

� kedvezményezett: az aktív mezőgazdasági termelő

� támogatás jellege: normatív területalapú vissza nem 
térítendő 



Agrár-Környezetgazdálkodás 
(AKG)

� 2015. november 7. és december 7. között van lehetőség 
a pályázatok benyújtására (elektronikus úton)

� Továbbra is marad az 5 éves kötelezettség vállalás 

� 2016.január 1 – 2020 december 31.-ig



Agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetések
Területhasználat alapján meg különböztetünk:
� horizontális tematikus előíráscsoportokat (szántó, 

gyep, ültetvény, nádas) országos szintű

� zonális tematikus előíráscsoportokat (MTÉT szántó- és 
gyepterületek, vízvédelmi célú szántó- és 
gyepterületek) (ahol van rá lehetőség, mepar szerinti 
lehatárolás)

� 16 tematikus el őíráscsoport



Tematikus el őíráscsoportok (TECS)

� Horizontális: euro/ha
1. Szántó  (40 euro) max. 270 euro
2. Gyep (48 euro) max. 164 euro
3. Ültetvény (alma termésű: 619 euro,max.958 eu, szőlő: 494 euro,max,696 eu, egyéb gyümölcs:384 

euro, max. 723 eu)

4. Nádas (50 euro)  max. 50 euro

� Zonális: euro/ha
MTÉT szántó
5. Túzokvédelmi területek (366 euro) max. 439 euro
6. Kék vércse-védelmi területek (344 euro) max. 395 euro
7. Alföldi madárvédelemi területek (345 euro) max. 407 euro
8. Hegy- és dombvidéki madárvédelem területek (272 euro) max.323 

euro



� Vízvédelmi célú szántóterületek: euro/ha
9. Erózió-érzékeny szántó (96 euro) max. 292 euro
10. Belvíz-érzékeny szántó (76 euro) max. 272 euro
11. Aszály-érzékeny szántó (76 euro) max. 272 euro

� MTÉT gyep euro/ha
12. Túzokvédelmi területek (168 euro) max. 295 euro
13. Alföldi madárvédelemi területek (120 euro) max. 183 euro
14. Hegy- és dombvidéki madárvédelem területek (272 euro) 

max.201 euro
15. Nappali lepke-védelmi területek (120 euro) max.183 euro

� Vízvédelmi célú gyepterületek: euro/ha 
16. Belvíz-érzékeny gyep (112 euro) max. 244 euro



AKG előírások

� Előírások: A 16 db Tematikus Előíráscsoport táblázataiban 
szereplő előírások

� 1. Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag:
� kötelező, 
� egy összegben kerül kifizetésre

� 2. Választható előírások: 
� előírásonként kerül kifizetésre, 
� min. 2 előírás választása kötelező (kivételekkel)
� max. 2 előíráscsomag, 
� összetartozó előírások



Horizontális szántó tematikus 
előíráscsoport
(példa)
I. Alapcsomag

1. Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.
2. Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó 

komposzt felhasználása.
3. Az erózióérzékeny területeken dohány, cukorrépa, takarmányrépa, 

burgonya, csicsóka termesztése tilos.
4. Talajvizsgálaton alapuló tápanyag gazdálkodási terv készítése talajtani 

szakértő bevonásával.
5. 5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, 

vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.
6. Egy tábla maximális mérete 40 ha.
7. Szűkített növény védőszer hatóanyag alkalmazása.



Horizontális szántó tematikus 
előíráscsoport

II. Választható el őírások (plusz euro kategóriánként)

8. Bővített talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő bevonásával.

9. Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább egy alkalommal.

10. A támogatásba vont teljes területen - az évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar 
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.

11. Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar 
betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, 
táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 
méter szélességben.

12. Pillangós, zöldugar, szálas takarmánykeverék esetén madárbarát kaszálás 
alkalmazása (kiszorító kaszálás+vadriasztó lánc).



Horizontális szántó tematikus 
előíráscsoport

13. Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.
14.-15. Növény védőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő     

szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án 
legalább 3 évig, legalább 3 / 6 méter szélességben.

16. A vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas 
pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % 
zöldugar tartása (100 ha alatti támogatásba vont terület 
esetén 5 év alatt kell teljesíteni).

17.     5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény 
termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya 
kijuttatása.

18. Ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása.
19. Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a 

gazdálkodásba.
20. Forgatás nélküli talajművelés alkalmazása.



