ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015
1. Vonatkozó rendelet:
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 (továbbiakban:
10/2015. (III. 13.) FM rendelet).
2. A támogatás igénybevételének feltételei:
Támogatásra jogosult az 1307/2013/EU rendelet 43. cikk (1) bekezdése alapján az
éghajlat és környezet szempontjából előnyös gyakorlatok folytatására kötelezett, egységes
területalapú támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő, aki a tárgyévben egységes
kérelmet nyújt be és teljesíti az 1307/2013/EU rendelet III. Cím III. Fejezetének 43-47
cikkeiben és a 10/2015. (III. 13.) FM rendeletben foglalt feltételeket.
3. Mentességi feltételek
3.1. Általános mentesség a 10/2015. (III. 13.) FM rendeletben előírt „zöldítési” gyakorlat
összessége alól:
a) Ökológiai gazdálkodást folytató ügyfelek
a) a tárgyév június 9-én és szeptember 30-án meg kell felelnie a 34/2013. (V. 14.) VM
rendeletben foglalt követelményeknek, valamint
b) rendelkeznie kell a 34/2013. (V. 14.) VM rendelet szerinti tanúsító szervezet által
kiállított, az a) pontban foglaltakról szóló tanúsítvánnyal.
Figyelem! Ha a mezőgazdasági termelő párhuzamos gazdálkodást folytat, vagy a tanúsító
szervezet tanúsítványa szerint nem a földterülete egésze felel meg a 34/2013. (V. 14.)
VM rendeletben foglalt követelményeknek, akkor a mezőgazdasági termelőnek a tanúsító
szervezet által nem igazolt földterület tekintetében teljesítenie kell a 10/2015. (III. 13.)
FM rendeletben előírt kötelezettségeket.
b) A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló FM rendelet szerint támogatást
igénylő ügyfelek az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikk (3)
bekezdése alapján
3.2 Az egyes zöldítési gyakorlatok alóli mentességek:
3.2.1 Terménydiverzifikáció teljesítése alóli mentesség:
Terménydiverzifikáció teljesítése alól mentesül az a mezőgazdasági termelő,
• aki a szántóterülete egészén és a növénytermesztési ciklus jelentős részében víz alatt
álló kultúrát termel;
• aki az egységes kérelmében tíz hektárnál kisebb nagyságú szántóterületet jelentett be;
• akinek a szántóterülete több mint 75%-a
- ca) parlagon hagyott terület,
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•

•

- cb) ideiglenes gyepterület, vagy
- cc) a ca) és a cb) alpontokban meghatározottak kombinációja
és a fennmaradó szántóterülete nem haladja meg a harminc hektárt;
akinek a szántóterülete, az állandó gyepterülete és az állandó kultúra által együttesen
elfoglalt területe több mint 75%-a
- da) állandó gyepterület,
- db) ideiglenes gyepterület,
- dc) víz alatt álló kultúrával bevetett terület, vagy
- dd) a da)-dc) alpontban meghatározott területek kombinációja
és a fennmaradó szántóterülete nem haladja meg a harminc hektárt; vagy
akinek a tárgyévi egységes kérelemben bejelentett szántóterülete több mint 50%-át az
előző évi egységes kérelmében nem jelentette be, vagy nem ugyanazon
mezőgazdasági termelő jelentette be, és a szántóterület egészén az előző naptári évben
termesztett növényektől eltérő növényeket termeszt.

3.2.2. Az ökológiai jelentőségű terület figyelembevétele alóli mentesség:
Ökológiai célterületek figyelembevétele alól mentesül az a mezőgazdasági termelő,
akinek
• szántóterülete több mint 75%-a
- aa) parlagon hagyott terület,
- ab) ideiglenes gyepterület,
- ac) hüvelyes növénnyel bevetett terület, vagy
- ad) az aa)-ac) alpontokban meghatározottak kombinációja
és a fennmaradó szántóterülete nem haladja meg a harminc hektárt; vagy
• szántóterülete, állandó gyepterülete és az állandó kultúra által együttesen elfoglalt
területe több mint 75%-a
- ba) állandó gyepterület,
- bb) ideiglenes gyepterület,
- bc) víz alatt álló kultúrával bevetett terület, vagy
- bd) a ba)-bc) alpontban meghatározottak kombinációja
és a fennmaradó szántóterülete nem haladja meg a harminc hektárt.
3.2.3 Környezeti szempontból érzékeny gyepterületek feltörésére esetén a visszaállítási
kötelezettség alóli mentesség:
Nem áll fenn visszaállítási kötelezettség
- az utólagos erdőtelepítéssel érintett állandó gyepterületekre, kivéve a karácsonyfaültetvényeket és energetikai faültetvényeket
- ha az MVH döntésében kötelezett mezőgazdasági termelő által visszaállítandó terület
nagysága kisebb, mint 0,25 hektár
4. Teljesítendő feltételek:
4.1. Terménydiverzifikáció:

2

Azok az ügyfelek, akik a 3. pont alapján nem mentesülnek a terménydiverzifikációs
követelmények alól, a következő feltételeket kötelesek betartani:
• 10 és 30 hektár közötti szántóterülettel rendelkező ügyfelek esetében legalább a
10/2015 (III. 13.) FM rendelet 6. számú mellékletében található két növénykultúra
termesztése kötelező. A termesztett növénykultúrák közül a legnagyobb területet
elfoglaló kultúra részaránya nem haladhatja meg a teljes szántóterület 75%-át.
• 30 hektárt meghaladó nagyságú szántóterülettel rendelkező ügyfelek esetében
legalább a 10/2015 (III. 13.) FM rendelet 6. számú mellékletében található három
növénykultúra termesztése kötelező. A termesztett növénykultúrák közül a
legnagyobb területet elfoglaló kultúra részaránya nem haladhatja meg a teljes
szántóterület 75%-át, a két legnagyobb területet elfoglaló növénykultúra együttes
részaránya nem haladhatja meg a teljes szántóterület 95%-át.
• Terménydiverzifikáció szempontjából az adott táblán az a növény vehető
figyelembe, amelyik május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a
leghosszabb ideig van a területen.
A terménydiverzifikációs kötelezettség szempontjából különböző növénykultúrának
minősül:
- a 6. melléklet I. táblázatában felsorolt, különböző nemzetségekbe tartozó növények,
- a 6. melléklet II. táblázatában felsorolt káposztafélék, burgonyafélék és tökfélék
növénycsaládjába tartozó bármely faj,
- a parlagon hagyott terület, ideértve a szántóterületen elhelyezkedő, de mezőgazdasági
termelésre tárgyév január 1. és augusztus 31. között nem használt vízvédelmi sávot és
a mezőgazdasági termelés alatt nem álló, erdőszélek mentén fekvő támogatható sávot,
•

-

a 10/2015 (III. 13.) FM rendelet 6. számú melléklet által nem tartalmazott
növénykultúra, amely az egységes nemzetközi binominális nomenklatúra alapján
kölönböző növénykultúrának minősül, .a 6. melléklet III. táblázatában felsorolt,
ugyanazon nemzetség őszi és tavaszi vetésű növénye,

Ha a táblaszegély vagy vízvédelmi sáv az 5/2015. (III. 19.) FM rendelet 1. § 14. pontja
szerint támogatott terület, akkor az egységes kérelemben a táblaszegélyt a
szomszédos szántóterület hasznosításával azonos hasznosításúként vagy parlagon
hagyott területként kell bejelenteni, és a terménydiverzifikáció szempontjából is
ekként vehető figyelembe
alávetés nem vehető figyelembe különböző növénykultúraként.
a másodvetés és az ökológia másodvetés akkor vehető figyelembe
növénydiverzifikáció szempontjából, ha a másodvetés tárgyév május 1-től szeptember
30-ig terjedő időszakban a leghosszabb ideig van a területen
több vetőmagkeverék esetén ha a keverék összetevői egymástól eltérnek akkor a
vetőmagkeverékeket különböző növénykultúrának kell tekinteni
Figyelem!
Az ideiglenes gyeppel borított területek a szántóterület részének minősülnek!
Az MVH a minősített vetőmag származási bizonylatát jogosult ellenőrizni

