1. számú melléklet
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata

* Kiegészítő információk a vetésszerkezeti előírások teljesítéséhez:
A vetésszerkezeti előírások teljesítése, így a vetésszerkezeti részarányok betartása évente történik, annak
ellenőrzése évente valósul meg.

Tematikus előíráscsoport 1.
Horizontális szántó földhasználati kategória
Sorszám

A támogatás előírásai

1.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

2.

3.

4.

5.

6.

Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási
terv készítése talajtani szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése,
vagy istállótrágya kijuttatása.
A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya
bedolgozását is – csak a lejtő irányával
merőlegesen történhet

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

választható előírások egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadot
t érték /
pontszám

A

A

A

A

59

A

A

7.

Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.

A

8.

Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat
elvégzése talajtani szakértő bevonásával.

V

9

önállóan választható

1

V

18

önállóan választható

2

V

33

önállóan választható

5

9.

10.

11.

1

Tilos szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka
termesztése tilos.

Előírás
típus

Középmély lazítás elvégzése a
kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy
alkalommal.
Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő
szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a
táblák maximális mérete 5 ha.1
Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves
keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő
betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan
területet kell hagyni 5-10% térmértékben,
táblánként, kaszálásonként változó helyen, a
tábla szélével érintkezően legalább 6 méter
szélességben.

V

12.

Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő
kaszálása, silózása és szárzúzás során
madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).

V

13.

Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

V

15

Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható, amennyiben a
terület szélessége eléri a 6 métert.

4

6

Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható

2

1

önállóan választható

1

A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)

14.

V

16

15.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt
terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 6
3
méter szélességben.

V

33

V

87

önállóan választható

6

V

39

önállóan választható

2

V

15

önállóan választható

1

16. *

17.

18.

2
3

önállóan választható, de mellette nem
választható a “Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 6 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a “ Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3
méterszélességben.” előírás

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt
terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3
2
méter szélességben.

A vetésszerkezetben legalább 15% szálas
pillangós takarmánynövény, valamint legalább
5% zöldugar tartása.
Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy
alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy
istállótrágya kijuttatása.
Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag
felhasználása szakmailag elvárható
mennyiségben adott területegységre vetítve.

4

5

19.

Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító
bevonása a gazdálkodásba.

V

4

önállóan választható

3

20.

A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

V

19

önállóan választható

2

A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet

Tematikus előíráscsoport 2.

Horizontális gyep földhasználati kategória
Sorszám

A támogatás előírásai

Előírás
típus

21.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

A

22.

23.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által
elhullajtott ürülékből származhat, trágya
kiszórása tilos.

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

választható előírások egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadot
t érték /
pontszám

A

A

24.

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve
kaszálással kell hasznosítani.

A

25.

A gyepterület öntözése tilos.

A

26.

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos.

A

27.

Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés
tilos.

A

28.

Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske,
szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető.

A

29.

Állategység (legeltethető) megléte: min. 0,2
ÁE/ha.

A

30.

A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át
kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell
hagyni.

V

41

31.

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át
kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell
hagyni.

V

62

32.

Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).

V

12

önállóan választható

2

33.

Kaszálási korlátozás időben: Kaszálás június 15.
után végezhető.

V

21

önállóan választható

5

34.

Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha,max. 1,5
ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának
figyelembe vételével.

V

78

önállóan választható

6

109

önállóan választható, de mellette nem
választható „A terület legalább 10,
legfeljebb 15%-át kaszálásonként
változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.”
előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható „A terület legalább 5,
legfeljebb 10%-át kaszálásonként
változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.”
előírás

3

4

Tematikus előíráscsoport 3.

Horizontális ültetvény földhasználati kategória
választható előírások egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadot
t érték /
pontszám

15

önállóan választható

1

V

21

önállóan választható

4

Előírás
típus

Sorszám

A támogatás előírásai

35.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

A

36.

Tilos szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.

A

37.

Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási
terv készítése talajtani szakértő bevonásával.

A

38.

Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.

A

39.

Gyepes talajfelszín esetén kaszálás legalább
évente egy alkalommal.

A

40.

Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat
elvégzése talajtani szakértő bevonásával.

V

41.

4

Levélanalízis elvégzése.4

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

Almatermésű
ek: 727
Szőlő:
886
Egyéb
gyümölcs:
582

42.

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

V

48

önállóan választható

3

43.

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

V

36

önállóan választható

4

44.

1 m2/ha hatékony ízeltlábú búvóhely kialakítása.

V

24

önállóan választható

3

45.

Hagyományos gyümölcsös fenntartása 30-150
db/ha közötti állománysűrűséggel,
(szőlőültetvény esetében ez az előírás nem
választható).

V

179

önállóan választható, de szőlőültetvény
esetében ez az előírás nem választható

6

46.

Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító
bevonása a gazdálkodásba.

V

45

önállóan választható

3

„Levélanalízis elvégzése” előírás kizárólag abban az esetben választható, amennyiben az érintett KET-en a
kötelezettségvállalási időszak első napján (2022.01.01) már eltelepített ültetvény található.

