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1 Általános tudnivalók az előzetes ellenőrzésről
Az előzetes ellenőrzés az alábbi főbb részekből áll:


A kötelezően csatolt dokumentumok megléte. (A csatolt dokumentumok tartalmának
vizsgálatára a későbbiekben, a tartalmi ellenőrzés keretében kerül sor.) A hiányzó melléklet
benyújtási határideje- ha a támogatással kapcsolatos jogszabály másként nem rendelkezik:
2020. június 9. (!)



Az állatalapú kérelmi részek állatalapú nyilvántartásokkal (ENAR)
összehasonlítása. Szankciómentes módosítási határideje: 2020. június 9. (!).



A mezőgazdasági kistermelői támogatásra vonatkozóan jelzés. Az esetleges jogcím
visszavonás. Szankciómentes módosítási határideje: 2020. június 9. (!)



VP intézkedések igénylésével kapcsolatos jelzés. Az esetleges intézkedés igénylés
benyújtási határideje: 2020. június 9. (!)



EFA elem hiány: Az esetleges intézkedés igénylés benyújtási határideje: 2020. június 9. (!)



Ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozattal kapcsolatos
Szankciómentes módosítási határideje: 2020. június 9. (!)



Túligénylés vizsgálat, melynek során az adott referenciaterület mérete kerül
összehasonlításra az adott területre benyújtott igénylések összegével. Határidő: június 19.



Az ügyfelek által a kérelmekben berajzolt táblák tolerancia feletti egymásra fedésének
vizsgálata. Határidő: június 19.



Évelő szálas pillangós növényekkel kapcsolatos, előző évi adatok alapján megállapított
szabálytalanság: Határidő: június 19.



Újdonság: Parcellák felülvizsgálata nagyfelbontású űrfelvételek alapján Határidő:

meg

nem

történő

felelés

június 19.


Közvetlen növényalapú jogcímekkel kapcsolatos
előlegfizetési feltétel, ezért a határidő: 2020. október 1.

adatszolgáltatás.

Az

megadás
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Az előzetes ellenőrzés eljárás során az előzetes ellenőrzést maga után vonó túligénylésben érintett
referenciaterületen gazdálkodó valamennyi, az adott területre igénylést benyújtó ügyfél felszólításra
kerül az érintett területen feltüntetett táblasoraiban igényelt tábláinak/EFA elemeinek
felülvizsgálatára, szükség esetén korrigálására, vagy megerősítésére.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott
egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
22/2017. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 21. pontja szerint
„referenciaterület:
a) egy adott fizikai blokk,
b) egy adott fizikai blokk támogatható területe,
c) egy adott fizikai blokk nem támogatható területe,
d) az egybeművelt terület,
e) egyes, a MePAR rendelet 1. § 17. pontja szerinti tematikus rétegek (a továbbiakban: tematikus
fedvény) területe,
f) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület és ennek a maximálisan leigényelhető
területe; ”
Egyeztetést igénylő túligénylés referenciaterület esetében: a térinformatikailag meghatározott,
tűréshatárral növelt referenciaterület kisebb, mint az adott referenciaterületre benyújtott igénylések
által lefedett összes terület.
Figyelem: jelen kitöltési útmutató azon főbb lépéseket tartalmazza, melyek eltérő módon
működnek az alapkérelemhez vagy adatváltozáshoz képest. A 2017. évben bevezetésre került
folyamatos átfedés vizsgálat az előzetes egyeztetés során is működő funkció, ezért kérjük,
hogy csak akkor nyúljon a táblarajzához, amikor valóban téves helyre rajzolta a tábláját/EFA
objektumát!
Figyelem!Amennyiben egy objektum esetén az előzetes ellenőrzés szabálytalanság gyanúját
detektálja, az adott tábla az adatváltozás felületen addig nem módosítható, amíg legalább
egyszer nem került a kérdéses objektummal kapcsolatos előzetes ellenőrzéssel kapcsolatos
válasz benyújtásra.

2 Bejelentkezés
Az „Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 1.” vonatkozó fejezetében
leírtakkal megegyező módon lehet bejelentkezni.
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_2020_K%C3%A9relembead%C3
%A1s_FELH_KK_1/

2.1 Belépés az egységes kérelem felületre


Előzetes ellenőrzés kérelem

Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó saját nevében tölti ki, illetve adja be az
előzetes ellenőrzés kérelmet, akkor az Egységes Kérelem főmenüponton belül az Elektronikus
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kérelemkezelés/Egységes kérelem/Egységes kérelem 2020 Kiválasztás menün belül az „Új W0209
Előzetes Ellenőrzés Kérelem” almenüt kell megnyitni:



Kiválasztás meghatalmazott adategyeztetésre kötelezett ügyfelek közül

Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó nem saját nevében (hanem mint
meghatalmazott/kamarai meghatalmazott/elsődleges képviselő/vélelmezett örökös/örökös) adja be a
meghatalmazottja előzetes ellenőrzés kérelmét, akkor az Egységes Kérelem főmenüponton belül
szintén a „Új W0209 Előzetes Ellenőrzés Kérelem” almenüvel lehet eljutni az előzetes egyeztetési
bizonylat kitöltő felületére.
Amennyiben a meghatalmazotthoz több meghatalmazó tartozik, lenyíló listából lehet az ügyfelek
között választani, illetve szűrési funkció segítségével. Továbbra is igaz, hogy egy ügyfélnek több
meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja lehet, de az adategyeztető bizonylatban egyszerre egy
időben csak egy képviselő dolgozhat. Fontos, hogy a közreműködő a meghatalmazó ügyfél
tekintetében rendelkezzen érvényes meghatalmazással/kamarai meghatalmazással a 2020. évi
Egységes kérelemre.
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2.1.1 Előzetes ellenőrzés kérelem rögzítő felületének megjelenése
A következő menüpont jön fel:

Amennyiben az előzetes egyeztetésre kötelezett ügyfél, vagy a meghatalmazottja a már egyszer
ügyfélkapun beadott előzetes ellenőrzés kérelmét módosítani szeretné, akkor azt 2020. június 19.
napjáig korlátlanul megteheti. Az alábbi ábra mutatja be azt az esetet, amelyben az ügyfélnek van
már egy beadott előzetes ellenőrzés kérelme, de az új belépés során megnyílik egy új előzetes
ellenőrzés kérelem kitöltésének lehetősége:

