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A Vidékfejlesztési Program részeként ismét meghirdetésre kerültek az Agrár-
környezetgazdálkodási (AKG) támogatások.  
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 db. 
Beadási időszak: 2016. november 2. – 2016. december 2. között. 
 
A pályázatokat 5 éves időtartamra (2017. január 1-től 2021. december 31-ig) szóló 
kötelezettségvállalások alapján lehet benyújtani.  
A támogatással érintett terület minimum 1 hektár. 
 

AKG támogatás összege tematikus előírás-csoportonként 
 

Területi  
kategória 

Földhasználati  
kategória 

Támogatás maximális összege 
(a lehető legtöbb választható 

előírás felvétele esetén) 
(euró/ha) 

Horizontális, 
az országban bárhol 
igényelhető  

Szántó 270 
Ültetvény szőlő 644 

egyéb gyümölcsös 534 
 
 
Degresszió 
A támogatás intenzitása 100% ültetvény földhasználati kategória esetében.  
Támogatás intenzitás szintje szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében: 300 ha-ig 100%, 
300,01 – 1200 ha: 85%, 1200,01 ha felett: 50%.  
 
 
Általános követelmények 
Az AKG-ba belépő minden gazdálkodóra vonatkozik: 
 Gazdálkodási napló vezetése és meghatározott adatainak elektronikus beküldése, a 

szokásos éves monitoring jelentés mellett. A napló adott év január 1-jével kezdődik és 
adott év december 31-ével zárul.  

 2017. december 31-ig kötelező képzésen kell részt venni. 
 Ha az AKG keretében vállalt előírást a gazdálkodó az adott évben az adott táblára 

vonatkozóan a zöldítési kötelezettsége alapján ökológiai jelentőségű területként is el 
kívánja számolni, akkor az AKG kötelezettség teljesítéseként nem kerül figyelembe 
vételre. 

 Egy tábla területe legalább 0,25 hektár, kivéve a növényvédőszer-mentes 
zöldugar/méhlegelő szegély tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 hektár.  

 A kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves 
időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak 
kell lenni. 

 A tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adatainak elektronikus beküldése. 
 
 
 



Alapkövetelmények 
A nyerteseknek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania: 
1.) Kölcsönös Megfeleltetés előírásai és követelményei (JFGK + HMKÁ) 
2.) 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (zöldítés) szerinti minimumkövetelmények 
 

A nyerteseknek a teljes támogatási időszak alatt a kötelezettségvállalással érintett teljes 
területen be kell tartania:  
3.) 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat 
(HMGY) követelményei 
4.) 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. mellékletében meghatározott integrált növényvédelem 
általános elveinek betartása (IPM). 
 
 

A tematikus előíráscsoportok rendszere 
A) Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag (kötelező): alap (A) előírások. A kifizetés nem 
előírásonként, hanem az összes előírásra vonatkozóan, egy összegben történik.  
B) Választható előírások (V): az alapcsomagon túli előírások, amelyek különböző környezeti 
kihívásokat kezelnek, ezekből a támogatásra jogosultak szabadon választanak. A kifizetési 
összeg előírásonként került meghatározásra. 
 

A gazdálkodó (tematikus előírás-csoportonként) legfeljebb kétféle előíráscsomagot állíthat 
össze magának. Mindkét előíráscsomagnak legalább két választható előírást kell tartalmaznia. 
 

Horizontális szántó tematikus előíráscsoport 
 

Ssz. Előírás Előírás 
típus 

Támogatás 
euró/hektár 

Az alapcsomag előírásai 
1 Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos. A  

 
 
 

 
 

40 

2 Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

A 

3 Az erózió-érzékeny területeken dohány, cukorrépa, takarmányrépa, 
burgonya, csicsóka termesztése tilos. 

A 

4 Talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodási terv készítése 
talajtani szakértő bevonásával. 

A 

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

A 

6 Egy tábla maximális mérete 40 ha. A 
7 Szűkített növényvédőszer hatóanyag alkalmazása. A 

Választható előírások 
8 Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 

elvégzése. 
V 

önállóan választható 
 
6 

9 Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább egy 
alkalommal. 

V 
önállóan választható 

 
7 

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

V 
önállóan választható 

 
22 

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. 

 
V 

csak a 16. vállalással 
együtt választható 

 
 

10 



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

V 
csak a 16. vállalással 

együtt választható 

 
5 

13 Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása. V 
önállóan választható 

 
1 

14 Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő 
szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án 
legalább 3 évig, legalább 3 méter szélességben. 

V 
önállóan választható, 

de a 15-sel együtt nem 

 
11 

15 Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő 
szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án 
legalább 3 évig, legalább 6 méter szélességben. 

V 
önállóan választható, 

de a 14-sel együtt nem 

 
22 

16 A vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas 
pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % 
zöldugar tartása (Az előírással érintett 100 ha és az 
alatti területek esetén 5 év alatt, 100 ha felett pedig 
évente kell teljesíteni). 

 
V 

önállóan választható 

 
 

80 

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

V 
önállóan választható 

 
27 

18 Ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása. V 
önállóan választható 

 
15 

19 Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása 
a gazdálkodásba. 