Tematikus előíráscsoport 4.

Horizontális nádas földhasználati kategória
Sorszám

A támogatás előírásai

47.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

48.

49.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
A nád aratása, és egyéb tevékenység végzése
(különösen: szállítás, kihúzás) kizárólag
december 1. és február 28. között engedélyezett.

Előírás típus

A támogatás mértéke euró/ha/év

A

A

A
105

50.

A területen nádgazdálkodást kell végezni.

A

51.

A nád rizómájának megsértése tilos.

A

52.

A nádas terület 15- 20 %-át 2 évente változó
helyen aratatlanul kell hagyni.

A

Tematikus előíráscsoport 5.
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi
előírásokkal (Zonális)
Sorszám

A támogatás előírásai

53.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

54.

55.

56.

57.

58.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka
termesztése tilos.
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási
terv készítése talajtani szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy
alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy
istállótrágya kijuttatása.
A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya
bedolgozását is – csak a lejtő irányával
merőlegesen történhet

Előírás
típus

A

A

A

A

A

A

59.

Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.

A

60.

Tápanyag utánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90
kg/ha/év értéket.

ZA

61.

Tilos az öntözés.

ZA

62.

Március 1. és július 31. között napnyugtától
napkeltéig gépi munkavégzés tilos.

ZA

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak
fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt
haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti
park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül
min. 1 ha védőzóna kialakítása.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves
keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő
betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan
területet kell hagyni 5-10% térmértékben,
táblánként, kaszálásonként változó helyen, a
tábla szélével érintkezően legalább 6 méter
szélességben.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves
keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő
kaszálása, silózása és szárzúzás során
madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás
megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
írásban, elektronikus úton , illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes nemzeti park
igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és
tervezett kezdési időpontját.
Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi időpontja
július 1, kivéve az évelő szálas pillangós
takarmánynövények telepítését követő első
kaszálást, mely a nemzeti park igazgatóság
írásos nyilatkozata alapján korábbi időpontban is
elvégezhető.
A tábla szélein legalább 6 méter széles
növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell
hagyni.
Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak, kivéve a
repce, a mustár, illetve az olajretek rovarirtását.

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

ZA
392

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

választható előírások egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadot
t érték /
pontszám

70.

71.

*

72.

73.

74.

75.

A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes
területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós
takarmánynövények, azok füves keveréke,
zöldugar) termesztése, vagy a következő
vetésszerkezet betartása fővetésű növények
tekintetében: legalább 20% kalászos gabona,
legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény
(évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke,
illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar,
legalább 10 % őszi káposztarepce, legfeljebb
20% egyéb kultúra.
Repce esetén a teljes repceterületnek az
illetékes nemzeti park igazgatóság által kijelölt
legalább 5 legfeljebb 10 %-án a madarak téli
táplálékénak biztosítása érdekében téli
hóeltakarítás.
A talajfelszín megsértésével járó gépi
munkavégzés április 15. és július 15. között nem
végezhető, kivéve a betakarítás utáni
tarlóhántást.
Évelő növénykultúrák, kalászos gabonák, és
zöldugar termesztése során növényvédőszerek
és műtrágya kijuttatása április 15. és július 1.
között nem megengedett.
Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos,
melynek területe - a vonatkozó kezelési
szabályok betartása mellett - az adott kultúra
kiterjedésébe beleszámítható.

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

76.

Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat
elvégzése talajtani szakértő bevonásával.

V

9

önállóan választható

1

77.

Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő
szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a
táblák maximális mérete 5 ha.5

V

33

önállóan választható

5

78.

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi időpontja
július 15.

V

22

79.

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi időpontja
augusztus 15.

V

37

80.

Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

V

1

önállóan választható, de mellette nem
választható a “
Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja augusztus 15.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a
“Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja július 15.” előírás
önállóan választható
önállóan választható, de mellette nem
választható a “ Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 6 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3 méter
szélességben.” előírás

6

7

1

81.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt
terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3
méter szélességben.6

V

16

82.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt
terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 6
méter szélességben.7

V

33

V

33

önállóan választható

5

V

19

önállóan választható

2

83.

84.

5

Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek
alkalmazása tilos.

Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg az 50
kg/ha/év értéket.
A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

4

5

A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)
A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
7
A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet
6

Tematikus előíráscsoport 6.
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, kék vércse
védelmi előírásokkal (Zonális)
Sorszám

85.
86.

87.
88.
89.

90.

A támogatás előírásai
Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.
Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka
termesztése tilos.
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási
terv készítése talajtani szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése,
vagy istállótrágya, kijuttatása.
A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya
bedolgozását is – csak a lejtő irányával
merőlegesen történhet

Előírás
típus

A
A

A
A
A

A

91.

Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.

A

92.

Tápanyag utánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90
kg/ha/év értéket.

ZA

93.

Tilos az öntözés.