Mindig az utolsó előzetes ellenőrzés kérelemben bejelentett adatok kerülnek átvezetésre a
kérelembe. 2020. június 20. napjától már nem aktív az előzetes ellenőrzés kérelem felület.
A „Tovább” gombot megnyomva jutunk el a rögzítői felületre. A felület nagy részben hasonlít az
egységes kérelem, az adatváltozás benyújtó felületéhez, ezért alább kizárólag az eltérő részekről
adunk részletes magyarázatot; a felső menüsorban látható pontok megegyeznek az egységes
kérelemnél megismertekkel, funkciójuk azonos (pl. „Ellenőrzések” menü megnyomása felhozza az
összes figyelmeztető és súlyos, azaz a beadást gátló hiba üzenetét):
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2.2 Az Előzetes ellenőrzés kérelem (W0209) benyújtásához kapcsolódó
szabályok


Az előzetes adategyeztető végzés átvételét követően lehetőség van az egységes kérelmének
szankciómentes pontosítására (táblák esetében terület lecsökkentésére) az egységes
kérelem szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól számított 35 napon belül, azaz
legkésőbb 2020. június 19-ig az előzetes ellenőrzés keretében kiértesített területek
vonatkozásában.



Az előzetes ellenőrzés kérelmet 2020. június 20. naptól már nem lehet benyújtani.



Az előzetes egyeztetés felület egy speciális adatváltozás felület. Ez azt jelenti, hogy 2020.
június 9-ig ezen a bizonylaton is lehetőség van arra, hogy egy tábla területét növeljék, új
jogcímet (!) jelöljenek a kérelemben, új táblára, erdőrészletre vagy állategyedre
nyújtsanak be kifizetési kérelmet.
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Javasoljuk, hogy amennyiben Ön táblához kapcsolódó túligénylésről, átfedés, ráfedésről kap
értesítést, az esetleges későbbi folyamatok gyorsítása céljából csatolja a jogszerű
füldhasználatát alátámasztó adatokat. Ilyen esetben csak a jogszerű füldhasználatot, mint
jogcímet jelölje a csatolás során.

3 Az Előzetes ellenőrzés kérelem (W0209) kitöltése
3.1 Fájlok csatolása, illetve a csatolt fájlok felülvizsgálata
A tényleges feladat a rögzítői felületen megjelenő táblákhoz kapcsolódó információk megadása.
A 2020. évben is a tavalyi évi és az alapkérelem felülethez hasonlóan lehetőség van az
adategyeztetés során megadott adatok igazolására szolgáló dokumentumok elektronikus formában
történő beküldésére is. Az elektronikus formában beküldött dokumentumokat papír alapon nem kell
beküldeni!

A csatolható file formátuma: kizárólag pdf vagy jpg. A dokumentum mérete azonban nem
haladhatja meg a 25 MB nagyságot! Az előzetes ellenőrzés kérelemben több dokumentum is
csatolható! A feltöltendő fájl neve nem tartalmazhat speciális karaktereket.
A csatolás során először a „Fájl kiválasztása” gombot kell megnyomni, majd a „fájl kiválasztása”
funkció segítségével ki kell választani a csatolni kívánt dokumentumot. A „Megnyitás” gomb
segítségével fel lehet tölteni a dokumentumot. A feltöltés akkor sikeres, ha megjelenik a mentésről
szóló üzenet.
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A feltöltött dokumentumhoz ki kell választani azt a jogcímet, amelyhez kapcsolódik a dokumentum.
A jogcímlista lenyíló listában jelenik meg.
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A jogcím kiválasztása után ki kell tölteni a „Feltöltött dokumentum ellenőrzése” mezőt is.
Amennyiben korábban nem a megfelelő jogcímhez csatolta be a szükséges dokumentumokat,
abban az esetben lehetősége van javítani azt, és a megfelelő jogcímet kiválasztani a
csatolmány(ok)hoz a jogcímlista újbóli lenyitásával.

Hasonló lépések során lehet több dokumentumot is felcsatolni.
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Amennyiben tévesen, nem megfelelő dokumentumot csatolt, azt törölni a dokumentum előtt lévő
„Töröl” mezőbe pipa berakásával, majd a „Töröl” gomb megnyomásával van lehetőség.

Amennyiben egy korábbiakban csatolt dokumentumról állapítja meg, hogy tévesen került
csatolásra, akkor a Visszavonás négyzet bepipálásával van lehetősége a kérdéses dokumentumot
visszavonni. Ezen esetben azonban a „Töröl” funkció nem elérhető.
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3.2 Mezőgazdasági kistermelői támogatás iránti kérelem visszavonása
A mezőgazdasági kistermelői támogatásra vonatkozóan az esetleges jogcím visszavonás
szankciómentes módosítási határideje: 2020. június 9.
A kistermelői támogatás jogcím visszavonása az előzetes ellenőzés kérelmen 2020. június 10.
naptól nem lehetséges.
A mezőgazdasági kistermelői támogatási jogcím visszavonása:
A
támogatási
igény
visszavonása
a
jogcímjelölő
kivételével történik.

négyzetben

lévő

pipa

Figyelem! A jogcím visszavonása, egyben a kistermelői rendszerből történő kilépési szándék
jelzése is, mely döntés egy újabb előzetes ellenőrzés kérelem beadásával 2020. június 9-ig
módosítható.

3.3 Tábla felülvizsgálatok
A 2020. évben az előző évhez hasonlóan a „Táblaadatok” elnevezésű adatblokkban minden az
egységes kérelemben megadott tábla megjelenik, ez által egy felületen van lehetőség az előzetes
ellenőrzési felszólításnak eleget tenni és esetlegesen az egyéb táblák/adatok esetében adatváltozást
benyújtani. A „Megjelenítendő blokk kiválasztása” résznél lehet listázni a blokkokat külön-külön,
barna színnel jelölve azon táblák, amelyek a keresztellenőrzés alapján olyan fizikai blokkban
szerepelnek, amelyek a referencia terület vonatkozásában toleranciát meghaladó mértékben kerültek
túligénylésre, és ezért szükséges a tábla területének/EFA elem területének felülvizsgálata (ezek a
táblák/EFA elemek szerepelnek az adategyeztető végzésre felszólító végzésen is).

A kiválasztott tábla esetén már az adatváltozás során megismert módon lehet az adatmegadást
kezdeményezni:
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Az „adategyeztetésre kötelezett” tábla esetében azonban kizárólag csak egy utód táblát lehet az
adott táblához felvenni.

