
1. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 

Az R. 1. melléklete a következő 9 és 10. ponttal egészül ki: 
 
„9. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése 
kötelező. A kunhalom területén a gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunkák 
kivételével bárminemű talajmunka végzése és a fahasználat tilos. 
 
10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján 
végezhető.” 
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2. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 

„2. melléklet az 50/2008. (IV.24.) FVM rendelethez 

A táblára vonatkozó meg nem felelések mértékének, súlyosságának és tartósságának 
ellenőrzési megállapításai alapjául szolgáló tényállások 

 A B C D 

1.  Előírás  Mérték  Súlyosság  Tartósság 

2. Talajerózió elleni 
védelemre vonatkozó 
előírások: 
a) 12%-nál nagyobb 
lejtésű területen az alábbi 
kultúrák termesztése tilos: 
dohány, cukorrépa, 
takarmányrépa, burgonya, 
csicsóka. 
b) 12%-nál nagyobb 
lejtésű területen a nyári és 
őszi betakarítású kultúrák 
lekerülése után 
gondoskodni kell a talaj 
fedettségéről: 
ba) őszi kultúra vetésével, 
vagy 
bb) a tarló október 30-ig 
történő megőrzésével 
vagy legfeljebb sekély 
tarlóhántás és -ápolás 
elvégzésével, valamint a 
tarló gyommentes 
állapotban tartásával, 
vagy 
bc) másodvetésű 
takarónövény 
termesztésével. 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
hatása a kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés és hatása a 
szomszédos gazda 
földterületeire is átterjed 
(az erózió következtében 
kialakult árok, 
talajráhordás stb.) 

 Enyhe: a vizsgált „tiltó-
listás” hasznosítású táblán 
belül a 12%-nál nagyobb 
lejtésű terület aránya nem 
haladja meg az 50%-ot 
Súlyos: a vizsgált „tiltó-
listás” hasznosítású táblán 
belül a 12%-nál nagyobb 
lejtésű terület aránya 
meghaladja az 50%-ot 

 Helyrehozható: A 
vegetációs időben történt 
károsodástól függően.  
Maradandó: A vegetációs 
időben történt 
károsodástól függően. 

3. Erózió ellen kialakított 
teraszok megőrzése 
kötelező szőlőültetvények 
esetében. 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
hatása a kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés és hatása a 
szomszédos gazda 
földterületeire is átterjed 
(az erózió következtében 
kialakult árok, 
talajráhordás stb.) 

 Enyhe: a táblát érintő 
kialakított teraszok 
részben sérültek 
Súlyos: a táblát érintő 
kialakított teraszok közül 
legalább 1 teljesen 
megszüntetésre került 

 Helyrehozható: A 
teraszok sérült részei 
ésszerű eszközök 
alkalmazásával 
helyrehozhatók (kisebb 
sérülések esetén). 
Maradandó: A sérült vagy 
megrongált teraszok 
helyre-, visszaállítása 
ésszerű eszközök 
alkalmazásával nem 
oldható meg (teraszok 
jelentős rongálása, 
megszüntetése esetén). 

4. Vetésváltásra vonatkozó 
előírások: 
a) Egymás után két évig 
termeszthető: rozs, búza, 
tritikálé, és árpa. 
b) Egymás után legfeljebb 
három évig termeszthető: 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
hatása a kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés hatása a 

 Enyhe: nincs látható 
következménye a meg 
nem felelésnek 
Súlyos: látható 
következménye van 
(károkozás) a meg nem 
felelésnek, a 

 Helyrehozható: A 
megengedett ideig tartó 
monokultúrás termesztést 
követő első évben kerül 
azonosításra a nem 
megfelelés. 
Maradandó: Bizonyítható, 
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kukorica és dohány. 
c) Több évig termeszthető 
maga után: évelő 
kertészeti kultúrák, évelő 
takarmánynövények, 
fűmagtermesztés, 
méhlegelő céljából vetett 
növények, illetve 
energetikai hasznosítás 
céljából vetett több éves 
növények, valamint a rizs. 
d) Minden egyéb növény 
egy évig termeszthető. 

szomszédos gazda 
földterületeire is átterjed 
(a monokultúra miatt 
kialakuló kórokozók 
és/vagy károsító elemek 
fertőzik a szomszédos 
gazdaságot) 

megszokotton túli 
védekezés szükséges 

hogy a megengedett ideig 
tartó monokultúrás 
termesztést követően 
második évben is fennáll a 
nem megfelelés. 