ZA

94.

Március 1. és július 31. között napnyugtától
napkeltéig gépi munkavégzés tilos.

ZA

95.

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak
fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt
haladéktalanul jelenteni kell az illetékes nemzeti
park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül
min. 1 ha védőzóna kialakítása.

ZA

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves
keveréke, valamint zöldugar
kaszálása/szárzúzása táblánként eltérő napokon
történjen.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves
keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő
betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan
területet kell hagyni 5-10% térmértékben,
táblánként, kaszálásonként változó helyen, a
tábla szélével érintkezően legalább 6 méter
szélességben.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő
kaszálása, silózása és szárzúzás során
madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás
megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
írásban, elektronikus úton, illetve e-mail címen
be kell jelenteni az nemzeti park igazgatóságnak
a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési
időpontját.
A szálas pillangós takarmánynövények, azok
füves keverékei, valamint a zöldugar első
kaszálását a teljes területük legalább 50%-án
május 31-ig el kell végezni.
5 ha-nál nagyobb tábla esetén minden
kaszálásnál, szárzúzásnál a táblát két egyenlő
részre kell osztani, az első 50 % kaszálásának
befejezését követően a másik 50%
kaszálását/szárzúzását csak 10 nappal később
lehet elkezdeni.
A tábla szélein legalább 6 méter széles
növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell
hagyni.

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

369
ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

választható előírások egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadot
t érték /
pontszám

103.

Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak.

ZA

104.

Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek
alkalmazása tilos.

ZA

105. *

106.

ZA

ZA

107.

Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat
elvégzése talajtani szakértő bevonásával.

V

9

önállóan választható

1

108.

Az alintézkedésbe vont teljes területen - az
évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.8

V

33

önállóan választható

5

109.

Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

V

1

önállóan választható

1

110.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt
terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3
méter szélességben.9

V

16

111.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt
terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 6
méter szélességben.10

V

33

V

33

önállóan választható

5

V

19

önállóan választható

2

112.

113.

8

A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes
területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós
takarmánynövények, azok füves keveréke,
zöldugar) termesztése, vagy a következő
vetésszerkezet betartása fővetésű növények
tekintetében: legalább 30% kalászos gabona,
legalább 20% évelő szálas pillangós
takarmánynövény (évelő szálas pillangósok,
vagy azok keveréke, illetve füves keveréke)
legalább 20% zöldugar, egyéb kultúra legfeljebb
20 %. .
Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos,
melynek területe - a vonatkozó kezelési
szabályok betartása mellett - az adott kultúra
kiterjedésébe beleszámítható.

Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg az 50
kg/ha/év értéket.
A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 6 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3 méter
szélességben.” előírás

4

5

A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)
A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
10
A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet
9

Tematikus előíráscsoport 7.
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, alföldi
madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
Sorszám

114.
115.

116.

117.

118.

119.
120.
121.
122.
123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.
130.

A támogatás előírásai

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.
Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka
termesztése tilos.
Talajvizsgálaton alapuló
tápanyaggazdálkodási terv készítése talajtani
szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal zöldtrágyanövény
termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.
A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya
bedolgozását is – csak a lejtő irányával
merőlegesen történhet
Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.
Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90
kg/ha/év értéket.
Tilos az öntözés.
Március 1. és július 31. között napnyugtától
napkeltéig gépi munkavégzés tilos.
Fokozottan védett, földön fészkelő madarak
fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt
haladéktalanul jelenteni kell az illetékes
nemzeti park igazgatóságnak. A megtalált
fészek körül min. 1 ha védőzóna kialakítása.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke/illetve zöldugar vagy
méhlegelő betakarítása/szárzúzása során
kaszálatlan területet kell hagyni 5-10%
térmértékben, táblánként, kaszálásonként
változó helyen, a tábla szélével érintkezően
legalább 6 méter szélességben.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke, illetve zöldugar vagy
méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás
során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása , vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás
megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
írásban, elektronikus úton , illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes nemzeti park
igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és
tervezett kezdési időpontját.
A teljes szálas pillangós takarmánynövény,
azok füves keveréke, valamint a zöldugar
vetésterület legfeljebb 50%-án az illetékes
nemzeti park igazgatóság írásos formában
kíméleti területet jelölhet ki, ahol csak július 1.
után folytatható betakarítás/szárzúzás.
A tábla szélein legalább 6 méter széles
növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell
hagyni.
Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak, kivéve
a repce, a mustár, illetve olajretek rovarirtását.

Előírás
típus

A
támogatás
mértéke
euró/ha/év

A
A

A

A

A

A
A
ZA
ZA
ZA

ZA
369

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA
ZA

választható előírások egymáshoz
való viszonya

környezet
i
hozzáado
tt érték /
pontszám

131.
132.

133. *

134.

135.

136.

137.

Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek
alkalmazása tilos.
Növényvédőszerek és műtrágya kijuttatás
május 1. és június 15. között nem
megengedett.
A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes
területen évelő növénykultúrák (szálas
pillangós takarmánynövények, azok füves
keveréke, zöldugar) termesztése, vagy a
következő vetésszerkezet betartása fővetésű
növények tekintetében: legalább 20% kalászos
gabona, legalább 20% évelő szálas pillangós
takarmánynövény (évelő szálas pillangósok,
vagy azok keveréke, illetve füves keveréke),
legalább 20% zöldugar, egyéb kultúra
legfeljebb 30 %.
Repce esetén a teljes repceterületnek az
illetékes nemzeti park igazgatóság által kijelölt
legalább 5 legfeljebb 10 %-án a madarak téli
táplálékénak biztosítása érdekében téli
hóeltakarítás.
Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos,
melynek területe - a vonatkozó kezelési
szabályok betartása mellett - az adott kultúra
kiterjedésébe beleszámítható.
Akkreditált laboratóriumban bővített
talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő
bevonásával.
Az alintézkedésbe vont teljes területen - az
évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.11

ZA
ZA

ZA

ZA

ZA

V

9

V

33

V

1

138.

Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

139.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
legalább 3 méter szélességben.12

V

16

140.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
13
legalább 6 méter szélességben.

V

33

141.

Évelő növénykultúrák, kalászos gabonák, és
zöldugar termesztése során
növényvédőszerek és műtrágya kijuttatása
április 15. és július 1. között nem megengedett.

V

11

142.

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja július 15.

V

143.

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja augusztus 15.

144.

145.

11

Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg az 50
kg/ha/év értéket.
A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

önállóan választható

önállóan választható
önállóan választható
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 6 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható

1

5

1

4

5

4

22

önállóan választható, de mellette nem
választható
„Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja augusztus 15.” előírás

6

V

37

önállóan választható, de mellette nem
választható
„Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja július 15.” előírás

7

V

33

V

19

önállóan választható

önállóan választható

5

2

A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)
A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
13
A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet
12

Tematikus előíráscsoport 8.
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, hegy- és
dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
Sorszám

A támogatás előírásai

Előírás
típus

146.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

A

147.

148.
149.
150.

151.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka
termesztése tilos.
Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási
terv készítése talajtani szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése,
vagy istállótrágya kijuttatása.
A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya
bedolgozását is – csak a lejtő irányával
merőlegesen történhet

A

A
A
A

A

152.

Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.

A

153.

Tápanyag utánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90
kg/ha/év értéket.

ZA

154.

Tilos az öntözés.

ZA

155.

Március 1. és július 31. között napnyugtától
napkeltéig gépi munkavégzés tilos.

ZA

156.

157.

158.

159.

160.

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak
fészkének, fiókáinak megtalálása esetén azt
haladéktalanul jelenteni kell az illetékes
nemzeti park igazgatóságnak. A megtalált
fészek körül min. 1 ha védőzóna kialakítása.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő
betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan
területet kell hagyni 5-10% térmértékben,
táblánként, kaszálásonként változó helyen, a
tábla szélével érintkezően legalább 6 méter
szélességben.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke, illetve zöldugar vagy
méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás
során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
A július 31-e előtt végzett kaszálás/szárzúzás
megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
írásban, elektronikus úton , illetve e-mail címen
be kell jelenteni az illetékes nemzeti park
igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és
tervezett kezdési időpontját.
A tábla szélein legalább 3 méter széles
növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell
hagyni.

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

ZA

294
ZA

ZA

ZA

ZA

161.

Rovarölő szerek nem alkalmazhatóak.

ZA

162.

Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek
alkalmazása tilos.

ZA

163. *

A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes
területen évelő növénykultúrák (szálas
pillangós takarmánynövények, azok füves
keveréke, zöldugar) termesztése, vagy a
következő vetésszerkezet betartása fővetésű
növények tekintetében: legalább 30% kalászos
gabona, legalább 20% szálas pillangós
takarmánynövény (évelő szálas pillangósok,
vagy azok keveréke, illetve füves keveréke),
legalább 10% zöldugar, legfeljebb 25% egyéb
kultúra.

ZA

választható előírások egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

164.

165.

166.

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos,
melynek területe - a vonatkozó kezelési
szabályok betartása mellett - az adott kultúra
kiterjedésébe beleszámítható.
Akkreditált laboratóriumban bővített
talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő
bevonásával.
Az alintézkedésbe vont teljes területen - az
évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar
14
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.

ZA

V

9

önállóan választható

1

V

33

önállóan választható

5

V

1

önállóan választható

1

167.

Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

168.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
15
legalább 3 méter szélességben.

V

16

169.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
legalább 6 méter szélességben.16

V

33

170.

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja július 15.

V

22

171.

Kaszálás/szárzúzás/silózás legkorábbi
időpontja augusztus 15.

V

37

172.

Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N
hatóanyag mértéke nem haladhatja meg az 50
kg/ha/év értéket.

V

33

önállóan választható

5

173.