A módosító sor végén található Szerkesztés gombra kattintva lehet az adatmegadásra szolgáló
felületre átlépni.
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3.3.1 Túligénylés vizsgálat

Az Előzetes Ellenőrzéssel érintett tábla esetén láthatja, hogy az egyeztetéssel érintett táblák esetén
mekkora volt a tábla területe, mikor az előzetes ellenőrzés vizsgálat futott.
Az Előzetes Ellenőrzés során kötelező az „Előzetes ellenőrzés utáni terület” mező felülvizsgálata!
Az „Előzetes ellenőrzés utáni” mező automatikusan az utolsó aktuális táblaterület adattal töltődik.
Ha az Előzetes Ellenőrzés során csökkenteni, vagy nullázni kívánja területét, akkor azt ebben a
mezőben teheti meg.
Az egyeztetendő tábla területének csökkentését/nullázását követően szükséges a hozzátartozó
táblarajz módosítása is. Az alapkérelemben már ismert módon itt is jelzi a szoftver, ha a tábla
terület, és a rajz között a mérési toleranciánál vagy 0,1 ha-nál nagyobb az eltérés.
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3.3.2 Táblarajz átfedés vizsgálat
Az egységes kérelem rendelet szerint bejelentett táblák grafikus adatai, valamint a táblaszintű
ökológiai jelentőségű terület grafikus adatai egymással minimum 5% vagy minimum 0,1 hektár, a
táblával szomszédosan elhelyezkedő ökológiai jelentőségű terület esetén minimum 5%, pontszerű
ökológiai jelentőségű terület esetén 100% átfedést mutatnak, akkor a Kincstár az érintett területek
vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla adatok
helyesbítésére.

Amennyiben a kérelem a fenti toleranciák feletti táblarajz átfedéssel érintett, abban az esetben az
átvett végzés mellékletének a táblaátfedésekre vonatkozó részében található, átfedéssel érintett
táblák rajzainak felülvizsgálata és adott esetben annak pontosítása szükséges.
Figyelem! A 2018. évben bevezetésre került folyamatos átfedés vizsgálat az előzetes egyeztetés
során is működő funkció, ezért kérjük, hogy csak akkor nyúljon a táblarajzához, amikor
valóban téves helyre rajzolta a tábláját!
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Az igénylés felülvizsgálata során Ön vagy módosítja, vagy változatlanul hagyja a meglévő rajzát:
Amennyiben a valóságban megtalálható tábla elhelyezkedése/mérete eltér a berajzolt
elhelyezkedéstől/mérettől, abban az esetben a rajz, illetve az igényelt terület módosítása szükséges.
Amennyiben az igénylés felülvizsgálata alapján a megadott tábla adatok megegyeznek a valóságban
meglévő tábla jellemzővel, abban az esetben nem kell módosítani a megadott rajzot, illetve
területet.
Az ügyfél rajza eltérő színű (zöld rajz) a blokkban szereplő ügyfelek táblarajzaitól (fehér körvonalú
rajz). A túligénylésben szereplő ügyfelek táblarajzai/EFA elemei a „Más igénylők rajzai” résznél
érhetőek el. A nevek mellett található négyzet bepipálásával megjelenik az ügyfél táblarajza. Az
„Aktuális táblával átfedő rajzok” gomb megnyomásával minden olyan tábla megjelenik, amivel
(amikkel) az érintett ügyfél táblarajza egymásra fed.
Az alapkérelemben már megismert módon, az „Ellenőrzés” gomb megnyomása után megjelennek
az adott táblára/EFA elemre vonatkozó hibaüzenetek.
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3.3.3 Táblák esetén előzetes ellenőrzés zárása
A 2020. évben is van lehetőség az elektronikus előzetes ellenőrzés űrlapon az előzetes ellenőrzés
során megadott adatokkal kapcsolatos táblánkénti megjegyzés megadására az Előzetes Ellenőrzés
megjegyzés mezőbe.

Az alapkérelemben már megismert módon lehetőség van arra, hogy a felcsatolt dokumentum(ok) a
táblá(k)hoz kiválasztásra kerüljenek. Egy dokumentum több táblához is felcsatolásra kerülhet, de
egy táblához csak egy dokumentum megadása lehetséges.

Az előzetes ellenőrzéssel érintett tábla felülvizsgálatának lezárására akkor kerül sor, ha az „Előzetes
ellenőrzést befejezte” mező lenyíló listájából az Igen érték kerül kiválasztásra.
Nem esetében hibaüzenet jelenik meg.

Az előzetes egyeztetés lezárása után (numerikus adat felülvizsgálása, esetleges táblarajz
módosítása, EFA elem felülvizsgálata stb.) az „Adat” nézetre a „Bezár” mezőre kattintva lehet
visszajutni:
Figyelem! A „Térkép” nézeten az Előzetes Ellenőrzés Kérelem kitöltésénél a változásvezetési
bejelentéshez kapcsolódó funkciók az Egységes Kérelem benyújtásának utolsó napját követően
(2020. június 9. 23:59) nem működnek! 2020. június 10-étől június 19-éig a már korábban beadott
változásvezetési bejelentések még módosíthatóak. Változásvezetési bejelentések a benyújtási
határidő előtt az alapkérelemben már ismert módon tudja jelezni, kérni.
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Ezt követően nem lehet benyújtani változásvezetési bejelentést, így minden esetben az automatikus
javításnál felajánlott „Vágás” funkciógomb megnyomásával, az alapkérelem beadó felületéről már
ismert funkció segítésével adott táblán található jogcím szempontjából támogatható területre vissza
kell vágni a táblarajzot!

3.3.4 Adategyeztetés sajátosságai VP AKG 2015/VP ÖKO2015/VP AKG 2016/VP
ÖKO 2018/VP Élőhelyfejlesztési NTB/VP Vizes élőhely fejlesztési NTB-vel
érintett ügyfelek esetében:
VP AKG 2015/VP ÖKO2015/VP AKG 2016/VP ÖKO 2018/VP Élőhelyfejlesztési NTB/VP Vizes
élőhely fejlesztési NTB-t is tartalmazó táblák esetén az alapkérelem során megismert rajzolási
technikát, a kapcsolódó szabályokat az adategyeztetés során is be kell tartani. (lásd: Egységes
kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói kézikönyv 2020. 3A, 3B, 3C kötetei).
Az esetlegesen elmaradt támogatási igények benyújtására 2020. június 9-ig van lehetőség.
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3.3.5 Adategyeztetés sajátosságai EMVA MGTE / VP erdő fedvénnyel érintett
ügyfelek esetében:
Kiválasztjuk az adategyeztetésre kötelezett táblánkat, majd a Szerk. gomb megnyomásával
belépünk a térképnézetre.

