Kunhalmok megőrzését szolgáló
támogatási feltételek
A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ)
feltételrendszere mintegy 1000, védett tájképi elemként nyilvántartott kunhalom területére előírja, hogy

ÉRTÉKŐRZŐ
GAZDÁLKODÁS

• gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunkák
kivételével tilos mezőgazdasági talajmunka végzése;
• fakivágás során tilos a földmű (a halomtest) talajának
bolygatása.

− KUNHALMOK A TÁJBAN

Jó tudni…
• a védett tájképi elemként nyilvántartott kunhalmok elhelyezkedése megtalálható itt: www.mepar.hu/mepar/;
• a Gazdálkodói Kézikönyv aktuális kiadása részletes
információkat tartalmaz a HMKÁ-ról;
• a kunhalmok művelésből való kivonásával nem csökken
a támogatható terület nagysága. Területük ökológiai
fókuszterületként beszámítható a „zöldítés” során;

További információ:
www.termeszetvedelem.hu
www.mepar.hu
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kolcsonos-megfeleltetes
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/gazdalkodoi-kezikonyv

• a HMKÁ feltételek betartását a Magyar Államkincstár és
az illetékes hatóságok évente ellenőrzik;

Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálat
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604
E-mail: mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu

• a kunhalmok a természet védelméről szóló törvény
alapján is védelemben részesülnek;

A MePAR Ügyfélszolgálat: 06 (80) 504030
mepar.ftf@bfkh.gov.hu

• felelős gazdálkodással Ön is hozzájárul e kiemelkedő
nemzeti örökségünk megőrzéséért;
• a nemzeti park igazgatóságok szakmai segítséget nyújtanak azoknak, akik a HMKÁ feltételeinek betartásán túl
is tennének a kunhalmokért.

Agrárminisztérium
Ügyfélszolgálati Iroda:
Telefon: 06-1-795-2532
E-mail: info@am.gov.hu

Kunhalmok,

mint védett tájképi értékek a
mezőgazdasági támogatások rendszerében

Múltunk beszédes tanúi
Az ember alkotta halmok sokat elárulnak a táj és a tájban
élők történetéről, hiszen idősebbek legrégebbi várainknál, sokuk még az egyiptomi piramisoknál is. Legtöbbjük
évezredek óta az itt élt elődeink nyughelye. Síkvidéken
régtől fogva tájékozódási pontok, őrhelyek. Vannak köztük megszentelt helyszínek (idővel templomot, keresztet
emeltek rajtuk), mások határt jelöltek vagy akár vesztőhelyként szolgáltak. Regék és hiedelmek kötődnek hozzájuk, műalkotások ihletői.

A természet
apró szigetei
Termőföldek művelésbe vonásával a természetes élőhelyek − és velük a természetes
élővilág − egyre kisebb helyre szorult vissza. Egyes
mezőgazdasági területeken ma már szinte csak a meredek
oldalú halmokon találhatók meg e változatos életközösségek töredékes maradványai. Ezek a kunhalmok ritka, kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű növény- és állatfajok utolsó menedékei.

„...a sokhalu, bő Obtól/
a kis Kaposig elfüzérlő dombok...”
Az olykor tekintélyes magasságú kunhalmok alföldjeink
tájképét meghatározó, a síkság egyhangúságát megtörő,
látványos kiemelkedések. Illyés Gyula fenti sorai felidézik,
hogy a régi sztyeppei kultúrák halmainak (korántsem csak
„kunok halmairól” van szó) a messzi ázsiai tájaktól végigkövethető láncolata hazánkig ér el.

Mitől és miért óvjuk?
Gazdálkodáshoz köthető főbb veszélyforrások:
• a mezőgazdasági talajmunka a halomtest roncsolásával annak torzulásához, majd lassú eltűnéséhez vezet,
ezért a legsúlyosabb károsító tevékenység;
• a nem körültekintő mezőgazdasági célú vegyszerhasználat és trágyázás a halmok megmaradt természetes
élővilágát veszélyezteti;
• az állattartás, legeltetés − a túlzott taposás és rágás
okozta károk miatt − szintén kockázatot jelenthet.
A kunhalmok veszélyeztetésével mi magunk idézzük
elő szülőföldünk jellegzetességeinek,
természeti értékeink és múltunk
emlékeinek eltűnését!
Elvesztésükkel utódaink is
szegényebbek lesznek.

