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3. Cím

ÜLTETVÉNYEKRE VONATKOZÓ 
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM 

CSOPORT

Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram

73. § (1) A támogatás célja a mezőgazdasági termelés során 
nem szakszerűen felhasznált kemikáliából eredő kedvezőtlen 
környezeti hatások csökkentése, a talaj állapotának védelme és 
javítása, az élelmiszerbiztonság segítése, valamint a 
biodiverzitás fenntartásához, illetve növeléséhez való 
hozzájárulás.

(2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági 
feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha;
b)146 az integrált szőlő- és gyümölcstermesztési támogatásra 

jogosult minden gyümölcs faj és szőlő, a 9. számú mellékletben 
meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert;

c) a támogatás nem termő és termőre fordult ültetvényre 
igényelhető;

d) kizárólag homogén ültetvény támogatható.
(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltétele, 

hogy egy tábla területének nagysága legalább 0,3 hektár.
(4) A célprogram előírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási 

időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első 
gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gazdálkodási 
évében akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat 
végeztetése;

b) a 19. számú melléklet szerinti levélanalízis elvégzése 
évente;

c) a talaj és levélvizsgálati eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

d) szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 
az ültetvényben nem juttatható ki;

e) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag 
környezetkímélő besorolású növényvédőszer-hatóanyagok 
alkalmazása;

f) szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha sűrűségben a 
rovarkártevők egyedszámának és a várható kártétel 
megállapítása érdekében. 2 hektárnál kisebb terület esetén a 
kihelyezendő csapdák száma 1 db;

g) a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés 
(növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni;

h) az ültetvényben legalább két különböző méretben 
hektáronként legalább 6 db madárodút kell elhelyezni a 
33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti 
leírásnak megfelelően;

i) a fa-, illetve tőkehiány a 10%-ot nem haladhatja meg.
(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után a 

11. számú mellékletben meghatározott ültetvénycsoportok 
szerint, kivéve a vegyes gyümölcsösöket:

a) almatermésű ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 704 
euró/hektár;

b) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 
518 euró/hektár;

c) bogyós ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 341 
euró/hektár;

d) szőlő ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 486 
euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram

74. § (1) A támogatás célja a biológiai sokféleség 
fenntartásához, illetve növeléséhez való hozzájárulás, a 
természetes önszabályozó folyamatok erősítése, kultúrtörténeti 
és genetikai szempontból fontos, veszélyeztetett fajták 
megőrzése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, 
valamint az élelmiszerbiztonság segítése.

(2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági 
feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha;
b)147 az ökológiai szőlő- és gyümölcstermesztési támogatásra 

jogosult minden gyümölcsfaj homogén vagy vegyes 
állományban és szőlő, a 9. számú mellékletben meghatározottak 
szerint, kivéve faiskola, csemetekert;

c) a támogatás nem termő és termőre fordult ültetvényre 
igényelhető;

d) a célprogramba bevinni kívánt ültetvényterület valamely 
ökológiai ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepel.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltétele, 
hogy egy tábla területe legalább 0,3 hektár.

(4) A célprogram előírásai:
a) a 834/2007/EK rendelet ökológiai termelésre vonatkozó 

szabályainak és a 889/2008/EK rendelet előírásainak betartása;
b) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási 

időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első 
gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gazdálkodási, 
majd a célprogram utolsó évében akkreditált laboratóriumban 

146 A 73. § (2) bekezdés b) pontja a 77/2009. (VI. 30.) FVM 
rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 
21. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.

147 A 74. § (2) bekezdés b) pontja a 77/2009. (VI. 30.) FVM 
rendelet 16. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 
21. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.
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bővített talajvizsgálat végeztetése;
c) a 19. számú melléklet szerinti levélanalízis elvégzése 

évente;
d) a talaj- és levélvizsgálati eredmények alapján évente 

tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;
e) szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha sűrűségben a 

rovarkártevők egyedszámának és a várható kártétel 
megállapítása érdekében. 2 hektárnál kisebb terület esetén a 
kihelyezendő csapdák száma 1 db;

f) a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés 
(növényvédelmi megfigyelés) alapján kell végezni;

g) az ültetvényben legalább két különböző méretben 
hektáronként legalább 6 db madárodút kell elhelyezni a 
33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
leírásnak megfelelően;

h) az ültetvényben hektáronként legalább 1 m2 területen a 
ragadozó ízeltlábúak számára megfelelő búvóhelyet, szaporodó 
helyet kell létesíteni, azt évente gondozni és 5 éven át 
fenntartani;

i) a fa-, illetve tőkehiány a 15%-ot nem haladhatja meg.
(5) A támogatás mértéke:
a) az átállási időszakban a célprogramba bevitt terület után a 