Amennyiben a korábbi igénylésünket fenntartjuk és nem szeretnénk módosítani a korábban
feltöltött táblarajzunkon, abban az esetben az „Adategyeztetést befejezte:” mezőben a lenyíló
listából kiválasztjuk az „Igen”-t.

Abban az esetben, ha a korábbi táblarajzunkat módosítani szeretnénk, első lépésként ki kell
törölnünk a táblarajzot.
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Ezt követően a 2020. évi Egységes Kérelem Felhasználói Kézikönyvben már ismertetett módon új
táblarajzot kell feltöltenünk, majd az „Adategyeztetést befejezte:” mezőben a lenyíló listából
szintén kiválasztjuk az „Igen”-t.

3.3.6 Adategyeztetés
sajátosságai
ökológiai
(továbbiakban: EFA elemek) esetében:

jelentőségű

területek

2020-ban az EFA elemek tekintetében kétszintű vizsgálat történik:
A: Túligénylés vizsgálat akkor történik, ha MePAR-ban lehatárolt EFA elemek esetén a lehatárolt
területek nagysága < ∑ EFA elem igénylések.
B: MePAR-ban még le nem határolt ökológiai jelentőségű területek esetén átfedés vizsgálat
történik, mely során megvizsgáljuk, hogy egy adott EFA elem toleranciát meghaladó mértékben
átfed más ügyfél EFA elemével vagy EK táblájával.
Figyelem! Adategyeztetés során is érvényesek a 10/2015. (III.13.) FM rendeletben foglalt
szomszédossági szabályok az EFA területek tekintetében.
A táblán elhelyezkedő MePAR-ban lehatárolt EFA elemek túligénylés vizsgálata (Fa és
bokorcsoport, Magányosan álló fa, Kunhalom, Gémeskút, Kis kiterjedésű tó):
MePAR-ban lehatárolt EFA elemek túligénylése esetén a következők lehetőségek közül lehet
választani:
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a túligényléssel érintett EFA elem rajzán. Mivel a fa és bokorcsoport,
kunhalom, kis kiterjedésű tó MePAR-ban lehatárolt táblán elhelyezkedő elemek – ezért
túligényléssel érintett EFA elem táblája is átfedésben van a szomszéd táblával - tehát a
túligényléssel érintett EFA terület rajzán túl a táblarajzot is módosítania kell
3: felülvizsgálat után törli a túligényléssel érintett EFA elemet, és ezzel megszünteti a túligénylést.
Fás sáv és a táblaszegély túligénylés vizsgálata
2018. évtől kezdve a fás sáv és a táblaszegély is fedvénnyel rendelkező ökológiai jelentőségű
területek lettek, ezért ezek az EFA elemek is fedvényre vonatkozó túligénylés vizsgálat tárgyát
képezik.
A fás sáv és táblaszegély lehatárolása során a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)
meghatározta, hogy az adott fedvényhez mekkora maximálisan leigényelhető terület tartozik. A
maximálisan leigényelhető terület meghatározása, nyilvántartása és az ellenőrzésekben való
felhasználása a Bizottság által előírt kötelezettség.
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A fedvényes EFA elemek túligénylés vizsgálatának korábbi gyakorlatától némileg azonban
különbözik a fás sáv és a táblaszegély fedvényekre vonatkozó túligénylés vizsgálat. A fás sáv és a
táblaszegély esetén nem a teljes fedvényt kell alapul venni, hanem annak maximálisan
leigényelhető területét. Amennyiben a fedvény maximálisan leigényelhető területe kisebb, mint a
fedvényre vonatkozó kérelmezett EFA elemek összterülete, abban az esetben a fedvény túligényelt.
A fás sáv és a táblaszegély fedvények maximális leigényelhető területét befolyásoló tényezők:
1. A fedvény lehatárolása során használt átlagos maximális szélesség különbözik az EFA
elemként leigényelhető maximális szélességtől.
A fás sáv és a táblaszegély esetében a fedvény kialakítása során azokat a területeket lehetett
lehatárolni, melyeknek átlagos szélességük a 20 métert nem haladta meg. Ebből azonban az
igénylés során elfogadható maximális szélesség a fás sáv esetében 10 méter, a táblaszegély
esetében 20 méter.
(A Bizottság célja az átlagos maximális szélesség bevezetésével az volt, hogy minél több
területet lehessen bevonni a fás sáv vagy táblaszegély lehatárolásba.)
A fent leírtak alapján tehát egy fás sáv fedvény az alábbihoz hasonló képet is mutathat.
Ebben az esetben az a rész, mely szélesebb, mint a maximálisan leigényelhető EFA elem
szélessége, nem a fedvény teljes szélességében igényelhető le.

2. A fedvénynek csupán azok a részei igényelhetők le, melyek mellett a szomszédossági
szabályokat figyelembe véve szántó hasznosítású terület van.
Amennyiben a fás sáv vagy táblaszegély fedvény szélessége bármely helyen meghaladja az
EFA elem leigényelhető maximális szélességét, és az EFA elem csak egyik oldalról
szomszédos a szántó területtel, abban az esetben a szántóval szembeni oldala a fedvénynek
nem igényelhető le.
Az alábbi ábrán látható fás sávnak csak a barnával jelzett szántó területekkel szomszédosan
elhelyezkedő része igényelhető le. Ezért a teljes fás sáv fedvény maximálisan leigényelhető
része a zölddel jelölt terület.
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Amennyiben ugyanezen fedvény felső részén a szomszédossági szabályoknak megfelelően
középen is szántóterület helyezkedik el, abban az esetben, mivel a fedvény középső része
így már mindkét oldalról leigényelhető, a sötétzölddel jelzett fedvény rész területével
növekszik a fás sáv leigényelhető területe.