V 
önállóan választható 

 
23 

20 Forgatás nélküli talajművelés alkalmazása. V 
önállóan választható 

 
12 

 
 

Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport 
Ssz. Előírás Előírás 

típus 
Támogatás 
euró/hektár 

Az alapcsomag előírásai 
21 Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos. A  

 

Szőlő: 494 
 

Egyéb 
gyümölcs: 

384 

22 Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó 
komposzt felhasználása. 

A 

23 Talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodási terv készítése 
talajtani szakértő bevonásával. 

A 

24 Szűkített növényvédőszer hatóanyag alkalmazása. A 
25 Gyepes talajfelszín esetén kaszálás legalább évente egy alkalommal. A 

Választható előírások 
26 Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat elvégzése. V 

önállóan választható 
6 

27 Levélanalízis elvégzése. V 
önállóan választható 

22 

28 Előrejelzésen - beleértve a szexferomon csapdák legalább 1 db/2 
ha sűrűségű kihelyezését - alapuló növényvédelem alkalmazása. 

V 
önállóan választható 

50 

29 Madárodú kihelyezése: 3 db/ha sűrűségben, kihelyezési 
útmutató alapján. 

V 
önállóan választható 

27 

30 Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a 
gazdálkodásba. 

V 
önállóan választható 

45 



Pontozási szempontok: 
 Területi szempontok (Natura 2000, nitrátérzékeny terület, THÉT (korábban KAT) 

terület, eróziós terület, aszály-érzékeny terület) 
 Közép-, vagy felsőfokú agrárvégzettség 
 Szaktanácsadói javaslat alapján tett vállalások 
 Állatállomány megléte 
 A gazdaság teljes méretéhez képest az AKG-ba bevitt területek aránya 
 5 éves földhasználati jogosultság megléte az érintett területek arányától függően 
 A választott előírások alapján számított környezeti hozzáadott érték (ki mennyit vállal 

a választható előírások közül) 
 
 
Pályázat feltételei: 
 AKG pályázatot csak aktív mezőgazdasági termelő nyújthat be. 
 A támogatással érintett terület minimum 1 ha.  
 Ültetvény földhasználati kategória esetében a dió, szelídgesztenye és szőlő kivételével 

a támogatásba behozott fásszárú növényállomány életkora a támogatási kérelem 
benyújtásának évében nem lehet több, mint 20 év. 

 Az a támogatást igénylő, aki a 2016-2020-as AKG Horizontális szántó tematikus 
előíráscsoportra támogatói okirattal rendelkezik, jelen felhívásban ugyanazon 
tematikus előíráscsoportra nem nyújthat be támogatási kérelmet.  

 Az a támogatást igénylő, aki a 2016-2020-as AKG  Horizontális ültetvény tematikus 
előíráscsoportra támogatói okirattal rendelkezik jelen felhívásban ugyanazon 
tematikus előíráscsoportra csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, 
amennyiben a támogatással érintett ültetvény igazoltan 2016. január 1. utáni telepítésű.  

 
 
Mit tegyen aki pályázni akar? 
 
1.)  A pályázati felhívás alapos áttanulmányozása, az 5 év alatt biztosan tartható vállalások 
átgondolása, szükség szerint szaktanácsadó igénybevételével (erre plusz pont is jár).  
 
2.) Földhasználatok áttekintése. Az 5 éves földhasználat igazolása nem feltétel a beadáshoz, 
de jelentős plusz pontot kap az, aki az AKG-ba bevinni kívánt területe minél nagyobb részén 
tudja ezt igazolni. 
 
3.) Területmérés. A pályázat benyújtásakor szükséges csatolni az AKG-ba bevinni kívánt 
területek határainak GPS-el lemért koordinátáit. Az előírásokat a támogatás 5 éve alatt ezekre 
a kijelölt területekre kell betartani, azon változtatni az intézkedés folyamán nem lehet. A 
területek felmérése során a terület töréspontjainak EOV koordinátáit meg kell adni. A 
területmérés előírásait a felhívás melléklete tartalmazza.  
 
A területméréseknél a legfontosabb szempont, hogy csak azon földterület kerüljön olyan 
mértékben lemérésre, a terület valós művelésének és szerkezetének megfelelő 
elhelyezkedéssel, amire tényleges földhasználattal rendelkezik a támogatást igénylő. 
A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a 
kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű 
földhasználónak kell lennie. 
 
 



4.) Szükséges mellékletek beszerzése: 
a) Hatósági bizonyítvány az ültetvény életkoráról az ültetvény földhasználati kategória 
esetében a dió, szelídgesztenye és a szőlő kivételével.  
b) végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány;  
c) családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat, amennyiben a családi gazdaság 
tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;  
d) gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának 
munkaszerződése, kinevezése, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló 
oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;  
e) gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető 
cégkivonata, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának 
végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;  
f) szaktanácsadó által kiállított igazolás, amelyen igazolja, hogy az előírások a 
közreműködésével kerültek összeállításra;  
g) őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti igazolás;  
h) a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló dokumentumok, kivéve földhasználati lap, 
tulajdoni lap.  
 
 
A fentiek csak összefoglaló felsorolások, a teljes felhívás itt érhető el: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp-4-10112-16-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-1  
 
 
 


