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Mi változott meg 2015-től a „zöldítés = 
greening” bevezetésével? 

• „zöldítés” = az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 

gyakorlatokra nyújtandó támogatás – 10/2015(III/13.) FM rendelet alapján 

• 2014-ig az egységes  terület alapú támogatás egységes feltételrendszerhez 

kötődik SAPS = 71 ezer Ft/ha 5,8 millió ha területre

2015-ben: SAPS: 227,3 MRD Ft 45 526 Ft/ha

Zöldítés: 126,5 MRD Ft 25 354 Ft/ha 30%

Sum: 353,8 70 880 

Új feltételek: 

• adott évben termesztett növények diverzifikálása – egyidejűleg a térben, nem 

vetésváltás! 

• állandó (5 év) gyepek fenntartása;

• ökológiai célterület fenntartása a támogatásra jogosult szántó 5%-án 15 ha 

szántó felett

Részletes kézikönyv: http://www.kormany.hu/download/3/41/b0000/zoldites.pdf

http://www.kormany.hu/download/3/41/b0000/zoldites.pdf


„Zöld” komponens I. –
Terménydiverzifikáció

Követelmények:

− 10 ha alatt legalább 1 növény;

− 10 ha szántó felett legalább 2 növény (különböző nemzetség) – egy növény maximum 

75% területtel! 

− 30 ha szántó felett legalább 3 növény (különböző nemzetség) termesztése 

a fő növénykultúra max. 75 % területtel, a második legnagyobb területű növény

max. 20%, azaz 1+2 = max. 95 % területtel! 

• Őszi és a tavaszi növények mindig különböző növénykultúráknak számolódnak. 

• Bármely egy nemzetségbe tartozó faj külön kultúra az alábbi növénycsaládokban: 

káposztafélék, burgonyafélék, kabakosok

Terménydiverzifikáció alól mentesülő üzemtípusok:

1. csak rizst vagy indiánrizst termelők

2. 75% feletti parlagterület vagy ideiglenes gyep, vagy egyéb egynyári takarmánynövény, vagy 

ezek kombinációja és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt;

3. 75% feletti állandó vagy ideiglenes gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény, vagy rizs, 

indiánrizs, vagy ezek kombinációja; és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt;

4. a szántó több mint 50%-át nem kérte az előző évben és minden termesztett növénye új az 

előző évi kérelemhez képest. 



Zöld komponens II. - Ökológiai 
jelentőségű területek Magyarországon

Ökológiai jelentőségű területként a következő földterületek vehetők figyelembe:

• a) parlagon hagyott terület;

• b) terasz;

• c) tájelemek;

• d) vízvédelmi sáv;

• e) agrár-erdészeti terület;

• f) erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv;

• g) rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény;

• h) EMVA és NVT támogatott erdősített terület

• i) ökológiai jelentőségű másodvetés;

• j) nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület.

> 15 ha szántó felett a 

szántóterület 5%-a

Választható Tájelemek: 

Fás sáv

Magányosan álló fa

Fasor

Fa-, és bokorcsoport

Táblaszegély

Kis kiterjedésű tó

Vizesárok

Kunhalom

Gémeskút

Szántóterületen vagy 

azzal közvetlenül 

szomszédos legyen! 



2015-ben igényelt EFA típusok

EFA Típus EFA
Kód

A MePAR 
fedvényben
szerepel /db

Nettó 
kérelmezett 
terület (ha) 

Súlyozással számolt 
terület(ha)

EFA-t Igénylő 
Gazdálkodók 
száma 

gazdálkodók 
% (SUM= 172 
000)