A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

V

19

önállóan választható

2

14

önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án , legalább 6 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható „Kaszálás/szárzúzás/silózás
legkorábbi időpontja augusztus 15.”
előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható „Kaszálás/szárzúzás/silózás
legkorábbi időpontja július 15.” előírás

4

5

6

7

A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)
A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
16
A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet
15

Tematikus előíráscsoport 9.
Szántó földhasználati kategória erózió érzékeny területi lehatárolással (zonális)
Sorszám

A támogatás előírásai

Előírás
típus

174.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

A

175.

176.

177.

178.
179.
180.
181.
182.
183. *

184.

185.

186.

187.

188.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka
termesztése tilos.
Talajvizsgálaton alapuló
tápanyaggazdálkodási terv készítése talajtani
szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal zöldtrágyanövény
termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.
Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.
Erózióérzékeny területen a 20 ha-nál nagyobb
táblák esetén szintvonal mentén történő
művelés.
Tilos az öntözés.
Partvonallal közvetlenül érintkező táblák
esetén a partvonallal érintkezően legalább 12
méter szélességű füves mezsgye fenntartása.
A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes
területen a vetésszerkezetben a kapás
növények aránya legfeljebb 20% lehet.
Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos,
melynek területe - a vonatkozó kezelési
szabályok betartása mellett - az adott kultúra
kiterjedésébe beleszámítható.
Akkreditált laboratóriumban bővített
talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő
bevonásával.
Az alintézkedésbe vont teljes területen - az
évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.18
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke/illetve zöldugar vagy
méhlegelő betakarítása/szárzúzása során
kaszálatlan területet kell hagyni 5-10%
térmértékben, táblánként, kaszálásonként
változó helyen, a tábla szélével érintkezően
legalább 6 méter szélességben.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke, illetve zöldugar vagy
méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás
során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása , vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

A

A

A
A
ZA

133

ZA
ZA

ZA

ZA

V

9

önállóan választható

1

V

33

önállóan választható

5

15

Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható, amennyiben a
terület szélessége eléri a 6 métert.

4

V

6

V

1

190.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
legalább 3 méter szélességben.19

V

16

191.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
legalább 6 méter szélességben.20

V

33

17

választható előírások egymáshoz való
viszonya

A

V

189.

17

Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható
önállóan választható
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 6 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3 méter
szélességben.” előírás

1

1

5

6

MePAR szerinti fedvény megnevezése: Erózió veszélyeztetett területek
A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)
19
A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
20
A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet
18

*

A vetésszerkezetben legalább 15% szálas
pillangós takarmánynövény, valamint legalább
5% zöldugar tartása.

V

87

193. *

A vetésszerkezetben legalább 20% szálas
pillangós takarmánynövény, valamint legalább
20% zöldugar tartása.

V

131

194.

A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

V

19

192.

önállóan választható, de mellette nem
választható „A vetésszerkezetben
legalább 20% szálas pillangós
takarmánynövény, valamint legalább
20% zöldugar tartása.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható „A vetésszerkezetben
legalább 15% szálas pillangós
takarmánynövény, valamint legalább 5%
zöldugar tartása.” előírás
önállóan választható

5

6

2

Tematikus előíráscsoport 10.

Szántó földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális)
Sorszám

A támogatás előírásai

Előírás
típus

195.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

A

196.

197.

198.

199.

200.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya,
csicsóka termesztése tilos.
Talajvizsgálaton alapuló
tápanyaggazdálkodási terv készítése talajtani
szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal zöldtrágyanövény
termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.
A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya
bedolgozását is – csak a lejtő irányával
merőlegesen történhet

A

A

A

A

202.

Középmély lazítás elvégzése a
kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal.

ZA

203.

Tilos az öntözés.

ZA

205.

206.

207.

208.

209.

210.

Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

211.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
legalább 3 méter szélességben.23

21

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

A

Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.

Partvonallal közvetlenül érintkező táblák
esetén a partvonallal érintkezően legalább 12
méter szélességű füves mezsgye fenntartása.
Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos,
melynek területe - a vonatkozó kezelési
szabályok betartása mellett - az adott kultúra
kiterjedésébe beleszámítható.
Akkreditált laboratóriumban bővített
talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő
bevonásával.
Az alintézkedésbe vont teljes területen - az
évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.22
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke/illetve zöldugar vagy
méhlegelő betakarítása/szárzúzása során
kaszálatlan területet kell hagyni 5-10%
térmértékben, táblánként, kaszálásonként
változó helyen, a tábla szélével érintkezően
legalább 6 méter szélességben.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke, illetve zöldugar vagy
méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás
során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).

választható előírások egymáshoz való
viszonya

A

201.

204.

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

21

95

ZA

ZA

V

9

önállóan választható

1

V

33

önállóan választható

5

V

15

Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható, amennyiben a
terület szélessége eléri a 6 métert.
Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható

4

V

6

V

1

önállóan választható

1

16

önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 6 méter
szélességben” előírás

4

V

2

MePAR szerinti fedvény megnevezése: Belvízzel veszélyeztetett területek
A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)
23
A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
22

212.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
24
legalább 6 méter szélességben.

