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GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK AZ 
AKG/ÖKO KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI IDŐSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA 

VONATKOZÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSA KAPCSÁN 
 

1. kérdés – Kérelmek sorrendje (AKG/ÖKO) 

Az ügyfél hosszabbítási iránti kérelmet és hosszabbítással kapcsolatos, részleges, teljes KET-

re vonatkozó visszavonási kérelmet is be szeretne nyújtani. Számít, hogy a 2 kérelmet milyen 

sorrendben nyújtja be? 

Válasz: Az alábbi kérelmek esetén nem számít a sorrend csak az, hogy a benyújtási 

időszakban kerüljön beküldésre. 

- Hosszabbítás iránti kérelem 

- 6. évre vonatkozó kötelezettségátadás-átvételi kérelem és jóváhagyása (itt persze 

jóváhagyást csak a KA benyújtása után tudnak beküldeni) 

- Hosszabbítással összefüggő visszavonási kérelem. 

 

2. kérdés – Zöldugar 2018 (AKG) 

2018-ban hoztam létre zöldugart. 2020. december 31-ig nem lesz meg a 3 évem. Ha 

hosszabbítok, akkor a hosszabbítás plusz egy éve beleszámít a zöldugar 3 egymást követő 

évébe? 

Válasz: Nem.  A zöldugar előírást az első 5 év vonatkozásában kell teljesíteni, ezért az 5. év 

végén lesz annak ellenőrzése, így a hosszabbítás plusz 1 éve, nem számítható bele az első 5 év 

időszakába. Zöldugar előírás ellenőrzésénél az Egységes Kérelemben elfogadott főnövény 

hasznosítását veszik alapul. Ha 2018., 2019. és 2020. évben az elfogadott hasznosítás 

zöldugar volt, akkor a hasznosítás zöldugarként lesz figyelembe véve a vetésszerkezeti 

előírások értékelése során. Ha csak 2019. és 2020. években volt zöldugar az EK elfogadott 

hasznosítása egy adott területnek, akkor az a terület nem vehető figyelembe zöldugarként a 

első 5 évre vonatkozó vetésszerkezeti előírások teljesítésének vizsgálatakor. 

A zöldugar a 6. évben 1 év viszonylatában kerül meghatározásra. Azért, hogy 1 év alatt is 

teljesíthető legyen a zöldugar, módosításra került a zöldugar meghatározása. A módosítás 

alapján a 6. évben 1 évig tartott zöldugar is már zöldugarként kerül figyelembe vételre a 6. év 

vetésszerkezetének vizsgálatánál. A Pályázati Felhívás 19. melléklete alapján a zöldugar 

fogalma az alábbi. 

Zöldugar: az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási 

évben legalább egy évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet 

legalább három hazai fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy évelő pillangós faj 

alkalmazásával alakítottak ki. 

Megjegyzés: Az első 5 év viszonylatába vizsgált előírásoknál nem vehetőek figyelembe a 6. 

évben megvalósítottak (vetésszerkezet, agrotechnikai művelet, szegély). 
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3. kérdés – 6. évre átadás (AKG/ÖKO) 

ABC ügyfél nem szeretne a 6. évben részt venni a programban. A területei egy részét viszont 

átvenné XYZ a 6. év vonatkozásában. Mi a teendő ilyenkor? 

Válasz: Akkor fog tudni ABC átadni a 6. év vonatkozásában területeket XYZ ügyfélnek, ha 

ABC ügyfél benyújt hosszabbítás iránti kérelmet. Mivel nem az összes területét adja át ABC 

ügyfél, és nem kíván részt venni a programban a 6. évben, ezért az átadásra nem kerülő 

területeire benyújt részleges, teljes KET-ekre vonatkozó visszavonási kérelmet.  

Az átvevőnek (XYZ) be kell nyújtania kötelezettség átvételi kérelmet a 6. év (2021) 

vonatkozásában, amit az átadónak (ABC) jóvá kell hagynia 2020. december 31-ig.  

Hiába nem szeretne a 6. évben részt venni az átadó (ABC) a programban, az átadás miatt be 

kell nyújtania hosszabbítás iránti kérelmet 2020. december 20-ig. 

  

4. kérdés – 6. év jogszerű földhasználat (AKG/ÖKO) 

A 6. évben milyen dokumentumokkal kell igazolni a földhasználatot? 