Parlag 1 121 711    122 193,84    19 492    11,33%

Fás sáv 3 2 011    4 026,52    2 345    1,36%

Magányos fa 4 14053 0    1,88    309    0,18%

Fasor 5 202    408,79    680    0,40%

Facsoport 6 31830 221    335,33    1 123    0,65%

Táblaszegély 7 3 950    5 932,54    1 996    1,16%

Kistó 8 1301 35    52,70    117    0,07%

Csatornák 9 934    1 875,11    1 795    1,04%

Kunhalom 10 979 116    145,36    198    0,12%

Gémeskút 11 3110 0    0,07    24    0,01%

Vízvédelmi sáv 12 25237 0    22,73    102    0,06%

erdő menti hektársáv 
termeléssel 15 1 580    475,04    1 153    0,67%

erdő menti hektársáv 
termelés nélkül 16 289    462,20    263    0,15%

rövid vágásfordulójú sarjerdő 17 579    174,04    35    0,02%

Erdőtelepítés 18 1033 4 824    4 833,17    388    0,23%

Másodvetés 19 157 262    47 561,24    10 453    6,08%

N-megkötő növény 20 213 810    150 285,62    16 086    9,35%

85 952    507 524    338 786,20    56 559    33,27%



Parcella szintű EFA-k területe 2015-2016

EFA Típus 

Nettó 
kérelmezett 
terület (ha) -
2015

Nettó 
kérelmezet
t terület 
(ha) - 2016

Változás % 
nettó 

kérelmezet
t terület 

Változás % 
Kérelmeze

tt 
parcellák 
db száma

Változás % 
átlagos 

táblaméretKód 

Kérelmezett 
parcellák db 
száma - 2015

Átlagos 
táblamére
t (ha) -
2015

Kérelmezett 
parcellák db 
száma -
2016

Átlagos 
táblaméret 
(ha) - 2016

Parlag 1 121 711 41 687 2,92 85 969 32 544 2,64 70,63% 78,07% 90,48%

Másodvetés 19 157 262 21 336 7,37 197 089 27 426 7,19 125,33% 128,54% 97,50%

N-megkötő 
növény 20 213 810 37 199 5,75 197 089 40 416 4,88 92,18% 108,65% 84,84%

507 524 100 222 5,06 480 147 100 386 4,78 94,61% 100,16% 94,45%

2015-ről 2016-ra 3900 gazda váltott parlagról gazdasági növényre 36 ezer ha-al

csökkent a parlag. 

Egyértelműen a másodvetést választják, melynek területe 40 ezer ha-al nőtt. 

A tábla szintű EFA-k aránya a tájelemekhez képest nem változott, ennek oka az, 

hogy nem vezettünk be EFA tájelemeket a MePAR-ba, ami segítené a kérelmezést. 



Ökológiai fókuszterületek 
igénylése az e-kérelemben 2015
• EFA fedvény a MePAR-ban - 2015: 

facsoport - 31830 

magányos fa - 14053

kistó - 1301

gémeskút - 3110, 

kunhalom - 979,

vízvédelmi sáv - 25237 

• Efa fedvény nélkül igényelt - 2015 : 

fás sáv

fasor

árok

erdő menti hektársáv termeléssel és 

termelés nélkül

• Parcella szintű EFA-k: 

parlag, 

másodvetés, 

nitrogénmegkötő növény ,  

rövid vágásfordulójú sarjerdő, 

fatelepítés



Az e-kérelmben beadott EFA 
kérelmek geometriája 2015-ben 

Parlag (szántón)

Másod-

vetés

Parlag

Fás sáv

Táblasze

gély

Táblaszegély

N-megkötő növény



Zöld komponens III. –
Állandó gyepek megtartása

Állandó gyepterület fenntartása: a környezeti szempontból értékes gyepek 

átalakítása, feltörése nem megengedett, továbbá országos szinten is meg 

kell őrizni az állandó gyepek arányát a 2012-es referenciához képest, 

legfeljebb 5 százalékos csökkenést megengedve. Az állandó gyepek 

nyomon követése továbbra is országos szinten történik, de az esetleges 

visszaállítás (ha országosan átlépjük az 5 százalékos csökkenést) a 

mezőgazdasági üzemek kötelezettsége.

