NATURA 2000 MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKNEK NYÚJTOTT
KOMPENZÁCIÓS KIFIZETÉSEK (VP NATURA 2000 GYEP)
TÁJÉKOZTATÓ 2019
1. Vonatkozó rendelkezések: igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás
igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a pályázati
felhívás, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁUF), valamint az
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). A Felhívás, annak mellékletei,
valamint az ÁÚF és ÁSZF elérhetők a vp4-1211-16-natura-2000-mezgazdasgiterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek honlapon.
1. A támogatás célja:
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely
a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok
védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező
természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura
hálózat gyep hasznosítású területeire a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet) értelmében speciális földhasználati előírások
vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a
gazdálkodók számára.
A támogatás célja fenti jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség,
valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.
2. Gazdálkodási év:
2019. január 1.-2019. december 31.
3. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő, kompenzációs támogatás
4. Támogatás mértéke évente:
69 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
5. Támogatásra jogosult terület:
 Minimális tábla méret 0,25 ha, a minimálisan támogatható terület 1 hektár


Az igényelt területnek több, mint 50%-ban az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.4.) Korm. rendelet alapján a
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben Natura 2000 tematikus fedvényként
feltüntetett területre kell esnie.



Az adott gazdálkodási évben a kérelmezett területeket gyepként kell hasznosítani.
Hasznosítás kódok: ALL01, ALL02, GYE01, GYE02



A terület nem áll állami tulajdonban és egyben honvédelmi szervek vagyonkezelésében.
(A NEM honvédelmi szervek vagyonkezelésében álló állami tulajdonú földterületekre –
ide értve a nemzeti park igazgatóságoktól haszonbérbe vett területeket is – viszont lehet
Natura 2000 gyep támogatást igényelni.)
1

Az érintett területek a MePAR-ba, mint fedvény beépítésre kerültek.
Ez azt jelenti, hogy ezen területekre (helyrajzi számok) Natura 2000 támogatás nem
igényelhető, de a Natura 2000 támogatáson kívül egyéb más területalapú támogatás (pl.:
SAPS, THÉT stb.) igen.
Tekintettel arra, hogy a HM fedvény adatai a Honvédelmi Minisztérium adatkezelésében
állnak, ezért a fedvényt a Magyar Államkincstár nem módosíthatja (arra a Honvédelmi
Minisztérium jogosult)!


Ha nem kéri a Natura támogatást, de a terület a MePAR-ban Naturára kijelöltként
került rögzítésre, akkor a földhasználati előírásokat a támogatást igénylő támogatás
nélkül is köteles betartani!

6. Támogatásra jogosult ügyfél:


A kérelemben megjelölt területek tekintetében jogszerű földhasználónak kell lennie



A támogatást igénylőnek aktív mezőgazdasági termelőnek kell lennie



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 dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

7. Kötelezettségvállalások


A 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti földhasználati előírások betartása



A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be
kell tartania :

a. HMKÁ
b. JFGK
c. 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
2.
§-a
alapján
meghatározott
vonatkozó
kritériumokat
és
minimumtevékenységeket


Naprakész gazdálkodási napló vezetése, megőrzése, benyújtása a NÉBIH felé



Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség



Natura 2000 képzésen részt venni
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8. Általános követelmények:


A támogatást igénylő köteles a támogatási időszakra vonatkozó gazdálkodási naplónak a
3. számú mellékletben meghatározott adattartalmát a támogatási időszakot követő év
január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan az aktuális elektronikus
formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló
adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő
jogvesztő hatályú.

9. Kifizetés:
A támogatás a támogatási kérelem (mely egyúttal a kifizetési igénylés is)
keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után – a
keresztellenőrzést követő 30 nap – kerül folyósításra.
10. Helyszíni ellenőrzés szempontja:


gyepként hasznosítják-e a területet



gazdálkodási naplót vezet-e



kötelező dokumentumok (a jogszerű földhasználatot igazoló dokumentumok hiteles
másolata; cégkivonat; gazdálkodási naplót alátámasztó dokumentumok, számlák,
bizonylatok, stb.) megvannak-e



földhasználati előírásokat betartja-e



HMKÁ, Kölcsönös megfeleltetés előírásait, minimumtevékenységet betartja-e

11. Jogkövetkezmények


Nem igazolt földhasználat esetén a támogatást igénylő az adott évben az érintett területre
igényelt támogatásra nem jogosult.



Amennyiben helyszíni ellenőrzés során súlyos meg nem felelést állapítanak meg, az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek,
valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös
megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről
szóló 640/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet) 35. cikk
(5) bekezdése alapján a teljes támogatási kérelmét elutasítják és a támogatást igénylőt az
adott évre és a következő évre kizárják a támogatásból. Súlyos meg nem felelésnek
minősül, ha a nem gyepként hasznosított területnek a kérelmezett területhez viszonyított
aránya meghaladja az 50 %-ot, kivéve azokat az eseteket, amikor hatályos engedéllyel
jóváhagyott tevékenységeket hajtott végre.



Gazdálkodási napló vezetésének hiánya esetén adott évre 20% szankció



Gazdálkodási napló hiányos vagy nem valós adattartalommal vezetése esetén az adott évre
5% szankció



Gazdálkodási napló meghatározott adatai benyújtásának nem teljesítése esetén 15%
szankció
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Területeltérésre vonatkozó szankciók: a 640/2014/EU rendelet 19a. cikke szerint



Monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem (megfelelő) teljesítése estén 5 %
szankció



Képzési kötelezettség nem teljesítése: 20% minden egyes évre, amíg nem teljesíti



Földhasználati szankció táblánként 10%-tól 500%-ig, azonban a szankció összege nem
haladhatja meg a kérelmezett terület alapján kiszámított támogatási összeg 100%-át.

12. 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározott földhasználati előírások, és
megsértésük esetén alkalmazandó szankció mértéke:
3. §
(1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. 500% szankció
az adott jogsértéssel érintett mezőgazdasági földterületre eső támogatás
vonatkozásában.
(2) Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
60% szankció
(3) A gyepterület túllegeltetése tilos. 60% szankció
(4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. 60%
szankció
(5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat,
trágya kiszórása tilos. 60% szankció
4. §
(1) A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből
hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. 60% szankció
(2) A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. 40%
szankció
(3) Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. 40% szankció
(4) A Natura 2000 gyepterületeken a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség
(a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő
Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a
főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jogkörében
eljárva ad ki:
a) a nád irtásához, valamint
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez. 40% szankció
(5) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság
engedélye szükséges. 10% szankció
5. §
(1) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott
élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó
lánc használata kötelező. 20% szankció
(2) Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell
akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel
vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb
vegyszerhasználat tilos. 20% szankció
(3) A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak
legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti
park igazgatóságnak. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó
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nem tudja betartani a 4. § (1) bekezdésében előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás
időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület
szerinti nemzeti park igazgatóságnak. 20% szankció
(4) Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. 
20% szankció
13. A Natura 2000 területeken előforduló közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket
veszélyeztető lágy- és fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok
1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen
növényfajok:
Magyar név
akác
amerikai kőris
bálványfa
keskenylevelű ezüstfa
fekete fenyő
erdei fenyő
gyalogakác
kései meggy
zöld juhar
2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök
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