Válasz: A hosszabbítási időszak vonatkozásában nem változtak a jogszerű földhasználat 

vizsgálat ellenőrzési szempontjai, így az elfogadható dokumentumok köre sem. A 6. évre is 

igaz az, hogy azt a mezőgazdasági termelőt tekintik jogszerű földhasználónak, aki a 

mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § 

(4)–(7) bekezdése alapján jogszerű földhasználónak minősül.  

 

5. kérdés – Osztatlan közös terület kimérése miatti területáthelyezés (AKG/ÖKO) 

A VP AKG hosszabbítása során, amennyiben olyan KET is érintett, amely részben még ebben 

az évben az osztatlan közös területek kimérése miatt, más helyre esik (blokkon belül), akkor a 

KET visszavonását hogyan kell végrehajtani? A vis maior esemény még a 2020-as évet is 

érinti, de a terület új helyre történő földhivatali bejegyzése nem fog megérkezni a 

földhivataltól 2021. január 15-ig. A hosszabbítás során csak a teljes KET visszavonását lehet 

megtenni. 

Válasz: Az ügyfél adjon be hosszabbítási iránti kérelmet, mivel vannak olyan területei, 

amelyek nem érintettek osztatlan közös kimérésével, és amelyekkel folytatni szeretné a 

programot. Mivel azt írja, hogy „a vis maior” esemény még a 2020-as évet is érinti”, ezért a 

kimérés miatti visszavonásnál nem jó, ha az új típusú visszavonást választja. 2 okból nem 

megfelelő: 

1. Az osztatlan közös kimérése vis maior esemény (a vis maior eeményeknél nevesíti a 

pályázati felhívás az osztatlan közös kimérését) ezért arra benyújthat vis maior-os 
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visszavonási kérelmet, amelyhez be kell küldenie a vis maior tényét alátámasztó 

dokumentumokat. 

2. Az új típusú, azaz a hosszabbítással kapcsolatos visszavonási kérelem esetén a 

visszavonás vonatkozási éve 2021. Ez azt jelenti, hogy 2021. január 1-től szűnik meg 

a támogatási jogosultság, így 2020. december 31-ig teljesíteni kell az előírásokat és 

meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, többek között annak, hogy rendelkezzen 

jogszerű földhasználattal az ügyfél. Mivel az ügyfél földhasználata megszűnik 2020. 

december 31 előtt, így neki vis maior-os visszavonási kérelmet kell benyújtania (a 

hosszabbítási kérelem mellett) a kiméréssel érintett területeire. 

Megjegyzés: A vis maior-os visszavonás szabályai csak annyiban változtak, hogy most már 6. 

év vonatkozásában is benyújthatók. 

 

6. kérdés – Fel nem dolgozott Kötelezettség Átvételi (KA) kérelem + hosszabbítással 

összefüggő visszavonási kérelem (AKG/ÖKO) 

Az 5. év vonatkozási évvel nyújtottam be kötelezettség átvételi kérelmet. Be szeretnék nyújtani 

hosszabbítás iránti kérelmet. Van azonban egy területem, amelyet vissza szeretnék vonni, mert 

azon nem tudom vállalni a 6. évben az előírásokat. A visszavonási kérelem elindítása után 

nem hozza fel a visszavonási felület a területeimet. Hogyan nyújtsam be a visszavonási 

kérelmem?  

Válasz: Az átvételi kérelemre még nem született döntés, így nem rendelkezik még Támogatói 

Okirattal, ezért a visszavonási kérelem benyújtó felület nem tudja megszemélyesítéskor 

megjeleníteni az átvett területeit. Azonban lehetősége van a „Kötelezettségvállalással érintett 

egybefüggő területek” panelen az „+ Új sor beszúrása” nyomógomb segítségével megadni a 

visszavonni kívánt terület adatait. 
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7. kérdés – 6. év vonatkozásában megállapított vetésszerkezeti meg nem felelés 

jogkövetkezménye (AKG) 

Amennyiben a hosszabbítás mellett döntök, akkor az esetleges +1 év folyamán feltárt nem 

megfelelés esetén a korábbi, egyébként megfelelt 5 évet is szankcionálják vagy ez a plusz 1 év 

teljesen külön kerül ellenőrzésre? Pl: ha az első 5 évben a pillangós vetésterület aránya 

megfelelő volt, de a 6. azaz a +1 évben nincs meg a vetésforgóban (hiszen az már előbb 

kialakult, mint ahogy a rendelet kijött volna) akkor az egész időszakot szankcionálják vagy 

csak a 6. évet. 

