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A vidékfejlesztési miniszter 42/2014. (IV. 14.) VM rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő 
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint 
az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 

egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (3)  bekezdés a) és m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – az  egyes 

miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 

94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 

Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 

való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § o) és 

p) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„o) kunhalom: a  természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 23.  § (3)  bekezdés f )  pontja szerinti objektum, 

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett területi kiterjedéssel;

p) tájképi elem: az n) pont szerinti gémeskút, az o) pont szerinti kunhalom és a t) pont szerinti fa- és bokorcsoport;”

 (2) A Rendelet 2. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„t) fa- és bokorcsoport: a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett, 

5000  négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú 

növényekkel borított terület.”

2. §  A Rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt előírások vonatkozásában)

„c) annak b), c) és d)  alpontjában szereplő előírás az  ott felsorolt kultúrák önmaguk után történő termesztésére 

értendő;”

3. §  A Rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  A Rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 

vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a(z) 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a  források és a  források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint 

a  73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/EU, a(z) 1306/2013/EU és a(z) 1308/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a  2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 

2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 42/2014. (IV. 14.) VM rendelethez

 1. A Rendelet 1. számú melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vetésváltásra vonatkozó előírások:)

„c) Egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az  összes kukoricafajta, kivéve a  vetőmag 

célra termesztett hibridkukorica;”

 2. A Rendelet 1. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező. 

Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő 

beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett 

fakivágás során tilos a  földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozóan fahasználat esetén a  teljes naptári 

évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen a 2. § t) pontjában foglaltaknak.”

 3. A Rendelet 1. számú melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások:

11.1. Nem juttatható ki

a) műtrágya a MePAR-ban gra=kusan megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban;

b) szervestrágya

ba) a MePAR-ban gra=kusan megjelölt állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban,

bb) a völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban,

bc) a MePAR-ban gra=kusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban, azzal, hogy 

a  védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a  mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 

1 ha-nál kisebb területű.

11.2. A  11.1.  pont b)  alpontjában meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a  legeltetett állatok által 

elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.”

 4. A Rendelet 1. számú melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:

„13. Felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó előírások:

13.1. Tilos a  felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 

219/2004.  (VII.  21.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagnak felszín alatti vízbe történő 

közvetlen bevezetése.

13.2. Tilos a  219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagnak a  bevezetése 

minden olyan mesterséges tóba, amelyet földtani közeg kitermelésével és ezáltal a  felszín alatti víz feltárásával 

hoztak létre, így különösen a bányatavakba, illetve jóléti tavakba.

13.3. A  219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagnak felszín alatti vízbe 

történő közvetett bevezetése (beleértve az  időszakos vízfolyásba történő bevezetését is) kizárólag engedéllyel 

történhet.”
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2. melléklet a 42/2014. (IV. 14.) VM rendelethez

 1. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)

(9.) „A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos, valamint az idegenhonos 

inváziós fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.”

 2. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)

(10.) „A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező. 

Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő 

előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom 

területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása.

Facsoportra vonatkozóan fahasználat esetén a teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a facsoport 

megfeleljen a 2. § t) pontjában foglaltaknak.”

 3. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)

(10.) „Enyhe: A gémeskút megrongálódott vagy sérült, vagy a kunhalom kedvezményezett által hasznosított 

területének legfeljebb 20%-a megrongálódott vagy sérült, vagy a vizsgált fa- és bokorcsoport esetében 

a meg nem felelés a fa- és bokorcsoport legfeljebb 30%-át érinti.      

Súlyos: A gémeskutat megszüntették a vizsgált területen, vagy a kunhalom kedvezményezett által 

hasznosított területének több mint 20%-a megrongálódott vagy sérült, vagy a vizsgált facsoport esetében 

a meg nem felelés a fa- és bokorcsoport több mint 30%-át érinti.”

 4. A Rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

(A B C D)

„14. Felszín alatti vizek 

szennyezésére vonatkozó 

előírások:               

1. Tilos a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 1. számú 

melléklet szerinti szennyező 

anyagnak felszín alatti 

vízbe történő közvetlen 

bevezetése.                   

2. Tilos a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 1. számú 

melléklet szerinti szennyező 

anyagnak bevezetése 

minden olyan mesterséges 

tóba, amelyet földtani 

közeg kitermelésével és 

ezáltal a felszín alatti víz 

feltárásával hoztak létre, így 

különösen a bányatavakba, 

illetve jóléti tavakba.                  

3. A 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 1. számú 

melléklet szerinti szennyező 

anyagnak felszín alatti 

vízbe történő közvetett 

bevezetése (beleértve 

az időszakos vízfolyásba 

történő bevezetését is) 

engedéllyel történhet.

Kismértékű (gazdaságon 

belüli): a meg nem felelés és 

hatása a kedvezményezett 

földterületére korlátozódik.                 

Nagymértékű (gazdaságon 

átnyúló): a meg nem 

felelés és hatása nemcsak 

a kedvezményezett 

földterületére korlátozódik.

Enyhe: a felszín alatti 

vizek minőségi mutatóira 

ártalmatlan anyag kerül 

közvetlenül vagy közvetve 

a felszín alatti vízbe.                  

Közepes: trágyából, 

szennyvízből vagy 

mosóvizekből származó 

szennyező anyag kerül 

közvetlenül vagy közvetve 

a felszín alatti vízbe.                     

Súlyos: olajból, 

üzemanyagból, növényvédő 

szerből, műtrágyából 

vagy egyéb veszélyes 

hulladékból származó 

szennyező anyag kerül 

közvetlenül vagy közvetve 

a felszín alatti vízbe.

Helyrehozható: a felszín 

alatti vizek minőségében 

okozott szennyezés 

ésszerű időhatáron 

belül csökkenthető, 

megszüntethető.             

Maradandó: a szennyezéssel 

maradandó károsodás 

keletkezik a felszín alatti 

vizek minőségében.”