5. Tarló, nád, növényi 
maradvány, valamint 
gyepek égetése tilos. 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
és hatása a 
kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés és hatása a 
szomszédos gazda 
földterületeire is átterjed 

 Enyhe: a vizsgált tábla 
esetében 50%, vagy ez 
alatti területen található 
meg nem felelés 
Súlyos: a vizsgált tábla 
esetében 50% feletti 
területen található meg 
nem felelés 

 Helyrehozható: Adott 
vegetációs időszakban 
helyreálló, lágyszárú 
növények károsodása 
(tarló, növényi maradvány 
stb.). 
Maradandó: Többéves 
kultúrák károsodása 
(gyep, nád stb.). 

6. Mezőgazdasági 
területeken vízzel telített 
talajon mindennemű gépi 
munkavégzés tilos, 
kivéve a belvíz, árvíz 
levezető árkok 
létesítésekor és 
értékmentéskor végzendő 
gépi munkavégzést. 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
és hatása a 
kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés és hatása a 
szomszédos gazda 
földterületeire is átterjed 

 Enyhe: a vizsgált tábla 
esetében 20%, vagy ez 
alatti területen található 
meg nem felelés 
Súlyos: a vizsgált tábla 
esetében 20% feletti 
területen található meg 
nem felelés 

 Helyrehozható: Egyéves 
kultúrákon okozott kár 
esetében (csak az adott 
vegetációs időszakra 
korlátozódik a hatás). 
Maradandó: Többéves 
kultúrákban történt a 
károsodás, ahol a 
talajlazítás nem oldható 
meg (gyep, lucerna stb.). 

7. A gyepterületek 
túllegeltetése, valamint 
maradandó kár okozása 
tilos. 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
és hatása a 
kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 

 Enyhe: a vizsgált tábla 
esetében 20%, vagy ez 
alatti területen található 
meg nem felelés 
Súlyos: a vizsgált tábla 
esetében 20% feletti 
területen található meg 
nem felelés 

 Helyrehozható: A 
károsodott részen 
regenerálódásra alkalmas 
növényi részek még 
megmaradtak. A 
bekövetkezett károsodás 
önmagától regenerálódhat. 
Maradandó: A károsodott 
területen az eredeti kultúra 
helyreállására alkalmas 
növényi részek nem 
találhatók. A károsodást 
csak a növények 
pótlásával lehet 
helyreállítani. 

8. A mezőgazdasági 
területeket gyommentesen 
kell tartani. 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
és hatása a 
kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés és hatása a 
szomszédos gazda 
földterületeire is átterjed 

 Enyhe: a 
gyomnövényfoltok 
összterülete a vizsgált 
tábla kiterjedésének 30%-
át meghaladja, és a 
vizsgált tábla szaporító 
képlettel rendelkező 
veszélyes gyomokat nem 
tartalmaz 
Súlyos: a vizsgált tábla 
szaporító képlettel 

 Helyrehozható: A 
gyomirtás eredményesen 
elvégezhető a szokásos 
eszközök használatával. 
Maradandó: Az 
eredményes gyomirtás 
nem végezhető el az 
alapkultúra károsodása 
nélkül. 
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rendelkező veszélyes 
gyomokat tartalmaz 

9. A mezőgazdasági 
területeken a hasznosítás 
szempontjából 
nemkívánatos fás szárú 
növények megtelepedését 
és terjedését meg kell 
akadályozni. 