V

33

213. *

A vetésszerkezetben legalább 15% szálas
pillangós takarmánynövény, valamint legalább
5% zöldugar tartása.

V

87

214.

A vetésszerkezetben legalább 20% szálas
pillangós takarmánynövény, valamint legalább
20% zöldugar tartása.

V

131

A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

V

19

*

215.

24

A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet

önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható „A vetésszerkezetben
legalább 20% szálas pillangós
takarmánynövény, valamint legalább
20% zöldugar tartása.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható „A vetésszerkezetben
legalább 15% szálas pillangós
takarmánynövény, valamint legalább 5%
zöldugar tartása.” előírás
önállóan választható

5

5

6

2

Tematikus előíráscsoport 11.
Szántó földhasználati kategória aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális)
Sorszám

216.
217.

218.

219.

220.

221.
222.
223.
224.
225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

A támogatás előírásai
Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.
Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt
felhasználása.
Az erózióérzékeny területeken dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya,
csicsóka termesztése tilos.
Talajvizsgálaton alapuló
tápanyaggazdálkodási terv készítése talajtani
szakértő bevonásával.
Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal zöldtrágyanövény
termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.
A talaj forgatása – beleértve a szervestrágya
bedolgozását is – csak a lejtő irányával
merőlegesen történhet
Szűkített növényvédőszer hatóanyag
alkalmazása.
Tarlóhántás során a talajfelszín azonnali
lezárása.
Tilos az öntözés.
Partvonallal közvetlenül érintkező táblák
esetén a partvonallal érintkezően legalább 12
méter szélességű füves mezsgye fenntartása.
Középmély lazítás elvégzése a
kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal.
Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos,
melynek területe - a vonatkozó kezelési
szabályok betartása mellett - az adott kultúra
kiterjedésébe beleszámítható.
Akkreditált laboratóriumban bővített
talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő
bevonásával.
Az alintézkedésbe vont teljes területen - az
évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.25
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke/illetve zöldugar vagy
méhlegelő betakarítása/szárzúzása során
kaszálatlan területet kell hagyni 5-10%
térmértékben, táblánként, kaszálásonként
változó helyen, a tábla szélével érintkezően
legalább 6 méter szélességben.
Pillangós szálas takarmánynövények, azok
füves keveréke, illetve zöldugar vagy
méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás
során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.

Előírás
típus

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

A

A

A

A

A

95

A
ZA
ZA
ZA

ZA

ZA

V

9

önállóan választható

1

V

33

önállóan választható

5

V

15

6

V

1

233.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
legalább 3 méter szélességben.26

V

16

234.

Kötelezettségvállalási időszak alatt
növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a
bevitt terület kerületének legalább 25 %-án,
legalább 6 méter szélességben.27

V

33

25

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

A

V

232.

választható előírások egymáshoz való
viszonya

Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható, amennyiben a
terület szélessége eléri a 6 métert.
Kizárólag pillangós szálas
takarmánynövények, azok füves
keverékének termesztése, illetve
zöldugar vagy méhlegelő fenntartása
esetében választható
önállóan választható
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 6 méter
szélességben.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható a „Kötelezettségvállalási
időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének
legalább 25 %-án, legalább 3 méter
szélességben.” előírás

4

2

1

4

5

A támogatást Igénylőnek gondoskodnia kell a KET-en belüli táblák elválasztásáról (2. számú melléklet, 6/B. pontja szerint)
A szegély átlagszélessége minimum 3 méter, de maximum 10 méter lehet
27
A szegély átlagszélessége minimum 6 méter, de maximum 10 méter lehet
26

235. *

A vetésszerkezetben legalább 15% szálas
pillangós takarmánynövény, valamint legalább
5% zöldugar tartása.

V

87

236. *

A vetésszerkezetben legalább 20% szálas
pillangós takarmánynövény, valamint legalább
20% zöldugar tartása.

V

131

237.

A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább
egy alkalommal a területen képződő
melléktermékek (különböző szalma- és
szármaradványok) visszaforgatása a talajba

V

19

önállóan választható, de mellette nem
választható „A vetésszerkezetben
legalább 20% szálas pillangós
takarmánynövény, valamint legalább
20% zöldugar tartása.” előírás
önállóan választható, de mellette nem
választható „A vetésszerkezetben
legalább 15% szálas pillangós
takarmánynövény, valamint legalább 5%
zöldugar tartása..” előírás
önállóan választható

5

6

2

Tematikus előíráscsoport 12.
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, túzokvédelmi
előírásokkal (Zonális)
Előírás típus

Sorszám

A támogatás előírásai

238.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.

A

239.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot
tartalmazó komposzt felhasználása.

A

240.

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott
ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.

A

241.

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell
hasznosítani.

A

242.

A gyepterület öntözése tilos.