Válasz: Ha hosszabbításra kerül sor, akkor a hosszabbítás 1 évében is tartani kell az előírt 

vetésszerkezeti arányokat 1 éves időintervallumban, függetlenül attól, hogy a vetésszerkezeti 

előírással érintett területek nagysága 100 ha feletti vagy alatti. 

Mivel 1 év viszonylatában kell teljesíteni az előírást, így az ellenőrzés is 1 évre vonatkozik, 

ezért az esetlegesen megállapított meg nem felelés is 1 évre vonatkozik, azaz csak a 6. éves 

kifizetésből kerül szankcionálásra. A 6. évre vonatkozó vetésszerkezeti előírások kapcsán 

megállapított meg nem felelésből eredő szankcióknak nincs kihatása az első 5 évre 

megállapított támogatásra. 

Megjegyzés 1: a vetésszerkezeti előírásokkal ellentétben a jogosultsági feltételek tekintetében 

a 6. évi meg nem felelésnek van visszamenő kihatása az első 5 éves kifizetésekre. Pl.: ha 

hatodik éven állapítanak meg nem jogszerű földhasználatot, akkor annak a szankciója kizárás 

és a kizárás után az első 5 évben kifizetett támogatást is vissza kell fizetni. 

Megjegyzés 2: Függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett él-e a hosszabbítási lehetőségével 

vagy sem, az 5. év végén ellenőrzésre kerülnek a vetésszerkezeti előírások teljesítése az első 5 

év vonatkozásában. Ha az ellenőrzés meg nem felelést állapít meg, akkor az 5. évi kifizetési 

kérelem kerül szankcionálásra. 

 

8. kérdés – Hosszabbítással kapcsolatos visszavonás okai (AKG/ÖKO) 

Ha valaki lét célprogramban is indult (pl. Horizontális szántó és Horizontális ültetvény), de 

csak pl. a szántót szeretné meghosszabbítani, van-e erre mód? Esetleg elég, ha visszalép a 

másik célprogram területeivel? A célprogramból való visszalépés oka nem a földbérlet 

lejárta, hanem az ültetvény kivágása lenne. 

Válasz: Az Ügyfél ebben az esetben adjon be hosszabbítás iránti kérelmet, és amennyiben 

vannak olyan területek, amelyekre nem kíván hosszabbítani, azokra adjon be „hosszabbítással 

kapcsolatos” visszavonási kérelmet. Ha a Kedvezményezettnek a Támogatói Okirata több 

Tematikus Előírás Csoportot (TECS) is tartalmaz, akkor dönthet úgy, hogy a hosszabbítási 

kérelem benyújtása után akár egy TECS valamennyi területére benyújt KET szintű, 

hosszabbítással kapcsolatos visszavonási kérelmet. A Kedvezményezett bármilyen okból – 

nem csak földhasználat hiánya miatt – dönthet úgy, hogy egyes területeire nem kéri a 

kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását.  
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9. kérdés – Hosszabbítással kapcsolatos visszavonás benyújtására szolgáló felület + vis 

maior esemény és hosszabbítás kapcsolata (AKG/ÖKO) 

Amennyiben a támogatást igénylő élni kíván a kötelezettségvállalási időszak 

meghosszabbításának lehetőségével, úgy lehetősége van a kötelezettségvállalás fennmaradó 

időtartamára vonatkozóan az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület 

visszavonására.  

9/1. Érdeklődöm, hogy a KET visszavonási kérelmet mely felületen szükséges benyújtani? Az 

általános vis maior felületen, vagy a Visszavonás (VP AKG 2015) / Visszavonás (VP ÖKO 

2015) felületen. Amennyiben az utóbbi, akkor vis maior miatti visszavonási kérelmet kell 

indítani, vagy hosszabbítással kapcsolatos visszavonási kérelmet?  

9/1 válasz: a hosszabbítással kapcsolatos visszavonást nem az általános vis maior felületen 

kell bejelentenie, hanem a  „Visszavonás (VP ÖKO 2015)” vagy a „Visszavonás (VP AKG 

2015)” menüponton keresztül kell kérelmeznie, és ott a „Hosszabbítással kapcsolatos 

visszavonás” típust kell választania. 

