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ZÖLDÍTÉS

Kecskemét, 2015. február 5.

A zöldítés helye a közvetlen
támogatások új rendszerében
Alaptámogatási rendszer
•
•
•
•

Alaptámogatás (SAPS)
„Zöld” komponens
Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás
Termeléshez kötött támogatás
A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés
intézkedéseinek betartása

VAGY

Kisgazdaságok egyszerűsített támogatási
rendszere
•Egyösszegű éves kifizetés
•Zöldítés követelménye alól mentesül
•Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén
közvetlen támogatása nem szankcionálható

„ZÖLD” KOMPONENS
 Kötelező a gazdák számára
 Hektáronként nagyjából 81€ (25.000 Ft)
 A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat
 Az ökológiai gazdálkodást folytató üzemnek az az egysége,
amely ilyen gazdálkodást folytat, vagy átállás alatt áll, mentesül a
zöldítés alól.
 Feltételei:

 diverzifikáció
 állandó legelő fenntartása
 ökológiai célterület kialakítása

Fontos szabályok
 Csak szántón értelmezendő a diverzifikáció és az EFA (de a
zöld kifizetés az ültetvénnyel/állandó kultúrával/állandó
gyeppel fedett hektárokra is jár)
 Zöldítési előírás és zöldítési kifizetés alapjául szolgáló terület
eltérhet
(minden támogatható terület

SAPS jogosult terület)

 Degresszivitás nem érinti a zöld kifizetést

Állandó gyepterület
∑állandó

gyep
→ 5%-kal csökkenhet
2015−ben jogosult mezőgazdasági terület
 tagállami szintű követelmény
 gazdálkodó szintű visszaállítási kötelezettség
 A jövő évtől három gyepkategória kerül bevezetésre:
 Natura 2000-es gyepek (környezeti szempontból értékes gyepek)
 Állandó gyepek (a mezőgazdasági üzem vetésforgójában öt vagy ötnél több
évig nem szerepelnek)
 ideiglenes gyepek (szántóterületen telepített ideiglenes gyepek)

Ideiglenes gyepterület
Az egyéb gyepalkotó
takarmánynövény fajok
listája

 gyep, vagy egyéb gyepalkotó takarmánynövény
 Vetéssel, vagy vetés nélkül
 5 évnél fiatalabb
 Nem visszaállított állandó gyep

angol perje
réti perje
vörös csenkesz
olaszperje
magyar rozsnok
nádképű csenkesz
zöld pántlikafű
bíborhere
vöröshere
fehérhere
perzsahere
alexandriai here
lucerna

Visszaállítási kötelezettség
 Állandó gyep:
 MVH december 31-ig értesíti az érintetteket
 Következő e-kérelem beadásig vissza kell állítani
 Állandó gyep esetében bárhol lehet, kivéve erdő
 Egyenként legalább 0,25 ha területen kell megvalósítani

 Natura 2000 gyep:
 Területileg illetékes környezetvédelmi hatóság értesít
 Haladéktalanul vissza kell állítani
 ugyanott kell kialakítani
 Részleges teljesítés nem lehetséges

 Kivétel:
 erdősítés (nem rövid vágásfordulójú fásszárú energiaerdő, vagy karácsonyfa), hiszen az
erdősítés jelentős környezeti hatást eredményez.
 visszaállítandó terület nem éri el a 0,25 ha-t

Terménydiverzifikáció
 Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás
 a vetésváltás = időbeliség; termény diverzifikáció = térbeliség
 10 ha szántó felett 2 növény,
 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége

Területhatárok
 10-30 hektár közötti méretű szántóföld:
 legalább 2 növény
 A főnövény maximum 75%-át foglalhatja el a szántóföldnek.

 30 hektár szántón felül:
 legalább 3 növény
 a főnövény maximum 75%-át foglalhatja el a szántóföldnek,
 2 növény pedig maximum 95%-án terülhet el.

Kivétel a területhatár alól
a főnövény több mint 75%-ban gyep, vagy parlagon hagyott terület.

