
JOGSZABÁJYBA FOGLALT GAZDÁLKODÁSI 
KÖVETELMÉNYEK (SMR)

(betartása kötelező minden gazda számára, akik közvetlen kifizetést igényelnek.) 

Környezetvédelmi célú előírások

Közegészségügy, állat- és növényegészségügy

 

SMR1. Vadon élő madarak védelme.

SMR2. Földalatti vizek védelme a veszélyes anyagok 
szennyezésétől.

SMR3. A környezet, főként a talaj védelme, 
szennyvíziszap mezőgazdasági használata esetén.

SMR4. Vizek védelme a mezőgazdasági nitrát-
szennyezéstől.

SMR5. Az állat- és növényvilág természetes 
élőhelyeinek megőrzése.

SMR6. Sertésfélék azonosítása és nyilvántartásba 
vétele,

SMR7. Szarvasmarhafélék azonosítása és 
nyilvántartásba vétele,

SMR8. Juh- és kecskefajok azonosítása és 
nyilvántartásba vétele.

HASZNÁLJA AZ IPA ONLINE-T TERÜLETALAPÚ 

KÉRELMÉNEK ELEKTRONIKUS KITÖLTÉSÉHEZ 

VAGY FRISSÍTSÉHEZ !

Ha Ön tulajdonos, és a területet haszonbérbe, 

koncesszióba vagy bérbe adta, a támogatás a terület 

HASZNÁLÓJÁT ILLETI, és SZÁMÁRA KERÜL 

FOLYÓSÍTÁSRA.

I. Előírások a talajerózió megelőzésére:

GAEC 1. Télre, a gazdaság teljes szántóterületének 

legkevesebb 20%-án a betakarítás után őszi kultúrákat 

kell vetni és/vagy pihentetett területként kell hagyni. 

GAEC 2. A 12%-nál nagyobb lejtésű, kapás 

növényekkel bevetett szántóterületek esetében 

talajmunkálatokat csak a rétegvonalak (szintgörbék) 

mentén lehet végezni;

GAEC 3. Meg kell tartani a mezőgazdasági területen a 

2007 január 1-én fennálló teraszokat.

II. A talaj szerves tartalmának megfelelő fenntartását 

célzó mezőgazdasági módszerek alkalmazása:

GAEC 4. Napraforgót tilos két egymást követő évnél 

hosszabb ideig ugyanazon a parcellán termeszteni;

GAEC 5. A szántóterületeken tilos a tarló, illetve a 

növényi maradványok égetése.

III. A talajszerkezet fenntartását célzó előírások:

GAEC 6: Túlzottan nedves talajon tilos szántási 

munkálatok végzése.

IV. A minimális mezőgazdasági művelés előírásai:

GAEC 7. Állandó gyepterületek karbantartása 

legeltetéssel, melyhez hektáronként minimum 0,3 

regisztrált számos állat kell, vagy évente legalább 

egyszeri kaszálással amit kötelező naprakészen 

bejegyezni a gazdálkodási naplóba.

GAEC 8: Tilos a gyepterületek felégetése!

GAEC 9. Tilos a magányos fák és/vagy a facsoportok 

kivágása a mezőgazdasági földterületeken;

GAEC 10. Meg kell akadályozni a nemkívánatos 

növényzet (gyomok) megtelepedését mezőgazdasági 

területeken, beleértve a pihentetett területeket is.

V. Vízvédelmi és vízgazdálkodási előírások:

GAEC11. Az öntözésre használt vízre vonatkozó 

hatályos rendelkezések betartása.

GAEC 12. Tilos bármiféle trágya alkalmazása a felszíni 

vizek védősávjában. A vízvédelmi sávnak minimum 1 

métert kell tartani a 12%-nál kisebb átlagos lejtésű 

fizikai blokkokban, és 3 métert a 12%-nál nagyobb 

lejtésű fizikai blokkokban található területeken.

