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 A II. tengely fő intézkedései: 

• A kedvezőtlen adottságú területek és a 

hagyományos mezőgazdasági táj megőrzése 

• Beruházási támogatás a környezetvédelmi 

előírások betartása és a vízgazdálkodás 

érdekében 

• Az erdőtelepítés támogatása, 

• A jó minőségű víz egyensúlyi mennyiségének 

biztosítása 

• A talajvédelem erősítése 



A mezőgazdasági területek fenntartható használatára irányuló intézkedések  

Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére (kivéve hegyvidéki 

területek) 

Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken 

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 

Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 

tenyésztésben történő megőrzése 

Genetikai erőforrások megőrzése  

Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás  

Intézkedések: 

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 

 Célja: az alacsony környezeti terhelés megőrzése és a magas környezeti 

 értéket képviselő területek, természeti értékek megőrzése. 



 Az erdősített területek fenntartható használatára irányuló intézkedések  

 A mezőgazdasági földterület első erdősítése 

 Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági 
földterületeken  

 Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése  

 Erdő-környezetvédelmi kifizetések  

 Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések 
bevezetése 

 Erdő területeket érintő, nem termelő jellegű beruházások  

 

Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére (kivéve hegyvidéki 

területek) 

Az intézkedés hozzájárul az elhagyott földterületek hasznosításához, jövedelem-

kiegészítést biztosít a kedvezőtlen adottságú területeken a mezőgazdasági 

tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére. Az intézkedés fő céljai a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő termelési szerkezet és környezettudatos gazdálkodás és 

fenntartható táj-használat kialakítása. 



Az intézkedés fő célja a környezet állapotának megőrzése és javítása, a 

mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, a természeti 

erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat 

erősítése. 

Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 

tenyésztésben történő megőrzése 

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 

Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken 

Az intézkedés fő célja a környezetkímélő művelési módok fenntartásával a vonatkozó 

uniós jogszabályokban felsorolt fajok, kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi 

helyzetének megőrzése és fenntartása. 

A fenntartható fejlődéshez, a kedvezőtlen környezeti hatásoknak a minimalizáláshoz és a 

magasabb színvonalú munkavégzéshez jobban igazodó állattartási gyakorlat népszerűsítése 

és elfogadottságának bővítése. 



Az intézkedés fő célkitűzése az ország erdősültségének növelése, a 

mezőgazdasági szerkezetátalakítás elősegítése, az erdőterület és az erdők 

környezetvédelmi, gazdasági, szociális-közjóléti szerepének növelése. Az 

intézkedés keretében támogatás adható a mezőgazdasági művelésből kivonni 

szándékozott területek első erdősítéséhez. 

A mezőgazdasági földterület első erdősítése 

Az intézkedés fő célja a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájértékek 

fennmaradásának elősegítése, a növény- és állatvilág fajgazdagságának emelése 

és a környezeti állapot javítása. 

Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás  

Mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ és in situ megőrzésének, jellemzésének, 

begyűjtésének és hasznosításának megvalósítása, beleértve a jelenleg in situ megőrzött 

genetikai források és ex situ gyűjtemények (génbankok) Internet alapú nyilvántartását, 

valamint adatbázisokat, továbbá a tájékoztatás, ismeretterjesztés és tanácsadói 

tevékenységek támogatását is. 

Genetikai erőforrások megőrzése  



Az intézkedés célja a mezőgazdasági területek alternatív hasznosítása, az 

erdőgazdálkodás biztonságának növelése. Az intézkedés keretében a pályázók 

extenzív mezőgazdasági és erdészeti rendszereket egyesítő agrár-erdészeti 

rendszerek létrehozása céljából támogatásban részesülnek. 

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken  

Cél a termőhelyi adottságokhoz leginkább alkalmazkodó erdőgazdálkodási 

gyakorlat alkalmazása, környezettudatos erdőgazdálkodási gyakorlat 

elterjesztése. Erdő-környezetvédelmi kifizetésekben erdőterület-hektáronként 

azok a kedvezményezettek részesülnek, akik önkéntes alapon erdő-

környezetvédelmi kötelezettségeket vállalnak. 

Erdő-környezetvédelmi kifizetések  

Az intézkedés fő célkitűzései az erdőterület növelése, a környezeti állapot javítása, 

az erdőterület és az erdők környezetvédelmi, gazdasági, szociális-közjóléti 

szerepének erősítése, az ország erdősültségének növelése. 

Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése  



Az intézkedés célja az erdők biodiverzitásának, egészségi állapotának javítása, 

a leromlott szerkezetű erdőtársulások őshonos erdőtársulásokká történő 

átalakításának ösztönzése, támogatása. 

Erdő területeket érintő, nem termelő jellegű beruházások  

Cél az erdőgazdálkodás kockázatának csökkentése, az erdők ökológiai, 

közjóléti szolgáltatásait veszélyeztető károk megelőzése és felszámolása. 

Támogatás 

nyújtható a természeti katasztrófák és tüzek által károsított erdőkben történő 

erdészeti potenciál helyreállításához, valamint megelőző intézkedések 

bevezetéséhez. 

Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése 
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