Ha a fennmaradó terület
<30 ha → mentesül

Ha a fennmaradó terület > 30 ha:

Növénykultúra – I.
 Főnövényt kell alapul venni:
 Egységes kérelemben főnövényként bejelentett
 Május 1-től szeptember 30-ig, vagy ennek jelentős részében jelen van

 Külön növénykultúrának számít a diverzifikációban egy kultúra,
amennyiben:
 különböző nemzetséghez tartozik;
 a káposztafélék, a burgonyafélék és a tökfélék növénycsaládjába
tartozó kultúrák akkor is külön kultúrának számítanak, amennyiben
ugyanahhoz a nemzetséghez tartoznak;
 parlagon hagyott földterület külön kultúrának számít;
 Az ideiglenes gyep külön kultúrának számít.

 Az őszi és tavaszi vetésű növény két külön terménynek minősül, még
abban az esetben is, ha egyazon fajhoz tartoznak.

Példák
Káposztafélék
Faj
Őszi káposztarepce
Réparepce
Olajretek
Karfiol
Brokkoli
Bimbóskel
Fejes káposzta
Kelkáposzta
Karalábé
Kínai kel
Retek
Torma
Réparepce
Tifon
Takarmánykáposzta
Tarlórépa
Takarmányretek

Nemzetség
Brassica
Brassica
Raphanus
Brassica
Brassica
Brassica
Brassica
Brassica
Brassica
Brassica
Raphanus
Armoracia
Brassica
Brassica
Brassica
Brassica
Raphanus

Burgonyafélék
Faj

Nemzetség

Burgonya

Solanum

Dohány- Burley

Nicotiana

Dohány- Virginia

Nicotiana

Paradicsom

Solanum

Tojásgyümölcs

Solanum

Paprika

Capsicum

Fűszerpaprika

Capsicum

Tökfélék
Faj
Olajtök
Uborka
Tök (kivéve olajtök)
Cukkini
Dinnye
Tökre oltott dinnye

Nemzetség
Cucurbita
Cucumis
Cucurbita
Cucurbita
Citrullus
Citrullus

Növénykultúra – II.
 Egy tenyészidő alatt több növényfaj betakarításának esetében:
 köztes termesztés: ugyanarról a területről egy tenyészidő alatt több növénykultúrát
takarítunk be oly módon, hogy a főnövény sorai közé más növénykultúrát is vetünk és
a kettő együtt hoz termést. Diverzifikációnak számít abban az esetben, ha a
növénykultúrák külön-külön a terület legalább 25%-át elfoglalják.
 Alávetés/másodvetés: a betakarítás jellemzően nem egy időben történik, nem
számít diverzifikációnak;
 Vetőmagkeverékek: ha a vetőmagkeverékekben lévő fajok különböznek egymástól,
továbbá, ha a vetőmagkeverékeket nem használják ideiglenes gyep vagy egyéb
gyepalkotók termesztésére. Egyetlen vetőmagkeverék vetése nem számít
terménydiverzifikációnak. (ellenőrzéskor minősített vetőmag címke szükséges)

Diverzifikáció - Mentesülő
területek
 10 hektár alatti szántó
 Amennyiben szántóterületének egészén rizst vagy indiánrizst termel.
 Amennyiben a szántóterület több, mint 75%-ban ideiglenes gyep, vagy
parlagon hagyott terület, vagy ezek kombinációjával fedett terület, és a
fennmaradó terület nem haladja meg a 30 hektárt;
 Amennyiben a támogatható mezőgazdasági területe több, mint 75%-ban
állandó gyep, ideiglenes gyep, vagy rizs vagy indiánrizs, illetve ezek
kombinációja, és a fennmaradó terület nem haladja meg a 30 hektárt;
 a bejelentett szántóföldnek több mint 50%-a az előző évben nem a gazda
által lett bejelentve, és az egész szántó az előző évihez képest más növénnyel
van bevetve

Ökológiai célterület – 1.
 15 hektárnál nagyobb szántóterület esetén, annak legalább
5%-ának megfelelő méretű területet kell kijelölni
 konkrét lista, Magyarország a könnyítés érdekében minden
elemet bevezet

Ökológiai célterület – 2.