11. számú mellékletben meghatározott ültetvénycsoportok 
szerint:

aa) almatermésű ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 900 
euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

ab) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó fajok 
esetén 859 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

ac) bogyós ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 757 
euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

ad) szőlő ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 827 
euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

ae) vegyes ültetvénycsoport esetén 859 euró/ha-nak 
megfelelő forintösszeg;

b) átállás után, már átállt időszakban, a célprogramba bevitt 
területek után a 11. számú mellékletben meghatározott 
ültetvénycsoportok szerint:

ba) almatermésű ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 722 
euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

bb) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó fajok 
esetén 557 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

bc) bogyós ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 365 
euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

bd) szőlő ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 525 
euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

be) vegyes ültetvénycsoport esetén 557 euró/ha-nak 
megfelelő forintösszeg.

(6) A területazonosítási kérelemhez mellékelni kell a 39. § (4) 
bekezdés szerinti igazolást.

(7)148

(8) A támogatásra jogosult kizárólag a 834/2007/EK rendelet 
alapján átállásra bejelentett terület vonatkozásában jogosult 
átállási támogatásra, az alábbiak szerint:

a) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári 
évében kezdte meg az átállást, úgy az átállási támogatásra 
három alkalommal jogosult;

b) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári 
évet megelőző évben kezdte meg az átállást, úgy kettő 
alkalommal jogosult átállási támogatásra;

c) amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári 
évét megelőző második évben kezdte meg az átállást, úgy egy 
alkalommal jogosult átállási támogatásra.

Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram

75. § (1) A támogatás célja a szórványgyümölcsös, mint 
hagyományos, tájképileg is jelentős gazdálkodási forma 
fenntartása, az alacsony növényvédőszer-használatból és 
tápanyag-gazdálkodásból származó környezeti előnyök 
fenntartása, valamint a biológiai sokféleség fenntartásához, 
illetve növeléséhez való hozzájárulás.

(2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági 
feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha;
b)149 jogosult gyümölcs fajok: alma, körte, birs, naspolya, 

szilva, cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, dió, mogyoró, 
mandula, szelídgesztenye homogén vagy vegyes állományban a 
9. számú mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola, 
csemetekert.

(3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltétele, 
hogy egy tábla területe legalább 0,3 hektár.

(4) A célprogram előírásai:
a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási 

időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első 
gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gazdálkodási, 
majd a célprogram utolsó évében akkreditált laboratóriumban 
bővített talajvizsgálat elvégeztetése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente 
tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) a fák tápanyagpótlása során kizárólag szerves trágya és 
komposzt használható;

d) szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt 
az ültetvényben nem juttatható ki;

e)150 ha az ültetvény talaját gyep borítja, évente legeltetéssel, 
illetve kizárólag június 15. után kaszálással hasznosítható a 
gyep azzal a feltétellel, hogy a levágott növedéket el kell 
távolítani;

f) az ültetvényben legalább két különböző méretben 
hektáronként legalább 3 db madárodút kell elhelyezni a 
33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
leírásnak megfelelően;

g) növényvédelmi beavatkozásokra környezetkímélő 
besorolású növényvédő szer hatóanyagok használhatók;

h) a gyümölcsfák esetében a koronaalakító metszést követően 
csak ritkító metszés végezhető – az őszibarack kivételével –, 
amelynek célja a fajtára jellemző természetes koronaforma 
megtartása;

i) gondoskodni kell a kiöregedett, kipusztult fák pótlásáról;
j)151 a célprogramba bevont területen a gyümölcsfák sűrűsége 

30–150 db/ha, kivéve a dióültetvényeket, ahol 30–80 db/ha, 

148 A 74. § (7) bekezdését a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 12. 
§-a hatályon kívül helyezte.
149 A 75. § (2) bekezdés b) pontja a 77/2009. (VI. 30.) FVM 
rendelet 17. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 
21. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell.
150 A 75. § (4) bekezdés e) pontja a 31/2010. (III. 30.) FVM 
rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.
151 A 75. § (4) bekezdés j) pontja a 35/2010. (XI. 30.) VM 
rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.
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amelybe a területen elhelyezkedő szőlőtőkéket nem kell 
beszámítani

(5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után a 
11. számú mellékletben meghatározott ültetvénycsoportok 
szerint

a) almatermésű ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 600 
euró/hektár;

b) csonthéjas és héjas ültetvénycsoportba tartozó fajok esetén 
355 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

c) vegyes ültetvénycsoport esetén 478 euró/ha-nak megfelelő 
forintösszeg.