Figyelem!
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Annak érdekében, hogy a Hivatalnak módjában álljon eldönteni, hogy az egységes
kérelemben egy területre vonatkozóan bejelentésre került növények közül melyik növény
van a területen a leghosszabb ideig, másodvetés bejelentése esetén meg kell adni a vetés
tervezett időpontját. Amennyiben a másodvetés megvalósul, akkor adatváltozás bejelentés
keretében kell megadni a másodvetés elvetésének tényleges időpontját, és a másodvetés
előtt lekerülő növény betakarításának időpontját. A másodvetés betakarítását, illetve
beforgatását egy újabb adatváltozás keretében kell megadni.
4.2. Állandó gyepterületek:
4.2.1. Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületek (Natura 2000
gyepterületek):
A környezeti szempontból érzékeny gyepterületek feltörésére kizárólag az illetékes
nemzeti park igazgatóságok írásos hozzájárulásával van lehetőség.
Figyelem! Amennyiben az ügyfél a nemzeti park engedélyével Natura 2000 gyepterületet
tört fel, az engedélyről szóló dokumentumot csatolni kell az egységes kérelemhez. Ha a
mezőgazdasági termelő a környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületet
engedély nélkül feltöri vagy más hasznosítású területté átalakítja, úgy a területileg
illetékes természetvédelmi hatóság haladéktalanul elrendeli a feltört vagy átalakított
földterület gyepterületté történő visszaállítását.
4.2.2. Környezeti szempontból nem érzékeny állandó gyepterületek:
Az állandó gyepterület országos arányát minden évben az MVH állapítja meg a
639/2014/EU rendelet 43. cikke szerint. Ha a tárgyévi állandó gyepterület aránya több
mint 5%-kal csökken a 2015. évben meghatározásra kerülő referencia arányhoz képest, és
az állandó gyepterület tárgyévi összterülete legalább 0,5 %-ot meghaladó mértékben
csökken a referencia arányban szereplő állandó gyepterület összterületéhez képest, akkor
egyes, állandó gyepterületnek nem minősülő területeket állandó gyepterületté kell
visszaállítani.
Visszaállítási kötelezettség:
A mezőgazdasági termelő számára az MVH állapítja meg az egyéni visszaállítási
kötelezettséget a mezőgazdasági termelő által a korábbi két – a 2015-ös támogatási év
vonatkozásában a korábbi három – évben feltört, a támogatás igénylésekor állandó
legelőnek, illetve állandó gyepterületnek minősülő földterület méretéke alapján. A
visszaállítási kötelezettséggel érintett mezőgazdasági termelőkről, a visszaállítási
kötelezettség mértékéről, és határidejéről az MVH a tárgyév december 31-ig döntést hoz.
A visszaállítási kötelezettség legkésőbbi határidejét az MVH döntése tartalmazza,
azonban a következő évi egységes kérelem benyújtására előírt határidőnél későbbi
időpont nem határozható meg.
A visszaállítási kötelezettség elvégzésének módjai:
- feltört vagy átalakított állandó gyepterület állandó gyepterületté történő
visszaállítása, vagy
- feltört vagy átalakított állandó gyepterület helyett más terület - az erdőterület
kivételével - állandó gyepterületté alakítása
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4.3. Ökológiai jelentőségű terület:
Azok az ügyfelek, akik a 3. pont alapján nem mentesülnek az ökológiai jelentőségű
területek kijelölésének követelmények alól, és rendelkeznek legalább 15 ha
szántóterülettel, kötelesek a szántóterületük legalább 5%-ának megfelelő ökológiai
célterület kijelölésére.
Figyelem! Adott támogatási év vonatkozásában ugyanazon földterületen kizárólag egy
ökológiai jelentőségű terület vehető figyelembe.
Többes igénylés esetén az MVH az alábbi adatbázisok szerint, illetve módszer alkalmazásával
állapítja meg, hogy melyik mezőgazdasági termelő részére vehető figyelembe az adott terület
ökológia jelentőségű területként:
- földhasználati nyilvántartás, ha ennek adatai alapján nem állapítható meg, úgy
- az ingatlan-nyilvántartás, ha ennek adatai alapján sem állapítható meg, akkor
- az MVH az ökológiai jelentőségű területet annak kerületi arányosításával osztja fel a
földterületet bejelentő mezőgazdasági termelők között (a kerületi arányosítással az
egyes mezőgazdasági termelők olyan arányban vehetik figyelembe az ökológiai
jelentőségű terület többes igényléssel érintett részét, amilyen arányban a
szántóterületeik érintkeznek az ökológiai jelentőségű területtel)
Figyelem! Az ideiglenes gyeppel borított területek a szántóterület részét képezik.
Ökológiai célterületeknek a következők tekinthetők:
• parlagon hagyott terület;
• terasz;
• tájelem;
• vízvédelmi sáv;
• erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv;
• rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény;
• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az
Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX.
11.) FVM rendelet, valamint az 1305/2013/EU rendelet alapján erdősített terület
(a továbbiakban: erdősített terület);
• ökológiai jelentőségű másodvetés;
• nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület.
Figyelem! Parlagon hagyott terület ökológiai célterületként csak abban az esetben fogadható
el, amennyiben a pihentetési időszak legalább 2015. március 1. napjától augusztus 31. napjáig
tart.
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Figyelem! Az ökológiai célterületként elszámolni kívánt nitrogénmegkötő növényfajok
esetében az évelő növények esetében május 1-jétől szeptember 30-ig, az egynyári növények
esetében április 1-jétől május 31-ig – szója esetében május 15-től július 15. napjáig, borsó és
lóbab esetében május 1-jétől május 31. napjáig (jogszabálymódosítás alatt) - tartó időszak
teljes tartamában jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén.
5. Kérelem benyújtása:
A kifizetési kérelmek benyújtására évente az egységes kérelem keretében van
lehetőség elektronikus úton a tárgyév május 15. napjáig.
6. Kötelező mellékletek:
Natura 2000 gyep feltörése esetében a Nemzeti Park által kiadott engedély másolata
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton
a lakhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Mezei borsóval bevetett, nitrogénmegkötő ökológiai célterület esetén a 9/2015.
(III.13.) FM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott hektáronkénti minimális
vetőmag mennyiségéről szóló nyilatkozat
Benyújtás: KIZÁRÓLAG elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan
Benyújtási határidő: 2015. július 31.