Az idei adategyeztetést megelőzően a NFK felülvizsgálta a 2020. évre kialakított fás sáv és
táblaszegély fedvények maximálisan leigényelhető területét. Erre azért volt szükség, mert
előfordulhat olyan eset, hogy a fedvény maximálisan leigényelhető területe csökken, vagy éppen
növekszik annak függvényében, hogy a szomszédságában elhelyezkedő területeken milyen növény
került elvetésre, illetve szántónak minősülő ideiglenes gyep tábla állandó gyeppé minősült-e.
Abból adódóan, hogy a lehatárolás teljes területe nem feltétlenül egyezik meg a fedvény
leigényelhető területével, előfordulhat, hogy bár látszatra a lehatárolás teljes területét tekintve nem
túligényelt, viszont mivel a túligénylés a lehatárolás leigényelhető területére vonatkozik, ezért a
kérelemben megjelölt EFA elem területének csökkentésére van szükség.
Példa:
Fás sáv területe
Fás sáv maximálisan leigényelhető területe

0,4954 ha
0,3886 ha
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Referenciaterületre vonatkozó kérelmezett EFA elemek
összterülete
Túligénylés mértéke

0,4812 ha
0,0926 ha
(0,4812 ha - 0,3886 ha)

A táblázatban szereplő fás sáv, annak ellenére, hogy a fedvény 0,4954 ha területére összesen 0,4812
ha igénylés érkezett be, és az igénylések látszólag elférnek a fedvényben, mégis túligényelt, mivel a
referenciaterület, vagyis a fedvény leigényelhető része 0,3886 ha. A túligénylés mértéke 0,0926 ha.
A keresztellenőrzés során 0,3886 ha területűre kell csökkenteni a referenciaterületre vonatkozó
igénylések összterületét.
A fentiek alapján felülvizsgált értékkel történik az előzetes ellenőrzés.
Az előzetes ellenőrzés során a következőket kell megvizsgálni:
1. A táblarajz a valóságnak megfelelő? A szomszédosság a valóságban is teljesül? A
valóságban is olyan hosszúságban szomszédos az EFA elem a táblával? Amennyiben a
táblarajz nem megfelelő, kérjük, hogy módosítsa azt. Ezt az ügyfél adategyeztetés felületen
is megteheti.
2. A tábla hasznosítása valóban szántó? Amennyiben nem szántó hasznosítású a tábla, abban
az esetben az adategyeztető felületen nincs lehetőség a hasznosítási kód javítására. A
hasznosítást az adatváltozás felületen tudja javítani. Figyelem! Amennyiben az adatváltozás
felületen az ügyfél hasznosítási kód változtatást hajt végre, abban az esetben a táblához
kapcsolódóan minden törlődik! Újabb benyújtás előtt kérjük ellenőrizni, hogy a táblához
korábban megjelölt jogcím igénylések maradéktalanul igénylésre kerültek-e.
3. A fás sáv vagy táblaszegély EFA elem igénylések rajza megfelelő? Az EFA elem rajza nem
lóghat túl a tábla szélén (nem lehet úgynevezett „füles” EFA elem). A tábla szélén túllógó
EFA elemek akár átfedést is okozhatnak a szomszédos szántó táblához berajzolt ökológiai
fókuszterülettel. Ebben az esetben az EFA elem rajzát kell módosítani.
B. Átfedés vizsgálat:
Táblaszintű EFA elemek (Erdősített terület, Nitrogénmegkötő növényekkel bevetett
terület, Parlagon hagyott terület, Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény,
Agrár-erdészeti terület)
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a tábla rajzán, numerikus adatain
3: felülvizsgálat után törli a táblára vonatkozó igénylést, ezzel megszüntetve az átfedést
Táblán elhelyezkedő EFA elemek (Ökológiai jelentőségű másodvetés, Erdőszélek
mentén fekvő támogatható sáv (termeléssel/termelés nélkül)
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a másodvetés rajzán, numerikus adatain/ erdőszélek menti
támogatható sávok rajzán
Kérjük vegye figyelembe, hogy a másodvetés/erdőszélek menti támogatható sáv táblán
elhelyezkedő EFA elem, ezért a másodvetés/ erdőszélek menti támogatható sáv átfedése esetén a
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kapcsolódó tábla is átfedésben van a szomszéd táblával, tehát a másodvetés/ erdőszélek menti
támogatható sáv EFA elem törlésével a táblák átfedését nem szűnteti meg.
Tábla melletti EFA elemek (Táblaszegély, Fás sáv, Vízvédelmi sávok):
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a tábla melletti EFA elem rajzán. Kérjük, hogy vegye figyelembe a
szomszédossági kritériumokat.
3: felülvizsgálat után törli az átfedéssel érintett EFA elemet, ezzel megszüntetve az átfedést.
EFA elemek törlése:
Az EFA elem törlése esetén az EFA elem sora mellett található”szemetes”ikonra kattintva törölheti
a táblához tartozó EFA elemet.
Az adategyeztető-adatváltozás bizonylaton a tábla rajzának törlése esetén a táblához tartozó EFA
elem(ek) / hagyományos másodvetés(ek) automatikusan nem kerülnek visszavonásra, viszont a
’zöldítési terület’ értéke 0 lesz.

3.3.6.1 A 15 hektár feletti, 5 % ökológiai jelentőségű területtel nem rendelkező
ügyfelek adategyeztetése:
2020. évben azoknak az ügyfeleknek is van lehetőségük adategyeztetésre, akiknek az EFA kijelölési
kötelezettség alapja 15 hektár feletti és az EFA összesített igényelt terület aránya a kötelezettség
alapjához képest nem éri el az 5 %-ot. Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerint
amennyiben egy mezőgazdasági üzem szántóterülete több, mint 15 hektárt tesz ki, a mezőgazdasági
termelőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a bejelentett szántóterület legalább 5 %-a ökológiai
jelentőségű terület legyen.
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Ezeket az adatokat az ügyfél a W0209 Egységes kérelem Előzetes ellenőrzés felületen a táblaadatok
– összesítés fül alatt az EFA területek összesítése táblázatban ellenőrizheti:

Figyelem! Az 5 %-ra történő növelés határideje: 2020. június 9.

3.3.7 Ökológiai gazdálkodásban szereplő területeken igényelt EFA elemek:
2020. évben azoknak az ügyfeleknek is van lehetőségük adategyeztetésre, akiknél minden tábla, amely
a benyújtott egységes kérelemben szerepel, ökológiai gazdálkodásban résztvevő területként került
bejelentésre és kérelmében igényelt EFA elemet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az egységes kérelemben igényelt összes tábla ökológiai
gazdálkodásban szereplő terület, abban az esetben a benyújtás szerinti EFA kötelezettség alapja 0 hektár
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lesz! Ez azt jelenti, hogy a bejelentett EFA elemek a 0 hektár kötelezettség alapjához képes kerülnek
kiszámításra, így a benyújtott EFA arány 0 %. Mivel az adminisztratív és fizikai ellenőrzés
eredményeképpen megállapított EFA arány nem lehet magasabb, mint a benyújtáskor számolt EFA arány,
ezért a benyújtott EFA elemek elfogadása esetén sem lehetséges 0%-nál nagyobb EFA arány megállapítása,
még abban az esetben sem, ha az ökológiai gazdálkodásban szereplő táblaként bejelentett táblák a
későbbiekben nem ökológiai gazdálkodásban szereplő területként kerülnek figyelembe vételre!
Kérjük, hogy vizsgálja meg, hogy valóban ökológiai gazdálkodásban szerepelnek-e az egységes
kérelemben bejelentett táblák, és amennyiben nem, abban az esetben pontosítsa a kérelmét!

