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1. Bevezetés
Amennyiben az egységes kérelemben korábban bejelentett adatok már nem felelnek meg a
valóságnak, illetve azok módosításra/pontosításra szorulnak (pl.: az ügyfél a jogszerű használatában
levő további, még be nem jelentett földterületet kíván bejelenteni/ korábban bejelentett táblát kíván
visszavonni/bejelentett tábla területét kívánja módosítani területnöveléssel, új jogcím felvételével,
már bejelentett táblát kíván megbontani, vagy a teljes egységes kérelmét kívánja visszavonni, stb.)
azt az adatváltozás kérelem (W0212) benyújtásával van módja bejelenteni.
A W0212 kérelem a vis maior körülmények miatt bekövetkező változások (pl. belvíz) bejelentésére
NEM alkalmas. A vis maior nyomán előállt változások bejelentését a W0213 vis maior kérelem
benyújtásával kell megtenni.
Adatváltozás bejelentést (W0212), akkor lehet indítani az elektronikus kérelmezés menüpontja alatt,
ha az ügyfélre vonatkozó egységes kérelem (W0211) már ÜK-n keresztül benyújtásra került, és
nincs internetes rögzítés alatt lévő (ÜK-n keresztül be nem nyújtott) másik adatváltozási (W0212),
illetve vis maior (W0213) bejelentés a rendszerben.
A kérelem adatainak változtatására irányuló kérelemben az ügyfél a legutoljára benyújtott kérelem
adatait tartalmazó kérelmet látja és változtathatja meg a szerkesztés során.
Itt jelezzük, hogy csak abban az esetben indítson W0212 kérelmet, ha ténylegesen jelezni kíván
valamilyen adatváltozást!
Jelen felhasználói kézikönyv azokat az elemeket tartalmazza, ami az adatváltozás bizonylaton
esetlegesen eltérő módon működnek az alapkérelem bizonylat kitöltő felületéhez képest. Azon
ellenőrzések, technikai megoldások, melyek egyforma módon működnek, nem kerülnek
ismételten leírásra.
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1.1. Módosítási határidőhöz kapcsolódó fontos információk

Fontos!
2021. június 9-ét követően szerkesztett adatváltozási bejelentésben (W0212) egy már korábban
/bejelentett táblánál addig jelzett támogatási jogcímekhez képest új jogcímre vonatkozó igénylési
pipát nem lehet jelölni, illetve az addig bejelentett táblaterületet nem lehet már növelni. Továbbá a
táblabontás funkcióval csak úgy lehet változást kezdeményezni, hogy:
 az utódtáblák területeinek összege nem haladhatja meg az eredeti (megbontásra kerülő)
tábla területét és
 csak az eredeti (megbontásra került) táblasorban igényelt jogcímeket lehet legfeljebb
jelölni.
Amennyiben egy 2021. június 9-e előtt indított (június 9-ét is beleértve), mentett, de be nem adott
adatváltozásban új igénylések szerepelnek, akkor azt 2021. június 9-e után nem lehet beadni, az
adatváltozást törölnie kell és új W0212 kérelmet kell kitöltenie.
Amennyiben 2021. június 9-e után az egységes kérelemben még be nem jelentett területet kíván
rögzíteni (mert a gazdaság teljes területét fel kell tüntetni), akkor a Támogatást nem igényel
jelölőnégyzetet kell bepipálni.
Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. június 9-e után Módosítással területet növelni csak abban az
esetben lehet, ha egyben az ügyfél a „Támogatást nem igényel” jelölőnégyzetbe tesz jelölést, illetve
Táblabontás esetében szintén csak abban az esetben lehet össz-utódtábla tekintetében terület
növelni, ha a terület növekedést okozó tábla esetében a „Támogatást nem igényel” jelölőnégyzetbe
tesz jelölést.
Figyelem! Azon támogatási jogcímek esetében, melyek az egységes kérelem felületén, de nem
annak részeként kerülnek benyújtásra (a termeléshez kötött anyatehéntartás, a termeléshez
kötött hízottbika-tartás, a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása), a már 2021.
május 15-ig (hétvége miatt május 17-ig) benyújtott kérelem a benyújtás határidejét követő további
25 naptári napig, 2021. június 9. napjáig módosítható, igazolással kiegészíthető, de ebben az
esetben a megállapított támogatási összeg – a felsorolt támogatási jogcímek, illetve azokhoz
kapcsolódó tételek tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.
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Menüpont elérése
Ügyfélkapus belépést követően az „Egységes kérelem 2021” menüben az alábbi tevékenységgel
lehet indítani (ha még nincs a rendszerben szerkesztésre elindított és be nem nyújtott W0212
kérelem):


Új W0212 Adatváltozás indítása

Amennyiben a rendszerben egy szerkesztés alatt levő (benyújtásra nem került) W0212 kérelem van,
akkor a menüben az alábbi ábra szerint jelenik meg az internetes rögzítés (szerkesztés) alatt álló
adatváltozási kérelem sora:



W0212 Adatváltozás Kérelem (Internetes rögzítés alatt)

Figyelem! Amennyiben 2021-ban már nyújtott be W0211 kérelmet, de ezen kívül még volt
internetes rögzítés alatt lévő W0211 kérelme a rendszerben, azt a rendszer törölte 2021.05.15-e
(hétvégére tekintettel május 17-ig) után, mert módosításokat kizárólag W0212 keresztül lehet
beadni! Ha adatváltozást kíván bejelenteni ez időpontot követően, akkor azt már a W0212
kérelemmel tudja megtenni.
Amennyiben adatváltozási kérelmet (W0212) feleslegesen indított el, vagy azt nem kívánja
benyújtani, akkor az adatváltozás melletti

gomb megnyomásával törölheti azt:
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2. Adatváltozás bejelentése a kitöltő felületen
Egységes kérelem adatváltozása választása esetén megjelenik a W0212 felület, a korábban beadott
adatokkal.
Kérjük, hogy az Ellenőrzés, Mentés gombokat rendszeresen használják!