9/2. Helyesen járunk el, ha először benyújtjuk a hosszabbítás iránti kérelmet, majd a 

hosszabbítással kapcsolatos visszavonási kérelmet, melyben egy KET teljes visszavonását 

kérjük? Szükséges indoklást megadni ebben az esetben, vagy alátámasztó dokumentumokat 

csatolni a földhasználat megszűnésére?  

9/2 Válasz: Hosszabbítással összefüggő visszavonás okát nem kell indokolni. A visszavonás 

oka maga a hosszabbítás. Attól, hogy a hosszabbítással kapcsolatos visszavonási kérelem után 

nem keletkezik visszakövetelés, nem minősül vis maior-os visszavonási kérelemnek. Ez a 

típusú visszavonás nem egy vis maior esemény miatt indul, ezért nem szükséges 

dokumentummal alátámasztani a visszavonás okának fennállását. 

 

10. kérdés – Bővített talajvizsgálat a hosszabbítási időszakban (AKG) 

Valaki nitrátérzékeny területen gazdálkodik és 2021-ben lejár a talajvizsgálati eredménye. Ha 

vállalta az AKG beadásakor a bővített talajvizsgálat elvégzését, kötelező bővítette 

csináltatnia, vagy elég a folyamatosság tekintetében a Nitrát rendeletben (JFGK) foglalt 

szűkített talajvizsgálat elvégeztetése? 

Válasz: A pályázati felhívás 18.b mellékletének 8. pontja szerint a „Akkreditált 

laboratóriumban bővített talajvizsgálat elvégzése” választható előírás esetén az ellenőrzés 

évente történik, így a kedvezményezettnek a hosszabbítás évére is kell rendelkezni bővített 

talajvizsgálati eredménnyel. 
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11. kérdés – Elhunyt kedvezményezett esetén ki és kinek a nevében nyújt be kérelmet 

(AKG/ÖKO) 

I. Az AKG-s ügyfél elhunyt és van örökös: 

1. első körben az elhunyt nevében az örökös adjon be egy hosszabbítás iránti kérelmet 

2. ezt követően pedig az örökös adjon be egy kötelezettségátvállalási kérelmet 

I. Megjegyzés: Ha már adtak be korábban, az első 5 év valamelyikének vonatkozásában 

kötelezettség átadás-átvételi kérelmet, akkor az átvevőnek a támogatási jogviszonya már 

meglesz a 6. év előtt, így neki kell benyújtania hosszabbítás iránti kérelmet. 

II. Az AKG-s ügyfél elhunyt és még nincs örökös (csak vélelmezett örökös került 

nyilvántartásba vételre) 

1. első körben az elhunyt nevében a vélelmezett örökös adjon be egy hosszabbítás iránti 

kérelmet 

2.  

a. abban az esetben, ha ez egységes kérelem beadás végéig lesz örökös, vagyis 

jogerős hagyatéki végzés, akkor az örökös adjon be egy kötelezettség átvételi 

kérelmet  és az örökös a saját nevén adjon be kifizetési kérelmet a 2021. évre 

 

b. abban az esetben, ha ez egységes kérelem beadás végéig nem lesz örökös, 

vagyis nem lesz jogerős hagyatéki végzés, akkor az elhunyt nevében adják be a 

2021. évi kifizetési kérelmet 

II. Megjegyzés: Ha elhunyt nevében kíván valaki kérelmet benyújtani, akkor a szoftver az 

alábbi figyelmeztető üzenetet adja. Ez csak figyelmeztető üzenet, a kérelem benyújtható ettől 

függetlenül! 

 

 

 

12. kérdés – Vélelmezett örökös folytatná a programot (AKG/ÖKO) 

Az AKG-s ügyfél néhány napja elhunyt.  Az elhunyt fia át akarja venni a programot és 

folytatni akarja a következő évben. Örökös majd csak a hagyatékátadó végzés után lesz 

belőle. Kérdés: a vis maioros kötelezettség átvételt, mint vélelmezett örökös benyújthatja-e a 

fiú, és azután – mint vélelmezett örökös és kötelezettség átvevő – meghosszabbíthatja-e a 

programot egy évvel?  

Válasz: A fiúnak be kell nyújtania a saját nevében kötelezettség átvételi kérelmet, majd az 

elhunyt nevében jóvá kell hagynia az átvételi kérelmet. A hosszabbítási iránti kérelmet az 

elhunyt nevében kell benyújtania a vélelmezett örökösnek. 
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Megjegyzés: ha már van örökös, akkor csak az örökös tud benyújtani hosszabbítási iránti 

kérelmet az elhunyt nevében, amire szükség van az átvételhez. 