3.3.8 Ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozattal kapcsolatos meg nem felelés
2020. évtől, egy, az ökológiai tanúsító szervezetektől kapott partnerlista alapján értesítést kap minden

olyan ügyfél, aki:
- Egységes kérelmében, az ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozatnál jelöl ökológiai gazdálkodásban
szereplő területet, de az ökológiai tanúsító szervezetek által átadott partnerlista alapján nem megfelelő
tanúsító szervezetet választ.

- Az ökológiai tanúsító szervezetek által átadott partnerlista alapján egyik tanúsító szervezet
nyilvántartásában sem szerepel, és az ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozatnál azt jelöli, hogy van
ökológiai gazdálkodásban részt vevő táblája.
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- Egységes kérelmében az ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozatnál nem jelöl ökológiai gazdálkodásban
szereplő területet, de az ökológiai tanúsító szervezetek által átadott partnerlistában szerepel.

Kérjük, hogy vizsgálja felül az egységes kérelmének adatait, és amennyiben szükséges, vegye fel a
kapcsolatot az érintett ökológiai tanúsító szervezettel, vagy módosítsa a kérelmét!

3.3.9 Termeléshez
vizsgálata

kötött

növénytermesztés

támogatás

szaporítóanyag

Ha a kérelem tartalmaz olyan táblát, amelyre olyan termeléshez kötött növénytermesztési
támogatást igényelt, melynek igényléséhez előírás a minősített szaporítóanyag igazolás megléte,
akkor az igényléshez további adatmegadás szükséges. A termeléshez között növénytermesztést
igénylő táblák szerinti részletezést az előzetes ellenőrzés levél „Termeléshez kötött
növénytermesztés támogatása ellenőrzendő táblák” melléklete tartalmazza.
A szálas és szemes fehérjenövény-, zöldségnövény-, ipari zöldségnövény- és ipari olajnövény
termesztés támogatás esetében a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet előírja a minimális, minősített szaporítóanyag
felhasználását, melynek beszerzését a támogatási rendelet 14. § (5) és (5a) bekezdése szerint kell
igazolni.
Amennyiben az Egységes Kérelem tartalmaz olyan táblát, amelyen a kérelmező olyan termeléshez
kötött növénytermesztési támogatást igényelt, melynek igényléséhez előírás a minősített
szaporítóanyag igazolás megléte, akkor az igényléshez a beszerzését alátámasztó
dokumentum(ok)on szereplő adatokat (beszerzést igazoló számla száma, dátuma, számlán szereplő
fajta, mennyisége, tételazonosító száma) szükséges megadni, melyet a Termeléshez kötött
növénytermesztés támogatása adatblokkban kell kitölteni. A beadó felület minden esetben jelzi
az adatmegadás szükségességét. A dokumentumokat nem kell a kérelemhez csatolni, ezeket meg
kell őrizni, mert azok adminisztratív úton vagy a helyszínen ellenőrzésre kerülhetnek.
Az adatmegadáshoz részletes segítséget az alábbi, külön kitöltési segédlet nyújt, melyet
megtalálnak az adatblokk „Kitöltési útmutató” feliratra kattintva, vagy a Kincstár honlapján az
érintett támogatás tájékoztatója és a gyakran ismételt kérdései között is.
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_2020_+VCS_%C3%BAj_adatblok
k/
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3.3.10
Szálas fehérjenövény
adategyeztetése:

támogatás

ellentmondásos

területek

Amennyiben a kérelem tartalmaz olyan igényelt táblát/táblákat melyek esetében ellentmondás áll
fenn. Az ellentmondás oka, hogy a 2020. évi kérelmében első vetés dátumának 2019. II. félév előtti
vetési időpontot adott meg, azonban a 2019. évi igénylési adatok alapján, a táblán a jelenlegi (2020.
évi) hasznosítástól eltérő növényhasznosítás volt.
Előzetes ellenőrzés szálas fehérjenövény ellenőrzendő táblák vizsgálatára táblázat fejlécének
leírása:

Tábla sorszáma: 2020-as egységes kérelemben megadott tábla sorszáma
Blokkazonosító: a tábla blokkazonosítója
2020-as hasznosítási kód: a táblán igényelt hasznosítás
Igényelt terület (ha): a tábla igényelt területe
Első vetés dátuma: a táblához megadott vetési dátum
Ellentmondó hasznosítással metsző terület (ha): a táblának a 2019. évi egységes kérelemben nem a
2020-ban igényelt hasznosítással lefedett része.
2020-as hasznosításnak ellentmondó hasznosítási kód(ok): Ellentmondó hasznosítással metsző
területhez kapcsolódó hasznosítási kód. A 2020. évi igénylés mely hasznosításra fedett rá
2019. évben.
Kérem, vizsgálja meg a 2020-as kérelem adatait és indokolt esetben a 2020-as tényleges állapotokat
tükrözően módosítsa azokat.
Adatok módosítására az adatváltozás során megismert módon lehet az adatmegadást
kezdeményezni (Tábla adatok fül).
Amennyiben,
- csak egy megnövelt területrészen történt a vetés/telepítés, akkor a növekményt
felülvetésként jelölje és adja meg a felhasznált minősített szaporítóanyag mennyiséget.
- elírás történt, módosítsa az első vetés évét és kérjük adja meg a vetéshez kapcsolódó
adatokat.
- az igénylés a valóságnak megfelelő, akkor az adatokon nem kell módosítani továbbá a
táblánál lehetőség van megjegyzés megadására az „Előzetes Ellenőrzés megjegyzés”
mezőben.
Az alapkérelemben már megismert módon lehetőség van arra is, hogy a felcsatolt dokumentum a
táblához kiválasztásra kerüljenek. Egy dokumentum több táblához is felcsatolásra kerülhet, de egy
táblához csak egy dokumentum megadása lehetséges.
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3.3.11
Speciális eljárás a tábla területének 0 hektárral történő töltése
esetén:
Amennyiben a Tábla megadott területe mezőben 0 ha-t ad meg, szükségesé válik a táblarajz törlése
erre külön hibaüzenet is figyelmeztet:

A tábla törlése után a Térképnézeten a „Táblarajz nem szükséges” üzenet jelenik meg.
Ezen táblák június 19-ig megjelennek az előzetes egyeztetés/adatváltozás bizonylatokon. 2020.
június 19-ét követően véglegesen visszavontként kerülnek figyelembe vételre.
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3.3.12

Parcellák felülvizsgálata nagyfelbontású űrfelvételek alapján

Újdonság!
A 2020. évi Előzetes Ellenőrzésben, a kérelmek szankciómentes korrigálása érdekében az Európai
Űrügynökség által finanszírozott Sentinel műholdcsalád által készített nagyfelbontású műhold
felvételeket is felhasználjuk. Bár a nyílt forráskódú, ingyenesen elérhető nagyfelbontású
műholdképek minősége elmarad a beadófelületen már megszokott ortofotó minőségétől, azonban a
felvétel-sorozatok vizsgálata segítséget adhat bizonyos paraméterek megállapításához. Az ország
területéről, átlagosan 5 naponta elérhető felvételeket a tavalyi év őszétől kezdődően összegyűjtjük
és automatizált képfeldolgozási technológia alkalmazásával megállapítjuk a lehetséges
parcellahatárokat, valamint a parcellákhoz tartozó hasznosítás nagyobb csoportjait.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ha az előzetes ellenőrzésről szóló végzésben „Parcellák
űrfelvétel idősoros vizsgálata során feltárt potenciális meg nem felelések” részletező táblázat jelenik
meg, akkor a térképnézeten kapcsolják be a Műhold fedvény funkciót, amelynek hatására láthatóvá
válik a Sentinel űrfelvétel sorozat.

A „Műhold” fedvényre kattintás után az alábbi ablak jelenik meg:

A műholdfelvételek dátuma állítható, az alaprtelmezett dátum 2020.04.01 és 2020.04.30 közé esik.
A lekérdezésnél 30 napos intervallum állítható be, a kezdődátum beállítása után a végdátum
automatikusan átáll.
A tényleges fedvényt az adott műholdfelvétel kiválasztásával tudjuk bekapcsolni. A fedvény
átlátszósága csúszkával állítható, ezzel segítve, hogy az ortofotókkal együttesen is megtekinthetőek
legyenek.
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Ennek segítségével kétféle potenciális meg nem felelés javítására kerülhet sor:


A nagyfelbontású műholdfelvétel sorok elemzése azt mutatta, hogy a bejelentett parcellán
elképzelhető, hogy nem egyetlen homogén növénykultúra termesztése zajlik, hanem a
területen több különböző növény is fellelhető. Ebben az esetben kérjük, vizsgálja felül az
igénylésében a táblák elhelyezkedését, méretét, alakját, valamint a megadott hasznosítást és
– amennyiben indokolt – a valóságnak megfelelően korrigálja azokat.
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A képen a problémás rész a kék sokszög, melynél a pixelek sokszínűségéből látszik, hogy a rajta
lévő növénykultúra nem egységes (homogén), így valószínűleg a parcella határa nem megfelelően
lett berajzolva.
A műholdfelvételek tanulsága alapján elképzelhető, hogy nem az a növénykultúra található a táblán,
ami az Egységes Kérelemben hasznosításként megadásra került május 16-ig. Ebben az esetben
kérjük, ellenőrizze, hogy a valóságnak megfelelő hasznosítási kódot szerepeltetett-e
kérelmében, és ha szükséges, korrigálja azt.
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4 Állatalapú jogcímekre vonatkozó előzetes ellenőrzések
4.1 Tejhasznú tehéntartás támogatásra vonatkozó előzetes ellenőrzés
Az előzetes ellenőrzés végzés átvételét követően lehetőség van szankciómentesen a tejhasznú
tehéntartás támogatási kérelmében a kérelmezett állatlétszám csökkentésére, az egységes kérelem
szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól számított 35 napon belül, azaz legkésőbb 2020.
június 19-ig az előzetes ellenőrzés keretében kiértesített állatok vonatkozásában.
Amennyiben a végzésen szereplő hibásnak ítélt tejhasznú tehén az Előzetes ellenőrzés kérelemben
is hibásként szerepel (sárga kitöltőszínnel jelenik meg), akkor a visszavonást a problémás fülszám
előtti Visszavon check boksz pipálásával teheti meg.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a kérelméhez új állatot ad hozzá, akkor a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerint a TELJES tejhasznú támogatási kérelmére vonatkozóan
kerül a késési szankció kiszámításra. A kérelmét annak figyelembevételével egészítse ki új
fülszámmal, hogy az előzetes ellenőrzés során csak a hibás állatok visszavonása tehető meg
szankciómentesen.

Az előzetes ellenőrzés kérelem aktualizált ENAR adatokat tartalmaz, ezért előfordulhat, hogy az
előzetes ellenőrzés végzésen hibásnak ítélt fülszám az előzetes ellenőrzés kérelem felületén már
hibátlanul szerepel, ez esetben a végzés ezen részét tekintse tárgytalannak.
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4.2 Húshasznú anyatehéntartás támogatásra vonatkozó előzetes
ellenőrzés
Az előzetes ellenőrzés végzés átvételét követően lehetőség van szankciómentesen a húshasznú
anyatehéntartás támogatási kérelmében a kérelmezett állatlétszám csökkentésére, az egységes
kérelem szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól számított 35 napon belül, azaz
legkésőbb 2020. június 19-ig az előzetes ellenőrzés keretében kiértesített állatok vonatkozásában.
Amennyiben a végzésen szereplő hibásnak ítélt egyed az Előzetes ellenőrzés kérelemben is
hibásként szerepel (sárga kitöltőszínnel jelenik meg), akkor a visszavonást a problémás fülszám
előtti Visszavon check boksz pipálásával teheti meg.

Az előzetes ellenőrzés kérelem aktualizált ENAR adatokat tartalmaz, ezért előfordulhat, hogy az
előzetes ellenőrzés végzésen hibásnak ítélt fülszám az előzetes ellenőrzés kérelem felületén már
hibátlanul szerepel, ez esetben a végzés ezen részét tekintse tárgytalannak.