Külön fedvényben kell 

követni a gyepek 

változásait: FSZB + 

lehatárolást támogató 

távérzékeléses 

módszerek 

felértékelődnek! 



2015. év gyakorlati tapasztalatai

„A diverzifikáció különböző kultúráinak megvalósítása a diverzifikációs időn 

belül talán a legnehezebben érthetőnek bizonyult a gazdálkodók számára. 

Ennek ellenére – köszönhetően a számtalan tájékoztató előadásnak és 

kiadványnak – erre az intézkedésre nem volt jellemző a vétség, ebben a 

nitrogénmegkötő növények, a másodvetés és a parlag kultúraként való 

elfogadhatósága is jelentős szerepet játszott.

Az EFA másodvetések sok esetben a gazdálkodók hanyagsága miatt nem 

érték el ökológiai céljukat, mivel a szabályozás hiányában sokan alacsony 

vetőmagmennyiséggel vetették, vagy esetenként a kellő mértékű zöldtömeg 

elérése előtt talajba forgatták. A gazdálkodói félreértések következtében 

még az oly’ egyszerűnek tűnő EFA parlag esetében is nagy számmal fordult 

elő vétség. Sokan a bevetett, de belvízzel érintett területre, vagy tarlóra 

jelentettek pihentetést, vagy a meglévő állandó gyepet illették ezzel a 

kategóriával annak reményében, hogy azzal elkerülhetik, hogy területük 

bekerüljön a végleges állandó gyep fedvénybe. Mindezek 

eredményeképpen az ellenőrzött EFA parlagok ~29%-a bizonyult hibásnak.”

Forrás: http://gazdablog.hu/blog/a_zoldites_elso_eves_tapasztalatai

Palakovics Szilvia: A zöldítés első éves tapasztalatai

http://gazdablog.hu/blog/a_zoldites_elso_eves_tapasztalatai


2015. év gyakorlati tapasztalatai

„ … a gazdálkodók jellemzően a táblaszintű EFA elemekkel teljesítették az EFA 

kötelezettségüket. Ezek közül első helyen a parlag, a második helyen a nitrogén-

megkötő növényekkel beültetett területek, a harmadik legnagyobb darabszámmal 

pedig az EFA másodvetések szerepeltek.

A parlag, a nitrogénmegkötő növény és az EFA másodvetés ugyanis nemcsak EFA 

elemként volt elfogadható, hanem akár a diverzifikáció egy kultúrájaként is. A parlag 

és a másodvetés a gazdák jelentős számának menekülő útként is szolgált a 

diverzifikáció tekintetében, hiszen a termesztett növények változatosabbá tételének 

részletes szabályai későn láttak napvilágot, amikor a gazdák egy része már elvetette 

kultúráit és megtervezte vetésszerkezetét.

Számukra területük egy részének kitárcsázása, parlagon hagyása, vagy az első növényt 

követő másodvetés jelentette a diverzifikációnak történő megfelelés legegyszerűbb 

módját. 

A nitrogénmegkötő növények vetésével pedig nemcsak a zöldítés két feltételét 

teljesíthették a gazdák, de amennyiben megfeleltek további részletfeltételeknek 

(vetőmagmennyiség, csíraszám, állománysűrűség), ráadásként még termeléshez 

kötött szálas fehérjetakarmány-növény támogatást is igényelhettek.”

Forrás: http://gazdablog.hu/blog/a_zoldites_elso_eves_tapasztalatai

Palakovics Szilvia: A zöldítés első éves tapasztalatai

http://gazdablog.hu/blog/a_zoldites_elso_eves_tapasztalatai


Összefoglalás / Kitekintés

• A gazdálkodók 33%-át érinti a kérdéskör és kb. 500 ezer ha-on változtat 

a termesztett növényen: 

– ~ 120 e ha parlag! 