7. Adatváltozás bejelentés a zöldítéssel érintett ügyfelek esetében:
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési kérelem egy
részének vagy egészének visszavonása, vis maior és a másodvetés bejelentése csak
elektronikusan (W0152 vagy W0153) tölthető ki és nyújtható be!
Módosítás:
Amennyiben a gazdálkodó változtatni kíván a 2015. évre vonatkozó kifizetési
kérelemben, az eredetileg igényelt hasznosítási kódján; az eredetileg igényelt
táblaterület méretén úgy, hogy az adatváltozás nagyobb kifizetési összeget
eredményezne, abban az esetben ezt csak 2015. május 31. napjáig (ebben az évben
június 1. napjáig) teheti meg szankciómentesen, 2015. június 9-ig pedig szankcióval
(munkanaponként 1% szankció)
Példák módosításra:
 új tábla/ökológiai fókuszterület felvétele a kérelembe
 már meglévő tábla/ökológiai fókuszterület méretének növelése
 hasznosítási kód-váltás (korábbi hasznosítási kóddal való meg nem
felelés javítása; korábbi hasznosítási kóddal nem mentesülés javítása)
 olyan módosítás, ami kérelem mentességi feltételeknek való
megfelelését befolyásolja
A módosítások utolsó határideje 2015. június 9. Az ezután beérkező módosítási
igényeket a hivatal csak a keresztellenőrzésekhez használja fel, de támogatási összeg
megállapításához nem!
Pontosítás:
a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos
jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek
tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés vagy a hasznosító személyében
bekövetkezett változás.
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Olyan irányú adatváltoztatás, amelyhez nem társul magasabb kifizetési boríték felé
történő növelés.
Példák pontosításra:
 tábla méretének csökkentése
 hasznosítási kód-váltás (kisebb vagy ugyanolyan kifizetést
eredményező kultúraváltás)
Figyelem! Vis maior bejelentés nem fogadható el a környezeti szempontból érzékeny állandó
gyepterület (NATURA2000 gyepterület) engedély nélküli feltörése esetén, és olyan, ökológiai
jelentőségű terület vonatkozásában, amely nem a mezőgazdasági termelő tulajdonában vagy
használatában van, hanem az csupán a mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll.
Fogalommagyarázat:
- alávetés: olyan növénytermesztési technológia, amelynek keretében ugyanarról a
földterületről egy tenyészidő alatt több növényfaj kerül betakarításra oly módon, hogy
egy növényfaj egyedei közé más növényfaj is vetésre kerül és a különböző
növényfajok tenyészidőszakának vége nem esik egy időbe;
- erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv: erdőterülettel határos, támogatható
szántóterületen elhelyezkedő, legfeljebb tíz méter széles földterület;
- másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása
után a következő év első növényének vetéséig betakarított, vagy zöldtrágyanövényként talajba forgatott növénykultúra;
- ökológiai jelentőségű másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első
növény betakarítása után és a következő év első növényének vetése előtt, tárgyév
július 1-jétől október 1-jéig terjedő időszakban - a 3. mellékletben felsorolt, vagy a 22.
§ (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból - vetett növényállomány,
amelyet zöldtrágyának, vagy téli takarónövénynek használnak és a következő évi első
növény vetése előtt beforgatnak;
- parlagon hagyott terület: adott tárgyévre vonatkozóan az a legalább 0,25 hektár
nagyságú szántóterület, amelyen a pihentetési időszakban semmilyen növénykultúrát
nem vetnek vagy telepítenek, és nem takarítanak be;
- rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény: a 4. mellékletben felsorolt
növényekből álló, a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő ültetvény;
- táblaszegély: a szántóterülettől elkülönülő, de azzal közvetlenül határos, legalább egy
méter és legfeljebb húsz méter széles, jellemzően vonalas kiterjedésű, legalább 50%ban lágy szárú növényzettel borított földterület;
- tájelem: 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 rendelet szerinti
védett tájképi elem, valamint a fás sáv, a fasor, a táblaszegély, és a vizesárok;
- víz alatt álló kultúra: rizs, indiánrizs;
Amennyiben a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy
eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
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