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TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS
KÖTELEZŐ KÉPZÉS
–
–
–
–

Natura2000 gyep;
Natura2000 erdő;
VP AKG2015-2016;
VP ÖKO átállás alatti területek.

Törlésre került a kötelező képzésen történő részvételére vonatkozó konkrét
véghatárnap.
A kedvezményezett köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően képzésen
részt venni 2020-ig.
A képzések időpontjáról a későbbiekben a képzésre jogosult szervezet nyújt majd
tájékoztatást az érintettek felé.
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WEBGN
A webGN benyújtására vonatkozó határidő egy hónapra rövidül a kifizetések
meggyorsítása érdekében, azaz az elektronikus benyújtás az adott évet
követő év január 1. és január 31. közötti időszak.
o
o
o
o

THÉT
Natura2000 gyep
VPAKG 2015-2016
VPÖKO
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Tápanyag-gazdálkodási terv_1

• VPAKG 2015
Talajvizsgálat folyamatosan szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportban – Laboratóriumi
igazolás elégséges – DE ! Nitrátrendelet
Szeptember 30-ig elkészíteni – ill. a főnövény lekerülése után 30 napon belül. KEVERÉK egy
kultúra. Változást átvezetni !

• VPAKG 2016
Talajvizsgálat 2017. dec. 31. elégséges a laboratóriumi igazolás – DE ! nitrátrendelet.
Első évre EK jogvesztő határnapig ! Majd lsd. fenn.

• VPÖKO
Talajvizsgálat nem elvárt, de mérlegszámítás kell szántó illetve ültetvény esetében
szeptember 30-ig – ill a főnövény lekerülése után 30 napon belül.
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Tápanyag-gazdálkodási terv_2
Meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag
hektáronkénti maximális mennyiségét és a kijuttatandó anyagok
típusát (műtrágya, szervestrágya, egyéb termésnövelő anyag) és
• a) műtrágya esetén az N, P, K elemre,
• b) szervestrágya esetén a N elemre vonatkozó kijuttatható
hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét
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•

A kötelező illetve a vállalt istállótrágya alkalmazás akkor kerül elfogadásra, ha
az elvárt bejelentésen túl a gazdálkodó az adott évi tápanyag-gazdálkodási
terv alapján adott növényre meghatározott N hatóanyag legalább 75%-át a
szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja.

•

Amennyiben az adott növényre meghatározott N hatóanyag szükséglet 75%-a
szervestrágyával történő kijuttatása meghaladná a 170 kg/ha/év szerves
eredetű N hatóanyag mennyiséget, abban az esetben sem lehet 170 kg/ha/év
szerves eredetű N hatóanyagtól többet kijuttatni és így a 75%-os értéktől el
lehet térni.

•

MIT IS JELENT EZ ?

v

TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS
Tápanyag-gazdálkodási terv_4
Példa_1:

A nitrátrendelet az istállótrágya kijuttatás évére 40% hasznosulást ír elő. Ez az
adott növényre értendő őszi-tavaszi kijuttatás esetén is csak összesen ennyi.
Kukorica 8 t/ha terméshez jó nitrogénellátottságú csernozjom talajon max. 150
kg/ha N hasznosuló hatóanyag juttatható ki.
170 kg/ha N hatóanyag juttatható ki szerves trágyával 40%-os hasznosulásával
számolva ez max. 68 kg N hatóanyag. 75 % 112,5 kg N igényelne DE nem lehet !
MTÉT-nél is ekként, ahol az előírás miatt jelenleg max. 90 kg össz N hatóanyag
juttatható csak ki egy táblára (szervestrágya –veszteséggel, vagy műtrágya teljes
hasznosulással ?).
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Vetésszerkezet kalkulátor
Minden MTÉT –nél is bevezetésre került a 100 ha felett – (100,0001 ha) éves
teljesítés, 100 és az alatt 5 év átlagában a vetésszerkezet teljesítési elvárás.
Példák:
• Gazdálkodó átvesz területet, s az 5 éven belül 100 ha fölé emelkedik az AKG
tematikus előírásba vitt területe. Ekkor az alábbiakat kell figyelembe vennie:
•

90 ha területtel lépett be a horizontális szántóföldi tematikus előíráscsoportba, s
valamennyi egységre vállalta a vetésszerkezeti előírások betartását. A 4. évben
kötelezettségátvállalás miatt nőtt a területe 105 ha-ra. A 4 évtől tehát a 15 %
szálas és 5 % zöldugar vetésszerkezeti előírásokat évente kell teljesítenie.
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Vetésszerkezet kalkulátor
Az 5 évet tekintve – a 3 év 100 ha alatti egység miatt – az 5 év átlagában is teljesítenie kell a vállalt