A

243.

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos.

A

244.

Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

A

245.

Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló,
öszvér és bivaly legeltethető.

A

246.

Állategység (legeltethető) megléte: min. 0,2 ÁE/ha.

A

247.

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként
változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

ZA

248.

Táblánként minimálisan 6 méter szélességű kaszálatlan
területet kell kialakítani.

ZA

249.

250.

251.

A teljes gyepterület legfeljebb 50%-án, az illetékes nemzeti
park igazgatóság írásos véleménye alapján kíméleti területet
kell kijelölni, ahol csak július 1. után folytatható legeltetés
illetve kaszálás.
Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása,
vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h
sebesség).
A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
írásban, elektronikus úton, illetve e-mail címen be kell jelenteni
az illetékes nemzeti park igazgatóságnak a kaszálás pontos
helyét és tervezett kezdési időpontját.

A
támogatás
mértéke
euró/ha/év

választható
előírások
egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

294
ZA

ZA

ZA

252.

Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő
30 napon túl tilos.

ZA

253.

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és
terjedését meg kell akadályozni, mechanikus védekezéssel
vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

ZA

254.

Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság írásos engedélye alapján lehetséges.

ZA

255.

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak fészkének,
fiókáinak megtalálása esetén azt haladéktalanul jelenteni kell
az illetékes nemzeti park igazgatóságnak. A megtalált fészek
körül min. 1 ha védőzóna kialakítása.

ZA

256.

Kaszálás legkorábbi időpontja július 1.

ZA

257.

Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság előzetes írásos nyilatkozata alapján létesíthető,
illetve alkalmazható.

ZA

258.

Kaszálás legkorábbi időpontja július 15.

V

103

önállóan választható

6

259.

Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek
túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével.

V

78

önállóan választható

6

Tematikus előíráscsoport 13.

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, alföldi
madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
Sorszám

A támogatás előírásai

Előírás típus

260.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.

A

261.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot
tartalmazó komposzt felhasználása.

A

262.

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott
ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.

A

263.

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell
hasznosítani.

A

264.

A gyepterület öntözése tilos.

A

265.

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos.

A

266.

Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

A

267.

Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló,
öszvér és bivaly legeltethető.

A

268.

Állategység (legeltethető) megléte: min. 0,2 ÁE/ha.

A

269.

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként
változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

ZA

270.

Táblánként minimálisan 6 méter szélességű kaszálatlan
területet kell kialakítani.

ZA

271.

272.

273.

A teljes gyepterület legfeljebb 50%-án, az illetékes nemzeti
park igazgatóság írásos véleménye alapján kíméleti területet
kell kijelölni, ahol csak július 1. után folytatható legeltetés
illetve kaszálás.
Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása,
vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h
sebesség).
A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
írásban, elektronikus úton, illetve e-mail címen be kell jelenteni
az illetékes nemzeti park igazgatóságnak a kaszálás pontos
helyét és tervezett kezdési időpontját.

275.

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és
terjedését meg kell akadályozni, mechanikus védekezéssel
vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

ZA

276.

Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság írásos engedélye alapján lehetséges.

ZA

279.

Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek
túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével.

önállóan választható

6

232

ZA

ZA

278.

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

ZA

Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő
30 napon túl tilos.

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak fészkének,
fiókáinak megtalálása esetén azt haladéktalanul jelenteni kell
az illetékes nemzeti park igazgatóságnak. A megtalált fészek
körül min. 1 ha védőzóna kialakítása.
Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság előzetes írásos nyilatkozata alapján létesíthető,
illetve alkalmazható.

választható előírások
egymáshoz való
viszonya

ZA

274.

277.

A
támogatás
mértéke
euró/ha/év

ZA

ZA

V

78

Tematikus előíráscsoport 14.
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, hegy- és
dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális)
Sorszá
m

A támogatás előírásai

Előírás típus

280.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.

A

281.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot
tartalmazó komposzt felhasználása.

A

282.

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott
ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.

A

283.

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell
hasznosítani.

A

284.

A gyepterület öntözése tilos.

A

285.

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos.

A

286.

Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

A

287.

Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló,
öszvér és bivaly legeltethető.

A

288.

Állategység (legeltethető) megléte: min. 0,2 ÁE/ha.

A

289.

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként változó
helyen kaszálatlanul kell hagyni.

ZA

290.
291.

292.

Táblánként minimálisan 6 méter szélességű kaszálatlan
területet kell kialakítani.
Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása,
vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h
sebesség).
A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban,
elektronikus úton, illetve e-mail címen be kell jelenteni az
illetékes nemzeti park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét
és tervezett kezdési időpontját.

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és
terjedését meg kell akadályozni, mechanikus védekezéssel
vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

ZA

295.

Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság írásos engedélye alapján lehetséges.

ZA

299.

Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek
túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével.

6

ZA

294.

298.

önállóan választható

ZA

ZA

297.

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

274

Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő
30 napon túl tilos.