Támogatási feltételek csoportosítása

� Jogosultsági kritériumok
� Kötelezettségvállalások

� Referencia elemek
� Kölcsönös Megfeleltetés (HMKÁ+JFGK)
� Minimumtevékenységek 
� Minimumkövetelmények (HMGY, IPM)

� AKG követelmények 
� AKG előírások



Jogosultsági kritériumok

1.     A támogatással érintett terület: min. 1 ha, „hagyományos 
gyümölcsös fenntartása” előírás esetében max. 2 ha

2.    Ültetvények életkora max. 20 év, kivéve dió, gesztenye, szőlő

3.    Zonális TECS-ek csak a MePAR-ban lehatárolt területekre 
választhatóak

4.    Nem támogatható az ökológiai gazdálkodással kapcsolatosan 
támogatásba (11.1.1., 11.2.1.) bevont terület.



Kötelezettségvállalások

� Gazdálkodási napló vezetése

� Képzésen való részvétel

� Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és a 10/2015. 
(III.13.) FM rendelet szerinti ökológiai fókuszterület 
terület kapcsolata



AKG Követelmények

1. Jogszerű földhasználat

2. Táblaméret: 0,25 ha

3. Gazdálkodási napló meghatározott adatainak elektronikus 
beküldése

4. Tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adatainak 
elektronikus beküldése

5. Monitoring adatszolgáltatás és hatásindikátor monitorozó 
rendszerben való részvétel



Támogatási kérelmek beadása

1. 2015. őszén elektronikus úton

2. Területmérés

3. Mellékletek (elektronikus úton):

a ) Hiánypótoltatható melléklet:
- Igazolás az ültetvény életkoráról



Támogatás kérelem beadása

b) Nem hiány pótoltatható mellékletek:

� családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat 

� végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány

� gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződése, amennyiben az 
alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra  

� szaktanácsadó által kiállított igazolás

� őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti 
igazolás.



Értékelési szempontok

� Tematikus előírás csoportonként rangsor állításával, pontrendszer alapján

� Értékelési szempontok:

� területi szempontok (Natura 2000, nitrátérzékeny terület, THÉT (korábban 
KAT) terület, stb.)

� a választott előírások alapján számított környezeti hozzáadott érték

� egyéb szempontok: a gazdaság mérete, agrárvégzettség, szaktanácsadói 
javaslat alapján tett vállalás, állatállomány megléte, a gazdaság teljes 
méretéhez képest az AKG-ba bevitt területek aránya, 5 éves földhasználati 
jogosultság megléte az érintett területek arányától függően
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Támogatás maximális összege 
tematikus előíráscsoportonként

Tematikus 
előíráscsoport

Támogatás maximális összege
(a lehető legtöbb választható el őírás 

felvétele esetén)
(euró/ha)

Horizontális szántó 270

Horizontális gyep 164

Horizontális ültetvény almatermésűek 958

egyéb gyümölcsösök 723

hagyományos gyümölcsös 723

szőlő 696
Horizontális nádas 50
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Tematikus el őíráscsoport

Támogatás maximális 
összege

(a lehető legtöbb 
választható el őírás 

felvétele esetén)
(euró/ha)

Vízvédelmi célú 
szántóterületek

Erózió-érzékeny területek 292

Belvíz-érzékeny területek 272

Aszály-érzékeny területek 272

Vízvédelmi célú 
gyepterületek

Belvíz-érzékeny gyep 244

Támogatás maximális összege 
tematikus előíráscsoportonként



Tematikus el őíráscsoport

Támogatás maximális 
összege

(a lehető legtöbb 
választható el őírás 

felvétele esetén)
(euró/ha)

MTÉT szántó

Túzokvédelmi területek 439
Kék vércse-védelmi területek 395

Alföldi madárvédelmi területek 407

Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 
területek

323

MTÉT gyep

Túzokvédelmi területek 295

Alföldi madárvédelmi területek 183

Hegy- és dombvidéki madárvédelmi 
területek

201

Nappali lepke-védelmi területek 183

Támogatás maximális összege 
tematikus előíráscsoportonként



A támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és 
nádas földhasználati kategória esetében.
Támogatás intenzitás szintje szántóföldi 
gazdálkodás támogatása esetében:

Támogatás összege

A támogatást igénylő 

gazdaságának üzemmérete 

(ha)

Támogatásintenzitás szintje 

(%)

1 – 300 ha 100%

300,01 – 1200 ha 85%

1200,01 ha felett 50%



Fontosabb határidők

Előírás Határid ő
Kifizetési kérelem beadása adott évi egységes kérelem 

benyújtási ideje

Képzésen való részvétel 2016. december 31.
Gazdálkodási napló és 
tápanyag-gazdálkodási 
terv benyújtási ideje

január 1. – március 1.

Gazdálkodási napló, 
tápanyag-gazdálkodási 
terv és területmérési 
jegyzőkönyv megőrzési 
ideje

2025. december 31.



Fontosabb határidők

Előírás Határid ő
Levélanalízis elvégzése augusztus 31.
Tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése

szeptember 30., kivéve az első 
évet: 2016. március 1.

Talajvizsgálat elvégzése 2016. december 31.
Középmély lazítás elvégzése 2020. december 31.

zöldtrágyanövény termesztése 
vagy istállótrágya vagy 
baktériumtrágya kijuttatása

2020. december 31.

vetésszerkezetei előírások 
betartása 100 ha alatti területek 
esetében

2020. december 31.

Vetésszerkezeti előírások 
betartása 100 ha feletti területek 
esetében

december 31.



Köszönöm a figyelmet!