értékeket.
•
90+90+90+105+105 = 480 ha. Az 5 év átlagában a 15 % miatt (480x0,15 = 72) a 72 ha szálas
pillangós területtel kell rendelkeznie. Ez lehetséges évente, vagy az utolsó évben.
(A visszavont, vagy kizárt egységek elvesznek !)
•
Az 5 % zöldugar vállalás az 5 év átlagára vonatkozóan (480 hax0,05 = 24 ha) összesen 24 ha
szükséges. Az elvárt %-t a három évig történő fenntartási kötelezettség ! Vetéskor 3 faj – 1 évelő
szálas.
FONTOS! Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett terület vonatkozásában nem ad be AKG
kifizetési kérelmet –ezt az 5 év alatt egyszer megteheti -, úgy azon a területen termesztett kultúra
egyéb növényként figyelembe vételre kerül !
Ugyancsak egyéb kultúra a vis maior esetében pihentetett területnek nevesített kultúra.
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SZANKCIÓSZÁMÍTÁS
1. Pl. Nem támogatott növény: Megállapított terület „0” ha – túligénylés szankció.
FÉMZÁROLT VETŐMAG:
Alapkövetelmény az AKG-ba bevitt terület egészén, ugyanakkor egyes tematikus előírások esetében
választható előírás is.
A hibrid kukorica, a repce, a búza, a napraforgó kivételével minden növényfaj esetén két évnél
nem régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. mellékletében szereplő integrált növényvédelem általános elvei
között szereplő rezisztens vagy toleráns növényfajták, fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött
szaporítóanyagok használata előírás, mint referenciaelem teljesítéséhez.
BAKTÉRIUMTRÁGYA
Álló kultúrára nem lehetséges a kijuttatása (pl lucerna). Csak vetéssel és betakarítással együtt
juttatható ki trágya (a felület sem teszi másként lehetővé).
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VP_AKG VP_ÖKO PUFFER ZÓNA
A bevezetett területi puffer és a KET területméret közötti különbség :

A pályázati felhívásban meghatározott területi puffer azt jelenti, hogy a lemért és a térképnézeten
megjelenő poligon azaz a térképileg lehatárolt összefüggő földterület körüli 3 m-es sávban a
mért terület ELHELYEZKEDÉSE – nem a mérete – változhat. Tehát a jogszerű földhasználat
vizsgálat a területi puffer alapján – belső metszet - , nem a KET és a hrsz. metszetére vonatkozik.
A poligon és a táblák MÉRETÉRE vonatkozó mérési toleranciát uniós jogszabály tartalmazza –
mely a SAPS-nál is alkalmazott, azaz Kerület x 1,25..
Amennyiben adott évben a teljes KET területét nem tudjuk leigényelni – mert pl. nem
támogatható terület keletkezett – az csak az adott évi kifizetési kérelmét érinti, azaz a KET
területe attól még az eredeti marad. A KET területe részlegesen csökkenthető hivatalból.
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Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása
A bevitt terület kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter / 6 méter szélességben.”
előírások választása esetén a következő paramétereket kell a támogatást igénylőnek betartania:
a) a tábla szélessége 3- 6 méter a választott előírástól függően, de maximum 10 méter lehet;
b) a tábla vagy több tábla esetén a táblák hosszának összege minimum az előírással érintett
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes kerületének 25%-a;
c) a „növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély” táblát az előírással érintett
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában elég lehet egy
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen kialakítania, ha a fentebb felsorolt paramétereknek
megfelel az a tábla;
d) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szegélyét érintően a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell kialakítani.
A „növényvédőszer mentes tartós zöldugar szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás zöldugar
előírásába.
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Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása
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TÁMOGATÁSI ÖSSZEG
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 (309, 83 Ft).
Nincs visszaosztás a támogatási összegben. A pályázati felhívás csak a
tematikus előíráscsoportokra határoz meg max. támogatási összeget.
HIBÁS döntések – Kifogás
PROBLÉMÁT jelentett ÖKO GYEP-bérlegeltetési szerződés csatolásának
hiánya ! Egyeztetések !
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ÚMVP KÖTELEZŐ KÉPZÉSEK

•
•
•

ingyenes képzések
lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kormányhivatal bonyolítja le
időpontról és helyszínről a képzésre kötelezett kedvezményezettek személyre szóló értesítést
kapnak ügyfélkapura, illetve postai címre

A képzések az alábbi témákban kerülnek megszervezésre:
•
•
•
•
•
•
•

Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése
Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP I. és ÉLIP III.)
Kertészet korszerűsítése
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Erdő-környezetvédelmi intézkedések
Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
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Köszönöm a figyelmet!
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