Fokozottan védett, földön fészkelő madarak fészkének,
fiókáinak megtalálása esetén azt haladéktalanul jelenteni kell az
illetékes nemzeti park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül
min. 1 ha védőzóna kialakítása.
Az első kaszálás a teljes terület legfeljebb 50%-án július 31.
után kezdhető el a nemzeti park igazgatóság írásos véleménye
alapján.
Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság előzetes írásos nyilatkozata alapján létesíthető,
illetve alkalmazható.

választható előírások
egymáshoz való
viszonya

ZA

293.

296.

A
támogatás
mértéke
euró/ha/év

ZA

ZA

ZA

V

78

Tematikus előíráscsoport 15.
Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep földhasználati kategória, nappali lepke védelmi
előírásokkal (Zonális)
Sorszám

A támogatás előírásai

Előírás típus

300.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.

A

301.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot
tartalmazó komposzt felhasználása.

A

302.

Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott
ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.

A

303.

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell
hasznosítani.

A

304.

A gyepterület öntözése tilos.

A

305.

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos.

A

306.

Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

A

307.

Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló, öszvér
és bivaly legeltethető.

A

308.

Állategység (legeltethető) megléte: min. 0,2 ÁE/ha.

A

309.

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként változó
helyen kaszálatlanul kell hagyni.

ZA

310.

Táblánként minimálisan 6 méter szélességű kaszálatlan területet
kell kialakítani.

ZA

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó
lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban,
elektronikus úton illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes
nemzeti park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és tervezett
kezdési időpontját.
Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30
napon túl tilos.
Inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és
terjedését meg kell akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy
speciális növényvédőszer-kijuttatással.
Fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság írásos engedélye alapján lehetséges.
Fokozottan védett, földön fészkelő madarak fészkének, fiókáinak
megtalálása esetén azt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes
nemzeti park igazgatóságnak. A megtalált fészek körül min. 1 ha
védőzóna kialakítása.
A támogatásba vont teljes területen június 15-e és augusztus 15-e
között tilos a kaszálás. Ettől eltérni kizárólag az illetékes nemzeti
park igazgatóság előzetes írásbeli nyilatkozata alapján lehetséges.
A támogatásba vont teljes terület legfeljebb 50%-án az illetékes
nemzeti park igazgatóság írásos nyilatkozata alapján kíméleti
területet lehet kijelölni, ahol június 15-e és augusztus 15-e között a
legeltetés nem megengedett.
Villanypásztor, kerítés, karám csak az illetékes nemzeti park
igazgatóság előzetes írásos nyilatkozata alapján létesíthető, illetve
alkalmazható.
Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek
túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével.
A teljes gyepterület 30 %-án legeltetéstől elzárt terület kialakítása a
nemzeti park igazgatóság írásos nyilatkozata alapján, melybe a
kaszálatlan terület beszámítható.

A
támogatás
mértéke
euró/ha/év

választható előírások
egymáshoz való
viszonya

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

ZA
232
ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

V

78

önállóan választható

6

V

41

önállóan választható

6

Tematikus előíráscsoport 16.
Gyep földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális)
Sorszá
m

A támogatás előírásai

322.

Vízzel telített talajon mindennemű gépi
munkavégzés tilos.

323.

324.

Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszapot tartalmazó komposzt és
műtrágya felhasználása.
Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által
elhullajtott ürülékből származhat, trágya
kiszórása tilos.

Előírás
típus

A támogatás
mértéke
euró/ha/év

környezeti
hozzáadott
érték /
pontszám

A

A

A

325.

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve
kaszálással kell hasznosítani.

A

326.

A betakarított széna lehordását legkésőbb adott
év október 31-ig el kell végezni.

A

327.

Állategység (legeltethető) megléte: min. 0,2
ÁE/ha.

A

328.

A gyepterület öntözése tilos.

A

329.

Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos.

A

330.

Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés
tilos.

A

331.

Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske,
szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető.

A

332.

Inváziós és termőhely-idegen növényfajok
megtelepedését és terjedését meg kell
akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy
speciális növényvédőszer-kijuttatással.

ZA

333.

Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a
kaszálást követő 30 napon túl tilos.

ZA

334.

A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át
kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul
kell hagyni.

ZA

335.

Táblánként minimálisan 6 méter szélességű
kaszálatlan területet kell kialakítani.

ZA

336.

Kaszálás legkorábbi időpontja július 1.

V

62

337.

Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás
alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).

V

12

171

338.

Kaszálás legkorábbi időpontja: június 15.

V

21

339.

Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5
ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának
figyelembe vételével.

V

78

28

választható előírások egymáshoz való
viszonya

28

MePAR szerinti fedvény megnevezése: Belvízzel veszélyeztetett területek

önállóan választható, de nem
választható mellette a „Kaszálás
legkorábbi időpontja: június 15.” előírás
önállóan választható
önállóan választható, de nem
választható mellette a „Kaszálás
legkorábbi időpontja július 1.” előírás
önállóan választható
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6

