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Víz Keretirányelv 

A vízgyűjtő területek jelentős része, melyre vízgyűjtő gazdálkodási 

tervet kell készíteni, megegyezik a sérülékeny vízbázisok 

területeivel, vagy a nitrát-érzékeny területekkel, melyekre egyrészt 

külön előírások vonatkoznak,  másrészt az agrár-

környezetgazdálkodási intézkedés támogatásai közt priorítást 

élveznek az ilyen érzékenységgel rendelkező területeken 

gazdálkodók.  

 

 A gazdák támogatása megtehető már meglevő eszközökkel  

 - kedvezőtlen adottságú területek jövedelempótló támogatása 

 - Natura 2000 területek kompenzálása  

 - agrár-környezetgazdálkodás önkéntes támogatása 



Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedések  

- horizontális és zonális területalapú támogatások 
• Célterület: környezetkímélő gazdálkodás támogatása  

• Előzmények: NVT AKG intézkedés  

• Támogatottak köre: mezőgazdasági termelők, 
földhasználók 

• Támogatás formája: 5 éven keresztül, vissza nem térítendő 
területalapú 

• Támogatás intenzitása: 100 %  Nemzeti Önerő: 20% 

• Támogatás mértéke: célprogramtól függően (szántó max: 
600€/ha, ültetvény max: 900€/ha, egyéb növény: 450€/ha) 

• Támogatható tevékenység:  
– Célprogramok előírásainak betartása 

– Területalapú támogatások 
• Horizontális célprogramok választható opciókkal 

• Zonális célprogramok választható opciókkal 

• Egyéb: Bírálatnál előnyt élveznek a nitrátérzékeny, 

    a Natura 2000, vagy a sérülékeny vízbázis területen 
gazdálkodók 



Génmegőrzési támogatás  

- növény- és állatfajták támogatása 
• Célterület: genetikai diverzitás megőrzése 

• Előzmények: nemzeti támogatás 

• Támogatottak köre: génbankok, állattartók, kutató intézetek 

• Támogatás formája: éves rendszerű vissza nem térítendő terület- és 
állatalapú 

• Támogatás intenzitása: 100 %  Nemzeti Önerő: 20 % 

• Támogatható tevékenység:  

– Állatfajták megőrzése 

36/2004. (VI.28.) FM-KTM rendeletben szereplő őshonos állatfajták 

• Ex situ megőrzés – természetes élőhelyen kívül (laborban) 

• In situ megőrzés – természetes élőhelyén (gazdaságban) 

– Ritka növényfajták megőrzése 

• Ex situ megőrzés – természetes élőhelyen kívül (laborban) 

• In situ/on farm megőrzés – természetes élőhelyén (gazdaságban)  AKG 

– Fogoly program 

• Törzstelepek és referenciatelepek 



Nem termelő beruházások támogatása 
(41. Cikk) 

• Célterület: elősegíteni az AKG és Natura2000 előírások 
teljesítését, mezőgazdasági területek közjóléti értékének növelését 

• Előzmények: egyes részei NVT AKG, vagy korábbi nemzeti NAKP 

• Támogatottak köre: AKG-ban (NVT és EMVA is) és N2000-ben  

• Támogatás formája: vissza nem térítendő területalapú, illetve 
maximált áras normatív támogatás  

• Támogatás intenzitása: 100 %  Nemzeti Önerő: 20 % 

• Támogatható tevékenység:  

– AKG-hez kapcsolódó beruházások 

• Eszköz beszerzés: pl.: Növényvédő előrejelző rendszer 

• Területhasználatal kapcsolatos beruházások pl.: sövénytelepítés, 
gyeptelepítés,  

• Bemutató gazdaságok támogatása 

– Natura 2000-hez kapcsolódó beruházások 

• Eszköz beszerzés: pl.:vadriasztó lánc 

• Területhasználattal kapcsolatos beruházások pl.: 

     fásítások létesítése 



 

Natura 2000 fenntartási tervek 

készítése (57/a cikk) 
• Célterület: Natura 2000 lehatárolt területeken 

fenntartási/fejlesztési terv készítése  

• Előzmények: nincs előzmény 

• Támogatottak köre: non profit szervezetek, alapítványok 

• Támogatás formája: maximált áras 

• Támogatás intenzitása: 100 %  Nemzeti Önerő: 25% 

• Támogatható tevékenység:  

– Natura 2000 lehatárolt területeken fenntartási/fejlesztési terv készítése 

– NEM támogatható: a védett területek kezelési terveinek készítése 

– NEM támogatható: a fenntartási terveket megalapozó módszertan 

• Támogatási feltételek: 

– Kötelező tartami elemek 

– Az érdekelt partnerek érintett közösségek bevonása a terv 
készítésébe, valamint a hatások elemzésébe 

– Kommunikáció és nyilvánosság  



A Natura 2000 fenntartási tervek kötelező tartalmi elemei 

külön jogszabályban rögzített módszertan alapján kerülnek 

meghatározásra különösen az alábbi tartalommal (1): 

• Az adott élőhely/fajcsoport helyzetének bemutatása 

és értékelése (főbb jellemzők leírása, állomány, 

veszélyeztetettség, trendek, stb.); 

• A tervezési területek alapállapot jellemzése, a 

meglévő abiotikus és biotikus adatok 

összegyűjtése, a hiányzó felmérések pótlása; 

• A tervezési területre vonatkozó országos, regionális 

és helyi tervek (rendezési, szerkezeti, fejlesztési, 

vízgyűjtő-gazdálkodási stb.) előírásainak 

összegyűjtése; 



A Natura 2000 fenntartási tervek kötelező tartalmi elemei 

külön jogszabályban rögzített módszertan alapján kerülnek 

meghatározásra különösen az alábbi tartalommal (2): 

• A megőrzés/fejlesztés számszerűsíthető jellemzői, 
céljai; 

• Az alkalmazható fenntartási/fejlesztési 
tevékenységek leírása, várható hatásai a 
célcsoportra és egyéb természeti értékekre; 

• A fejlesztést célzó beavatkozások és azok gazdasági 
(költség-haszon) elemzése a javasolt tevékenységek 
gazdasági-szociális hatásainak értékelése; 

• Az ÚMVP vonatkozó intézkedéseinek hatása a 
célcsoportra és javasolt alkalmazhatósága (AKG, 
erdő-környezetvédelem stb.). 
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Köszönöm a figyelmet! 


