KOMPENZÁCIÓS KIFIZETÉSEK TERMÉSZETI HÁTRÁNNYAL
ÉRINTETT TERÜLETEKEN (VP-THÉT) TÁJÉKOZTATÓ 2016
1. Vonatkozó rendelkezések: igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás
igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a pályázati
felhívás, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁUF), valamint az
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
2. A támogatás célja: A támogatás fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési
szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat
erősítése.
3. A támogatás jellege:
vissza nem térítendő támogatás
4. A támogatás mértéke évente:
az 1257/1999/EK rendelet 19. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 85,9 euró/ha;
A kifizetésre kerülő támogatás összege a gazdaság nagyságával arányosan csökken
(degresszivitás).
Támogatás mértéke
Terület (ha)
(az alapösszeg %-ában)
1-50,99
100%
51-100,99
90%
101-300,99
80%
301-500,99
70%
50150%
5. Gazdálkodási év:
2016. január 1.- 2016. december 31.
6. A támogatott területek:
A támogatott fizikai blokkok listáját az Irányító Hatóság által közzétett „ Tájékoztatás a
„Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” c. felhívás fizikai
blokkazonosító alapján besorolt területi listájának elérhetőségéről” című Közlemény
tartalmazza.
7. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatást igénylőnek a kérelemben megjelölt területek tekintetében a támogatás
teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell minősülnie.
VP THÉT támogatott területeken minimum 0,25 ha mezőgazdasági parcellá(k)ból álló,
összesen legalább 1 hektár nagyságú mezőgazdasági földterületen folytatott
mezőgazdasági termelés, a földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő
költségek illetve kockázatok viselése.
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Támogatás igénybevételére nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar
Állam tulajdoni hányada 50 % felett van.
Az adott gazdálkodási évben a kérelmezett területeket gyepként, illetve takarmánytermő
szántóterületként kell hasznosítani, a vetőmagtermesztés a jogcím keretében nem
támogatott.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fizikai ellenőrzés során az igényelt,
támogatható növény helyett VP THÉT-ban nem termeszthető növényt találunk, és a
terület nem érintett elfogadott vis mior kérelemmel, akkor az adott évi teljes kérelem
elutasításán túl (!) az ügyfél még a következő gazdálkodási évben sem jogosult VP THÉT
kifizetésre.
Az adott területeken nem termeszthető növények:
a) őszi és tavaszi búza,
b) rizs,
c) kukorica (silókukorica sem!),
d) cukorrépa,
e) burgonya,
f) zöldségek,
g) ipari növények
A támogatott hasznosítási kódok listáját az Irányító Hatóság által közzétett „Tájékoztató az
agrár-környezetgazdálkodási kifizetés, az ökológiai gazdálkodás támogatás és a
kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken felhívásokhoz kapcsolódó
támogatásra jogosult növényfajok igénybe vehető hasznosítási kódjairól” című Közlemény
tartalmazza.
8. Kötelezettségvállalások:
a teljes támogatási időszak alatt a gazdaság teljes területén be kell tartani 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 rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete
alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (JFGK),
a gazdálkodási naplót adott év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön
közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra vonatkozóan
folyamatosan kell vezetni. (EMVA AKG, VP THÉT és Natura 2000 gyepterületek
jogcímek esetében elég egy gazdálkodási naplót vezetni)
A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú vagy elektronikus
alapú – a támogatói okirat hatálybalépését követő 5. év végéig, de legalább 2027.
december 31-ig meg kell őrizni.
9. Kifizetés:
A támogatás a kifizetési kérelem keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési
eredmények kiértékelése után egy összegben kerül folyósításra.
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10. Helyszíni ellenőrzés szempontja:
gyepként vagy takarmánytermő szántóterületként hasznosítják-e a területet
gazdálkodási naplót vezet-e
kötelező dokumentumok (tulajdoni lap bérleti szerződés, földhasználati lap, illetve a
felsorolt dokumentumok hiteles másolata; cégkivonat; gazdálkodási naplót alátámasztó
dokumentumok, számlák, bizonylatok stb.) megvannak-e
HMKÁ, Kölcsönös megfeleltetés előírásait betartja-e
11. Jogkövetkezmények
Nem igazolt földhasználat esetén az ügyfél az adott évben az érintett területre igényelt
támogatásra nem jogosult.
Amennyiben helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő a
területet nem gyepként vagy takarmánytermő szántóterületként hasznosítja, a
640/2014/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdése alapján a teljes támogatási kérelmét
elutasítják és a támogatást igénylőt az adott évre és a következő évre kizárják a
támogatásból.
Gazdálkodási napló nem vezetése esetén adott évre 20% szankció
Gazdálkodási napló hiányos vagy nem valós adattartalommal vezetése esetén az adott évre
5% szankció
Gazdálkodási napló meghatározott adatai benyújtásának nem teljesítése esetén15%
szankció
Területeltérésre vonatkozó szankciók: a 640/2014/EU rendelet 19. cikke szerint
Monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem (megfelelő) teljesítése estén 5 %
szankció
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