HELYES MEZŐGAZDASÁGI

 és KÖRNYEZETI ÁLLAPOT

Mezőgazdasági Kifizetési és

Intervenciós Ügynökség

Bd. Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti

www.apia.org.ro

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Ha földjét megműveli, és benyújtja támogatási

kérelmét a Mezőgazdasági Kifizetési és

Intervenciós Ügynökség APIA-hoz, európai

 uniós és nemzeti támogatásokban részesülhet!

Töltse ki és nyújtsa be a területalapú támogatási 
kérelmét az APIA központjainál

 2012. március 1-e és május 15-e között!*

*A május 16-a és június 11-e között leadott 

kérelmekre napi 1%-al csökken a támogatás összege. 

Az APIA Önt is várja!

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK 2012

Mezőgazdasági Kifizetési és

Intervenciós Ügynökség

Ha nem tartja be az Önre eső feltételeket és 

kötelezettségeket, szankciókat von maga után, súlyosabb 

esetekben a támogatás köréből kizárás is lehetséges.



ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

l Legalább 1 ha földterület mezőgazdasági művelése. A 

mezőgazdasági parcellák területének legalább 0,3 ha 

nagyságúnak kell lennie; szőlő, gyümölcsös, 

komlóültetvény, gyümölcsfaiskolák, szőlőiskolák, és 

gyümölcscserjék esetében a parcellák minimális mérete 

0,1 hektár.

l A gazdaság egész területén be kell tartani a 

növényvédő szerek és műtrágyák alkalmazására 

vonatkozó minimális követelményeket, az agrár-

környezetgazdálkodási intézkedésre vonatkozó 

támogatás igénylése esetében; 

l Meg kell felelni az egyes környezetgazdálkodási 

csomagok specifikus követelményeinek;

l Az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalás 

aláírásától számított 5 éven át a mezőgazdasági 

tevékenységről gazdálkodási naplót kell vezetni. A 

nyilvántartást nemcsak a kötelezettségvállalás teljes 

időtartama alatt kell vezetni, hanem annak lezárása után 

további 3 évig is. Minden munkálatot az elvégzés 

időpontjában kell bejegyezni.

l Egyetlen, egységes támogatási kérelmet kell benyújtani 

a APIA azon helyi/megyei központjánál, ahová Ön 

tartozik;

l Megfelelően kell azonosítani minden Ön által művelt 

mezőgazdasági parcellát;

l Helyesen be kell jelölni a térképen minden parcellát;

l Tisztázás érdekében meg kell jelenni az APIA, a kért 

okiratokkal, amennyiben Önt erre felkérnék;

l Be kell jelenteni minden, a gazdaság részét képező 

mezőgazdasági parcellát (azt is, melyre nem kér 

támogatást) és a gazdaság teljes területén be kell tartani a 

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot 

(HMKÁ=GAEC) szabályait. 

l

A fenti feltételek valamelyikének be nem tartása a 

kifizetések csökkentését vonja maga után, a meg nem 

felelés súlyosságának, mértékének és ismételt jellegének 

függvényében;

Kötelezettségek

2012-től kezdődően be kell tartani a területalapú 

támogatásokkal kapcsolatos Jogszabályban Foglalt 

Gazdálkodási Követelményeket (SMR - Lásd a 

hátoldalon)!

SZÜKSÉGES IRATOK
A támogatási kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:

l Személyi igazolvány;

l Aktív bankszámla igazolása;

lAmennyiben Ön jogi személy - a szervezeti formát, az 

adóügyi nyilvántartásba vételt és az ügyvezető 

kinevezését igazoló okiratokat, az útmutató szerint

 - Amennyiben Ön egy (jogi személyiséggel nem 

rendelkező) egyszerű társulási forma kinevezett 

ügyvezetője, a társasági szerződést is be kell mutatni;

lAmennyiben Ön meghatalmazott személyként nyújtja 

be a kérelmet, be kell mutatnia az érvényes 

meghatalmazó okiratot, saját személyazonossági 

igazolványának másolatát és az iratcsomóhoz csatolnia 

kell a meghatalmazó személy személyazonossági 

igazolványának másolatát;

l Amennyiben Ön öntözővizet használ, be kell nyújtania 

a víz használati jogát igazoló okiratokat;