4.3 Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatásra vonatkozó előzetes
ellenőrzés
Az előzetes ellenőrzés végzés átvételét követően lehetőség van szankciómentesen a termeléshez
kötött hízottbikatartás támogatási kérelmében a kérelmezett állatlétszám csökkentésére, az egységes
kérelem szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól számított 35 napon belül, azaz
legkésőbb 2020. június 19-ig az előzetes ellenőrzés keretében kiértesített állatok vonatkozásában.
Amennyiben a végzésen szereplő hibásnak ítélt egyed az Előzetes ellenőrzés kérelemben is
hibásként szerepel (sárga kitöltőszínnel jelenik meg), akkor a visszavonást a problémás fülszám
előtti Visszavon check boksz pipálásával teheti meg.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a kérelméhez új állatot ad hozzá, akkor a 809/2014/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerint a TELJES termeléshez kötött hízottbikatartás támogatási
kérelmére vonatkozóan kerül a késési szankció kiszámításra. A kérelmét annak figyelembevételével
egészítse ki új fülszámmal, hogy az előzetes ellenőrzés során csak a hibás állatok visszavonása
tehető meg szankciómentesen.
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Az előzetes ellenőrzés kérelem aktualizált ENAR adatokat tartalmaz, ezért előfordulhat, hogy az
előzetes ellenőrzés végzésen hibásnak ítélt fülszám az előzetes ellenőrzés kérelem felületén már
hibátlanul szerepel, ez esetben a végzés ezen részét tekintse tárgytalannak.

4.4 VP - Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Az előzetes ellenőrzés végzés átvételét követően lehetőség van szankciómentesen a tejágazat
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kifizetési igénylésben kérelmezett állatlétszám csökkentésére, az
egységes kérelem szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól számított 35 napon belül,
azaz legkésőbb 2020. június 19-ig az előzetes ellenőrzés keretében kiértesített állatok
vonatkozásában.
A többi állatalapú jogcímmel ellentétben a tejágazat szerkezetátalakítás esetében nem kerül
kiemelésre (sárga kitöltő színnel) az előzetes ellenőrzés végzésen szereplő hibásnak megítélt
fülszámok, ettől függetlenül a problémás fülszámú egyedek visszavonhatóak, a Visszavon check
boksz pipálásával.
Az esetlegesen elmaradt támogatási igények benyújtására 2020. június 9-ig van lehetőség.

5 Dokumentum hiányról szóló előzetes ellenőrzés
Amennyiben az itt felsorolt jogcímek közül a kérelemben támogatást igényelt, de az előzetes egyeztetés
ellenőrzésekor nem volt olyan csatolt dokumentum, mely esetén az adott jogcím, mint érintett jogcím jelölve
lett volna, akkor az a végzésben megjelenik.

A kötelezően csatolandó dokumentumok listáját a 2020. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 21/2020.
(IV.6.) számú Kincstár Közlemény 2. számú melléklete tartalmazza. Kérjük azt is tanulmányozza át, hogy a
dokumentumokat mikor kell Önnek csatolnia.
Csatolási határidő-ha a támogatással kapcsolatos jogszabály másként nem rendelkezik- 2020. június 9.
(!)
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Kötelezően csatolandó dokumentumokkal érintett jogcímek:
Jogcím
Egységes területalapú támogatás (SAPS)
Zöldítési támogatás

amennyiben van KEN01-es igénylés a
kérelemben
Érzékeny gyepen lévő, nem ALL01 vagy
ALL02 hasznosítású táblák esetén

Cukorrépa termesztés termeléshez kötött közvetlen
támogatás

Ha nincs csatolva jogcímet érintő melléklet

EMGA fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

Jogi személy (és szövetkezet) ügyfelek
esetében szükséges dokumentumot csatolni a
kérelemhez.

EMVA erdő környezetvédelem

Ha nincs csatolva jogcímet érintő melléklet

VP-Erdősítés

Ha nincs csatolva jogcímet érintő melléklet

VP-Ipari fásítás

Ha nincs csatolva jogcímet érintő melléklet

VP-Erdőkár (megelőzés)

Jogcím igénylése esetén, ha van legalább
egy olyan sora ahol a Tevékenység
megnevezése A-B-C tűzpászták vagy AB-C víznyerőhelyek

VP-Agrárerdészeti rendszerek

Ha nincs csatolva jogcímet érintő melléklet

VP-Őshonos ex situ vagy in vitro, továbbá
tanácsadói tevékenység támogatása

Amennyiben az ügyfél tanácsadói
tevékenység célterültben igényelt, és nem
csatolt dokumentumot
Bérlegeltetés esetén - a bérlegeltetett
állatállomány tartójával kötött írásbeli
megállapodás

VP-ÖKO2015
Gyepfeltörési engedély csatolása

Amennyiben az ügyfél feltörte az érzékeny gyepterületet (az ALL01 és az ALL02 hasznosításon
kívül más hasznosítást jelölt), W0209 Egységes kérelem Adategyeztetés felületen csatolnia kell az
Illetékes Nemzeti Park által kiadott gyepfeltörés engedélyt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblák
további vizsgálatok alá fognak kerülni. Ha megállapításra kerül, hogy feltörte engedély nélkül az
érzékeny gyepét közigazgatási szankcióra számíthat.
A 10/2015. (III.13.) FM rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése szerint a környezeti szempontból
érzékeny állandó gyepterületet engedély nélkül feltöri vagy más hasznosítású területté átalakítja,
úgy az illetékes természetvédelmi hatóság haladéktalanul elrendeli a feltört vagy átalakított
földterület gyepterületté történő visszaállítását. Az érintett földterületek gyepterületté történő
visszaállításának végső határideje legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő évi egységes
kérelem benyújtásának kezdő határnapja. A visszaállítási kötelezettségnek való megfelelést a
természetvédelmi hatóság helyszíni ellenőrzés keretében állapítja meg. A visszaállítási kötelezettség
teljesítése kizárólag az érintett földterület egészének visszaállítása esetén állapítható meg.
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6 Egységes kérelem felületen az Előzetes ellenőrzés kérelem
(W0209) benyújtása
Miután valamennyi szükség adat/táblarajz megadása az ellenőrzések által megengedett módon
kitöltésre kerültek és nem maradt súlyos (piros háromszöggel, vagy piros x-el jelzett) hiba, az
adategyeztetési kérelem ügyfélkapun keresztül történő benyújtása elindítható az „Beadás” gombra
történő kattintással:
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