 

13. kérdés – Ültetvény kivágása 2020 EK után, újratelepítés 2021-ben (AKG/ÖKO) 

Az ökológiai gazdálkodás fenntartása program utolsó évében kivágásra kerülne egy alma 

ültetvény, melyet határidőben bejelentünk. Következő év (programon túl) május 15-ig 

visszatelepítésre kerül a terület, de egyéb gyümölccsel (meggy). Ezt is határidőben 

bejelentjük. Ez az ültetvénycsere megvalósítható-e és befolyásolja-e az utolsó évi támogatási 

összeget? 

 

13a Válasz - Ha nem kérelmezi a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását: 

Amennyiben a visszatelepítésre rendelkezésre álló 12 hónap a támogatási jogviszony 

megszűnését követően jár le (2020. december 31. után), úgy a 12 hónapon túli telepítést érintő 

jogkövetkezményekkel már nem kell számolni, a csere megvalósítható. Az utolsó évi 

kifizetési összeget az egységes kérelem benyújtását követő kivágás önmagában nem 

befolyásolja, amennyiben az igénylés a megfelelő adattartalommal történt és egyéb meg nem 

felelés nem kerül megállapításra, valamint a kivágás megfelelő módon be lett jelentve. 

13ba Válasz - Ha benyújt hosszabbítási iránti kérelmet: 

Amennyiben a kedvezményezettnek meghosszabbításra kerül a kötelezettségvállalási időszak 

és kivágásra kerül az ültetvény 2020-ban, akkor a kivágást követően 12 hónapon belül vissza 

kell telepíteni az ültetvényt. Mivel ültetvénycsoportot vált a kedvezményezett, ezért csak a 

teljes KET kivágásával és újratelepítésével lehet megoldani az ültetvény felújítását. Csak 

abban az esetben igényelhet kifizetést a 6. év vonatkozásában, hogyha a visszatelepítés 

megtörténik a 2021. évi kifizetési kérelem benyújtásáig. 

 

 

14. kérdés – Ültetvény kivágása a 2021-es egységes kérelem (EK) beadása előtt, 

újratelepítés a 2021-es EK-beadás után + hosszabbítás (AKG/ÖKO) 

A következő kérdésemet általánosságban kívánom feltenni: A gazda terve az, hogy az AKG-s 

ültetvényét 2021 tavaszán kivágja és 2021 őszén telepíti újra. Szabályos e az AKG 2015 

program 1 évvel történő meghosszabbítása ilyen elgondolással (kötelező bejelentések 

megtételével)? Azzal tisztában vagyunk, hogy az AKG támogatást az egységes kérelem 2021-

es beadásakor nem tudja lehívni, mivel akkor nem lesz a helyén az ültetvény. A kérdés oka: 

Ha a gazda jövőre benne tud maradni a programban, és a 2022-es átmeneti évre ismét csak 1 

évvel történő meghosszabbítás lesz lehetséges akkor már meg tudja igényelni a támogatást. 

Válasz: Amennyiben az ügyfél kötelezettség vállalási időszak hosszabbításával kíván élni, 

akkor az ültetvénycsoport váltás előírásainak megfelelően van lehetősége ültetvény kivágást 

és telepítést bejelenteni  a 2021-es évben is.  
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Megjegyzés: amennyiben a 2021-es kérelmezésnél a terület(ek)re nem igényel kifizetést, az 

esetben feltétlen vegye figyelembe, hogy az ezt megelőző évek mindegyikére történt-e az 

érintett területekre kifizetés, ugyanis amennyiben egy terület a támogatási időszak (6 év) alatt 

kétszer nem részesül kifizetésben, úgy a programból kizárásra kerül és az addig felvett 

támogatási összeget a kérelmező köteles visszafizetni. 

 

15. kérdés – Hogyan kell eljárni, ha AKG/ÖKO hosszabbítással érintett területeit át 

szeretné adni gazdálkodó? (AKG/ÖKO) 

Válasz: Ebben az esetben egyrészt az átadónak november-decemberben (november 23-

december 20. között) be kell nyújtania kérelmet a kötelezettségvállalási időszak 

meghosszabbítására, mert azzal lesz 6 éves a programja, amelynek az utolsó évének 

vonatkozásában átadhatja a területeinek egy részét vagy egészét. Ezt csak az átadó tudja 

megtenni, mert egyelőre még nála vannak a területek, neki kell nyilatkozni a hosszabbításról. 