l Amennyiben Ön azt nyilatkozta, hogy az előző 

kampányban meghatározott területnél nagyobb 

területeket használ, be kell mutatnia a használati jogot 

igazoló okiratokat; 

l Amennyiben Ön azt nyilatkozta, hogy az előző 

kampányban meghatározott területnél nagyobb 

területeket használ, be kell mutatnia a használati jogot 

igazoló okiratokat;

l A községi legelők esetében be kell nyújtani a kérelem-

t í p u s n y o m t a t v á n y b a n  f o g l a l t  j o g o s u l t s á g i  

nyilatkozatokat, szükség szerint;

l Az 5. Csomag (Ökológiai gazdálkodás) igénylése 

esetében, az alábbi iratokat kell csatolni:

- a jogosult, illetve az ellenőrző és tanúsító szervezet 

között létrejött szerződés másolatát;

-  a  jogosul tnak az ökológia i  gazdaságok 

nyilvántartásába történt felvétel adatlapjának 

másolatát;

- a biogazdálkodási tevékenységre jogosító igazolás 

másolatát.

lA kérelem ügyiratcsomója a Nemzeti közvetlen 

kiegészítő támogatásokkal, illetve a vidékfejlesztési 

intézkedésekkel kapcsolatos okiratokat is tartalmazza, 

szükség szerint. 

2012-ben vissza nem térítendő pénzbeli juttatásban 

részesülhet az európai uniós alapokból, illetve a nemzeti 

költségvetésből, az alábbi intézkedések keretében:
| Egységes területalapú támogatás (SAPS);
| Nemzeti közvetlen kiegészítő támogatások (PNDC) 

PNDC 1: szántóföldi növénytermesztés;
PNDC 2: rostlen;
PNDC 3: rostkender;
PNDC 4: dohány;
PNDC 5: komló;
PNDC 6: cukorrépa.

l 211. intézkedés: Kedvezőtlen adottságú hegyvidéki 
területek;
l  212. intézkedés: Speciális és jelentősen hátrányos 
helyzetű természeti területek;
l 214. intézkedés: Agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások: 

1  Csomag (P1): Magas természeti  értékű 
gyepterületek;

2 Csomag (P2): Hagyományos mezőgazdasági 

gyakorlat;
3 Csomag (P3):  Madarak számára fontos 

gyepterületek;
4 Csomag (P4): Zöldtrágya célú növények a 

vetésforgók között;
5.  Csomag (P5): Ökológiai gazdálkodás;
6. Csomag (P6): Lepkék számára fontos gyepterületek;
7. Csomag (P7): A vörösnyakú lúd védelme 

szempontjából fontos szántóterületek.
Egy parcellán belül a következők párosíthatóak: a P1 a P2-vel 
vagy a P4 a P5-tel.
Egyetlen parcellán belül NEM párosítható a P4 a P7-tel.

|Elkülönített cukortámogatás;
|Vidékfejlesztési támogatások szabadon választott 

területeken és célterületként kijelölt kedvezőtlen adot- 

tságú és agrár-környezetgazdálkodási övezetekben:

TÁMOGATÁSI PROGRAMOK/INTÉZKEDÉSEK

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA KIJELÖLT IDŐSZAK:

2012. március 1. – május 15.

Ahhoz, hogy Ön földalapú támogatásban részesülhessen, 
meg kell jelennie az APIA székhelyén, a postán elküldött 
felhívásban meghatározott időszakban a támogatási 
kérelem kitöltése és benyújtása céljából.
A kérelem május 15-e utáni benyújtása esetében az eltelt 
napok számának megfelelően napi 1-1%-al csökken a 
támogatás összege. 

2012. június 11-e után leadott támogatási 
kérelmeket már nem fogadják kifizetni.

Lehetővé kell tenni a Mezőgazdasági Kifizetési és 

Intervenciós Ügynökség, illetve az erre jogosult szervek 

számára az ellenőrzések elvégzését. Ellenkező esetben 

Ön elveszítheti a támogatást!
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