 Kismértékű (gazdaságon 
belüli): A meg nem felelés 
és hatása a 
kedvezményezett 
földterületére korlátozódik 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés és hatása a 
szomszédos gazda 
földterületeire is átterjed 

 Enyhe: a vizsgált tábla 
esetében 20%, vagy ez 
alatti területen található 
meg nem felelés 
Súlyos: a vizsgált tábla 
esetében 20% feletti 
területen található meg 
nem felelés 

 Helyrehozható: A 
megtelepedett fás szárúak 
irtása elvégezhető az 
alapkultúra károsodása 
nélkül. 
Maradandó: A fás szárúak 
eltávolítása az alapkultúra 
károsodása nélkül nem 
hajtható végre. A 
károsodás a vegetációs idő 
alatt ésszerű eszközökkel 
nem hozható helyre. 

10. A Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszerben 
rögzített tájképi elemek 
megőrzése kötelező. A 
kunhalom területén – a 
gyeptelepítés 
előkészítéséhez szükséges 
talajmunkák kivételével – 
bárminemű talajmunka 
végzése és a fahasználat 
tilos. 
 

Kismértékű (gazdaságon 
belüli): 
A meg nem felelés hatása 
a kedvezményezett 
földterületére 
korlátozódik. 
 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): A meg nem 
felelés hatása a 
szomszédos gazdálkodó 
földterületére is átterjed/ 
gémeskút esetében nem 
megállapítható. 

Enyhe: A gémeskút 
megrongálódott vagy 
sérült, vagy a kunhalom 
kedvezményezett által 
hasznosított területének 
legfeljebb 20%-a 
megrongálódott vagy 
sérült. 
 
Súlyos: A gémeskutat 
megszüntették a vizsgált 
területen, vagy a 
kunhalom 
kedvezményezett által 
hasznosított területének 
több mint 20%-a 
megrongálódott vagy 
sérült. 

Helyrehozható:  
A gémeskút sérült részei 
ésszerű eszközök 
alkalmazásával 
helyrehozhatók (kisebb 
sérülések esetén), 
vagy 1 méternél kevesebb 
és 50%-nál kisebb 
magasságcsökkenés 
történt a kunhalom 
területén. 
 
Maradandó: A sérült vagy 
megrongált gémeskutak 
helyre-, vagy 
visszaállítása ésszerű 
eszközök alkalmazásával 
nem oldható meg (jelentős 
sérülés vagy rongálás 
megszüntetése esetén), 
vagy 1 métert meghaladó 
vagy 50%-nál nagyobb 
magasságcsökkenés 
tapasztalható a kunhalom 
területén. 

11. Öntözési célú vízhasználat 
csak érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedély 
esetén lehetséges. 
 

Kismértékű (gazdaságon 
belüli): 
A meg nem felelés hatása 
a kedvezményezett 
földterületére 
korlátozódik. 
 
Nagymértékű (gazdaságon 
átnyúló): nem 
megállapítható 

Enyhe: A vizsgált területre 
vonatkozóan a 
földhasználó nem a 
vízjogi üzemeltetési 
engedélyben foglaltak 
szerint jár el. 
 
Súlyos: A vizsgált 
területre vonatkozóan a 
földhasználó nem 
rendelkezik vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel, 
vagy a vízügyi hatóság a 
vízjogi üzemeltetési 
engedély szüneteltetéséről 
jogerős döntést hozott, 
vagy a vízjogi 
üzemeltetési engedély 
lejárt. 

Helyrehozható:  
Az öntözési célú 
vízhasználathoz szükséges 
vízjogi üzemeltetési 
engedély beszerezhető. 
 
Maradandó: nem 
megállapítható.” 
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3. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez 

Az R. 3. számú mellékletében a „Gazdaságon belüli” szövegrész helyébe a „Kismértékű” 
szöveg, valamint a „Gazdaságon kívüli” szövegrész helyébe a „Nagymértékű” szöveg lép. 
 