Parlagon hagyott terület;



teraszok;



tájelemek: (1) fás sáv; (2) magányos fa; (3) fasor; (4) fa- és bokorcsoport; (5) táblaszegély; (6)
kis kiterjedésű tó; (7) vizes árok; (8) kunhalom, (9) gémeskút;



vízvédelmi sávok: tó és folyómenti vízvédelmi sávok



agrár-erdészeti hektárok: Az EMVA-ból finanszírozott támogatással létrehozott agrár-erdészeti
hektárok.



erdősített területek: EMVA támogatásból erdősített területek;



Erdőszélek mentén fekvő támogatható sávok: Olyan min. 1 és max. 10 m közötti, erdővel
határos támogatható sávok, melyeken végezhető mezőgazdasági termelés.



rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett területek: őshonos fajokból
létrehozott sarjerdő, amelyeken nem használnak ásványi műtrágyát és/vagy növényvédő
szereket;



ökológiai jelentőségű másodvetés: a főnövény betakarítása utáni és a következő főnövény előtt
legalább két fajból vetett növény-állomány;



nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek

Példák
Rövid rotációs idejű
sarjerdő
Fehér nyár

Fekete nyár

Ökológiai jelentőségű
másodvetés
A keverék az alábbi fajokból állhat
(legalább két faj keveréke):
Lóbab
Szegletes lednek

Szürke nyár

Takarmánybükköny

Nitrogénmegkötő
növények
Somkóró
Szegletes lednek
Csicseriborsó
Tarka koronafürt
Keleti kecskeruta
Szarvaskerep
Fehér virágú csillagfürt

Hajdina

Sárga virágú csillagfürt

Rezgőnyár

Facélia

Kék virágú csillagfürt

Fehér fűz

Cirok

Kosárfonó fűz
Mézgás éger
Magas kőris

Keskenylevelű kőris
Korai juhar

Alexandriai here

Lucerna
Baltacim
Takarmányborsó

Kerti zsázsa

Bíborhere

Csillagfürt

Vöröshere

Somkóró
Perzsahere

Fehérhere

Perzsahere
Görögszéna

Szöszösbükköny

Lóbab

Bíborhere

Pannonbükköny

Olaszperje

Tavaszi bükköny

Olajretek
Fehérmustár
Takarmányrepce
Zöld rozs

Szöszösbükköny
Szója
Közönséges vagy
veteménybab
Lencse
Zöldborsó
Sárgaborsó

Átváltási és súlyozási mátrix
Ökológiai célterületként elszámolható elemek
Parlagon hagyott terület (1 m2)
Terasz (1 m)
Fás sáv (1 m)
Magányos fa (db)
Fasor (1 m)
Fa- és bokorcsoport (1 m²)
Táblaszegély (1 m)
Kis kiterjedésű tó (1 m²)
Árok (1 m)
Gémeskút, kunhalom (1 m²)
Vízvédelmi sáv (1 m)
Agrár-erdészeti hektár (1 m²)
Erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársáv ( 1 m)
termelés alatt nem álló
termelés alatt álló
Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény (1 m²)
Erdősített területek (1 m²)
Ökológiai jelentőségű másodvetés (1 m²)
Nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek (1 m²)

Átváltási tényező

Súlyozási tényező

2

1
1

-

2

20
5
25/-

1,5
2
1,5
1,5
1,5
2
1
1,5
1

-

1,5
0,3

-

0,3

-

1
0,3

Ökológiai célterület – 3.
 a bevezetés kétlépcsős:
 2014-től 5%,
 2017. évi felülvizsgálattól függően akár 7%
 MePAR-ban önálló tematikus réteg (pontszerű, vonalas és
sokszög-alakzatok)
 Lehatárolásra kerülnek:
 Védett tájképi elemek (magányos fa; fa-, és bokorcsoport; kis
kiterjedésű tó; kunhalom; gémeskút)
 Terasz, védelmi sáv, agrár-erdészeti hektár, erdősített terület, rövid
vágásfordulójú energiaerdő
 Állandó gyepterületek

Rendelkezésre állás
Szántón: jogszerű földhasználat
Tájképi elemek esetében is (szomszédosság kizárt!)
Egyéb tájelemek esetében rendelkezésre állás lehetséges:
fás sáv, fasor, táblaszegély, vizes árok
A terület tulajdonosa (önkormányzat, közútkezelő, stb.) fenntartását
jelezheti április 15-ig → tiltólista

Amennyiben több aktív mezőgazdasági termelő jogos igénye áll fenn
ugyanazon terület EFA területként történő elszámolására, úgy az MVH a
szóban forgó területet annak kerületi arányosításával osztja fel a felek
között.
Vis maior nem jelenthető be ilyen területre!