– ~ 50e ha másodvetés

– ~ 150e ha N-megkötő növény 

• A gazdálkodók jellemzően a tábla szintű EFA-kal teljesítik a 

kötelezettséget, hiszen ez a diverzifikációs elvárás teljesítésében is segít!

• A diverzifikáció miatt a növényi vetésszerkezetben jelentősek a 

változások, amiket eddig nem jelentkező szempontok is mozgatnak –

további elemzések szükségesek.  

• 2015-ről 2016-ra 3900 gazda váltott parlagról gazdasági növényre,  36 

ezer ha-al csökkent a parlag

• Trendről még nem beszélhetünk, 2015-ben nagyon gyorsan kellett 

reagálni, és az őszi vetés után derültek csak ki a részletes feltételek! 
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

Kalászos növény vetés területének időbeli alakulása Somogy megyében

Forrás: KSH
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

kategória terület (ha)

támogatható terület 309255

összes kalászos 88649

másodvetés összesen 20623

másod vetés kalászos tarlón 13367

A támogatható terület 28.67 %-án kalászos növényt termesztenek

A másodvetés 64.82 %-a kalászos tarlón fordul elő

A kalászos tarlók 15.079%-án fordul elő másodvetés

Somogy megye, 2016
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

növény csoport növény
terület 

(ha)

terület 

arány (%)

terület 

(ha)

terület 

arány 

(%)

vörös here 66 0.49

bíbor here 256 1.91

fehér here 3 0.02

alexandriai here 397 2.97

facélia 702 5.25

őszi káposzta repce 2234 16.71

tavaszi repce 35 0.27

mustár 4212 31.51

olajretek 4533 33.91

rozs 396 2.96

rozs 6 0.04

pohánka 406 3.04

szemes cirok 17 0.13

perjék olasz perje 34 0.26 34 0.26

lóbab 53 0.40

szöszös bükköny 16 0.12

13367 100 13367 100összesen (ha)

10.65

11015 82.40

825 6.17

70 0.52
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Kalászos tarlón másodvetés növény szerinti megoszlása Somogy megyében, 2016
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

vörös here

bíbor here

fehér here

alexandriai here

facélia

őszi káposzta repce

tavaszi repce

mustár

olajretek

rozs

rozs

pohánka

szemes cirok

olasz perje

lóbab

szöszös bükköny

Kalászos tarlón másodvetés növény szerinti megoszlása Somogy megyében, 2016
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

Somogy megye, 2016

Kalászos táblák

88 649 ha

Másodvetés kalászos tarlókon

13 367 ha
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

A kalászos tarlókon felmért parlagfű foltok és a másodvetés 

térbeli eloszlása

A 2016-ban felmért parlagfű foltok száma: 

185 ha
A felmért parlagfű foltok és a másodvetés 

egybeesés: 77 ha
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

Kalászos tarló 2016.08.28, Sentinel-2 űrfelvétel színkompozit

(NIR, SWIR, RED)

Másodvetés: 

olajretek, mustár

Parlagfű fertőzöttség: 

2016.08.23-án: 50%, 37.8 ha
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

2016.08.23-án készült terepi felvétel



24
Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.

Kalászos tarlókon felmért parlagfűvel fertőzött kvantitatív adatai, 

Somogy megye, 2012-2016                          

évek db ha lezárt (db) lezárt (ha) fertőzött (db) fertőzött (ha) légi (db) légi (ha)

2012 52 174 52 174 52 174 6 18

2013 145 1309 145 1309 142 1309 55 825

2014 80 423 80 423 77 418 14 223

2015 82 301 82 301 43 214 3 21

2016 36 188 36 188 35 188 13 138

felmért parlagfű másod vetésen parlagfű másod vetésen parlagfű

db terület (ha) db terület (ha)
százalékarány 

(%)

területarány 

(%)

35 185 6 77 17 42

2016, Somogy megye
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Az agrártámogatási szabályok változása okoz-e változást a parlagfű

előfordulásban? 2017.02.16.
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!
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