Általános szabály, hogy a 6. évre vonatkozó átvételi kérelmeket csak akkor tudják elfogadni, 

ha az átadó kérte és megkapta a kötelezettségvállalási időszak hosszabbítását. Másrészt az 

átvevőnek kötelezettség átvételi kérelmet kell benyújtani, a korábbi évekhez hasonló módon, 

december 31-ig.  

A jogszerű földhasználat fordulópontja minden év december 31-e, tehát az átvevőnek január 

1-től földhasználónak kell lennie az átvett területeken. Ha ez nincs így, potenciális 

szankcióhoz, kizáráshoz vezet.  

 

16. kérdés – A gazdálkodó 2020-ban vette át az ÖKO-t. Meddig kell neki képzést 

teljesíteni? Az átadó volt képzésen.  

Válasz: A kötelezettség átvételére vonatkozó évet követően – 2021-ben- képzésen kell részt 

vennie, kivéve, ha már a volt az átvevő képzésen részt vett, vagy van már az ÖKO 

támogatásban átállt. (Az a támogatást igénylő, akinek az intézkedésbe vont területe részben 

vagy egészben fenntartási támogatásban részesül, a kötelező képzésen való részvétel 

kötelezettsége alól mentesül.) 

 

17. kérdés – A gazdálkodó elhunyt augusztusban, aki volt képzésen.  A vélelmezett 

örökös vinné tovább az ÖKO-t. Nem valószínű, hogy a hagyatékátadás megtörténik 
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2020. dec. 31-ig. Kötelezettségátadást meg lehet e így csinálni, viheti -e tovább? 

Vis maiorral rendbe lehet e majd tenni a jan. 1-től kezdődő földhasználatot? Kell e 

képzésre mennie? (ÖKO)  

Válasz: A vélelmezett örökös mindenképpen nyilatkozzon dec.20-ig a néhai nevében, hogy 

folytatja, és adjon be vis maioros kötelezettségátvállalást. Az átvevőnek kötelező a képzés 

2021. dec. 31-ig, ha korábban már nem volt képzésen.  

 

18. kérdés – Amennyiben a hosszabbítás évében nem használok műtrágyát 

nitrátérzékeny területen, de használok az AKG-ba vitt nem nitrátérzékeny területen, 

úgy nem kell talajvizsgálatot végeztetnem? (AKG) 

Válasz: Az említett esetekben nem kell, de 2020. december 31-ig az előző 5 év 

vonatkozásában rendelkezni kell folyamatos talajvizsgálati jegyzőkönyvvel. Folyamatosság 

AKG esetében a minta leadási ideje számít.  

 

19. kérdés – Amennyiben 2021. január 15-ig visszavonom egyik KET területem egészét, 

indokolnom kell-e?  (AKG/ÖKO) 

Válasz: A visszavonás 2021. évre vonatkozik, indokolni nem kell, és visszafizetési 

kötelezettség sincs, ha az előző 5 év vonatkozásában a jogszerű földhasználat is igazolt.  

 

20. kérdés – A hosszabbítási kérelem beadásának feltétele-e az, hogy a kérelem 

beadásakor már 2021.12.31-ig tartó földhasználattal kell-e rendelkezni az összes KET 

tekintetében, vagy ez az ügyfél felelőssége, hogy évközben meg tudja-e hosszabbítani a 

bérleti szerződést?  (AKG/ÖKO)  

Válasz: Ez az ügyfél felelőssége, tehát hosszabbításkor nem feltétel az egész egy évre 

vonatkozó földhasználat megléte. Amennyiben bizonytalan a hosszabbítás tekintetében, úgy 

2021. január 15-ig jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja a KET egészét. 
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21. kérdés – A vállalt trágyázást az első 5 évben kell teljesíteni. Most a trágyázási tilalmi 

időszakban juttatható-e ki még baktériumtrágya? (AKG) 

Válasz: A baktériumtrágya kijuttatásra a trágyázási tilalmi időszak nem vonatkozik. A 

baktériumtrágyázás esetén a trágya megnevezés kissé félrevezető, hiszen a 

baktériumkészítményekkel nem tápanyagot, hanem a szerves anyagok bontását, feltáródását 

segítő mikroélőlényeket juttatunk a földbe.  

 

 

 

 