Tájelem dominancia szabálya
Egy tájelemen belül egy másik elem nem fogadható el külön EFA-ként

A nagyobb kiterjedésű domináns
Pl:
táblaszegélyen magányos fa
Táblaszegélyen vizes árok
Vizes árok területén magányos fa

Szomszédosság
1. közvetlenül szomszédos: nincs kerítés, út, más EFA-elem az EFA terület és a szántó között
(pl. táblaszegélyen vizes árok dominancia nélkül)
2. csak az a szakasz, ami határos vele, túllógó részek nem
3. lineáris elem hosszanti oldalával kell érintkeznie a szántónak (fasor, táblaszegély,
vízvédelmi sáv, fás sáv)
4. Tájképi elem is támogatható terület, ezért a vele szomszédos EFA elem is elismerhető

Különleges szabályok
 Ökológiai gazdálkodásba vont N megkötő növény/ökológiai másodvetés nem
fogadható el EFA-ként
 Csak a minimális-maximális mérettel fogadhatóak el
 Lineáris elem legalább 10 méter hosszú legyen (terasz, táblaszegély, fás sáv, stb)
 Legfeljebb 2 méteres szakadás a felszínborításban (kiv. fasor)
 Két átváltási tényezővel nem rendelkező elem közös metszete nem lehet EFA
(táblaszegély + fás sáv)
 Két átváltási tényezővel rendelkező elem konverziós területe részlegesen érinti
egymást (fasor + magányos fa) → mindkettő teljes mértékben elfogadható
 Átváltási tényezővel rendelkező elem konverziós területe részben érinti a fizikai
területű elemet (táblaszegély + magányos fa)→ mindkettő teljes mértékben
elfogadható
 Két átváltási tényezővel rendelkező elem teljesen egybeesik (teraszon magányos
fa) → csak az egyik fogadható el

EFA elem példa - táblaszegély

EFA elem példa - parlag

• Tárgyévben nem vethető semmi
• 5 év után is szántó marad
• Egy növénykultúrának számít a diverzifikációban

EFA elem példa – nitrogénmegkötő
növénnyel bevetett terület

• jelen kell lennie a szántóterületen a megadott időszak valamely szakaszában–
figyelembe véve az adott növényi kultúra vegetációs idejét:
• Egyéves: április 1. – május 31.
• Évelő: május 1.- szeptember 30.
• fémzárolt vagy saját vetőmag esetén minősített vetőmag

• vetőmagkeverék esetén minden komponense nitrogénmegkötő növény
• Nitrátérzékeny területen HMGY vétség esetén nem fogadható el EFA-ként

EFA elem példa – ökológiai
jelentőségű másodvetés

• két főnövény termesztése közötti időszakban, az első főnövény vetésének évében
kerül elvetésre
• zöldtrágyának , téli takarónövénynek használható
• fémzárolt, vagy saját vetőmag esetén minősített vetőmag
• Egységes kérelemben tábla/parcella bejelölése, tervezett vetési időpont és
hasznosítási kód megadása

EFA elem példa – fasor

Ökológiai célterület – Mentesülő
területek
 15 hektár alatti szántó
 Amennyiben szántóterületének több mint 75%-a parlagon
hagyott terület, vagy ideiglenes gyep, vagy hüvelyes növény,
vagy az előzőek kombinációja és a fennmaradó szántóterület
nem haladja meg a 30 hektárt.

 Amennyiben a támogatható mezőgazdasági területének több
mint 75%-a állandó gyep, vagy ideiglenes gyep, vagy rizs,
indiánrizs, vagy az előzőek kombinációja és a fennmaradó
szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt.

Szankciók nem teljesítés, vagy
vétség esetén
 vétséggel arányos területi elvonás
 2017-ben ezen felül további maximum 20%-os
közigazgatási szankció
 2018-tól ezen felül további maximum 25%-os
közigazgatási szankció

 A közigazgatási szankció a meg nem felelés
mértékétől függően fog változni

Kalkulátorok
 Támogatás-kalkulátor
 Ökológiai jelentőségű terület kalkulátor
 Zöldítési szankció kalkulátor

EFA kalkulátor

Zöldítés gazdálkodói kézikönyv
 Elérhető elektronikus formában

www.nak.hu
 Február folyamán nyomtatott
példány
 Minden 8 ha feletti kamarai
tagnak

elérhetőségek:
palakovics.szilvia@nak.hu

www.NAK.hu
+36 1 802 6100
1119 Budapest
Fehérvári út 89-95.

Köszönöm a
figyelmet.