2.1. Egységes kérelem teljes visszavonása
Az egységes kérelem teljes visszavonását a Támogatási/kifizetési igények részben a Kérelem teljes
visszavonása jelölőnégyzetben kell jelölnie.

Ebben az esetben a kérelemben szereplő összes információ beszürkül és szerkeszthetetlenné válik.
A kérelem teljes visszavonásának beadását követően új W0211 kérelem beadására nyílik lehetőség
2021. június 9-ig. Az egységes kérelem beadási ideje ekkor az új W0211 kérelem beadási ideje lesz.
2.2. Támogatási/kifizetési igények résznél található jogcímek teljes visszavonása
Azoknál a jogcímeknél, amelyekben az igénylésekhez a táblaadatok adatblokkban kötelezően
kitöltendő mezők vannak, ott a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jelölőnégyzeteiből az
igénylés pipa törlésével a jogcímigénylés visszavonható.
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A visszavonás után a kérdéses jogcím összes addig megadott adata is visszavonásra, törlésre kerül!
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Ez a PDF-n az alábbiak szerint jelenik meg:
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Figyelem! Kérjük, gondolja át, hogy valóban vissza kívánja vonni az adott jogcímet.
Amennyiben meggondolja magát a pipa kivétele után, akkor a pipa ismételt visszarakása után az
addig beadott igénylések nem kerülnek automatikusan megjelenítésre, tekintettel az adatváltozáshoz
kapcsolódó jogkövetkezményekre.
Figyelem! A főpipa és vele együtt a tételszintű igények visszavonása, majd ismételt bepipálása, így
az igénylés ismételt megjelölése kizárólag azon esetben nem minősül módosításnak, ha arra azonos
adatváltozás keretében kerül sor!!!
A törölt adatokat - amennyiben a törlés után az adott adatváltozás nem került ügyfélkapun keresztül
benyújtásra (!) - kétféle módon lehet ismételten megjeleníteni:
1) A tévedés észlelése után benyújtás nélkül kilép az aktuális adatváltozásból és törli a
szerkesztés alatt álló adatváltozást.

Így visszakapja a téves adatmegadás előtti kérelmi adatokat.
2) A tévedés észlelése után a szerkesztés alatt álló adatváltozásba visszarakja a kivett jogcím
pipát, és berögzíti tételenként a törölt igénylési adatokat. Amennyiben ez nem sikerül,
kérjük, hogy mentse le a kérelmet és jelezze a Kincstár portál kérdés-válasz felületén!
A tévedés ilyen módon történő javítására 2021. június 9-ét követően is van mód, de csak azon
tételek kerülhetnek javításra, melyek az előző bizonylaton ott voltak és az téves visszavonást
tartalmazó bizonylat még nem került ügyfélkapun keresztül benyújtásra!

Figyelem! A főpipa és vele együtt a tételszintű igények visszavonása, majd
ismételt bepipálása - ha ez két eltérő bizonylaton kerül benyújtásra módosításnak minősül, és arra kizárólag 2021. június 9-ig van lehetőség!!!
Szintén módosításnak minősül egy tétel (tábla, erdőrészlet, állategyed)
visszavonása, a visszavonás benyújtása és egy következő bizonylaton az előző
bizonylaton visszavont tétel ismételt rögzítése!!! Ennek határideje szintén 2021.
június 9-e!!!
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2.3. A táblaadatokhoz kapcsolódó információk megadása
2.3.1. A Mezőgazdasági célokon kívül eső hasznosítás időszak megjelölése/bejelentése
Az 5/2015 (II.19.) FM rendelet 2.§ (6) bekezdése alapján
„A támogathatóság tekintetében a nem mezőgazdasági célra ideiglenesen használt területnél a
mezőgazdasági célokon kívül eső hasznosítás időszakát úgy kell megválasztani, hogy ne
veszélyeztesse a mezőgazdasági főtevékenységet, és időtartama ne haladja meg az évi hatvan napot.
Az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználó mezőgazdasági termelőnek a nem
mezőgazdasági tevékenység időtartamát és jellegét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) részére a tevékenység megkezdését követően tíz napon belül, a Kincstár által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell bejelentenie.”
Kérjük, ezt alaposan szíveskedjen áttanulmányozni annak érdekében, hogy Ön a nyilatkozatában
(kérelem beadás) vállalni tudja azt, hogy a kérelemben feltüntetett terület megfelel – többek között
– a 1307/2013/EU rendelet 32. cikk 2. bekezdés (a) alpontjában leírtaknak, illetve az említett
miniszteri rendeleti előírásnak.
A már benyújtott egységes kérelem táblaterületeire vonatkozó az alábbi lépéseket követve kell
bejelenteni adott tábla vonatkozásában, ha a terület az év során nem kizárólag elsődlegesen
mezőgazdasági célból kerül hasznosításra:
A „Táblaadatok” fülre kattintva megjelenik a „mezőgazdasági célokon kívül eső hasznosítás
időszak megjelölése” című adatblokk:

13 / 83.
oldal

Mindenek előtt a

gombot használva nyitható meg az első aktív sor a blokkon belül.

A blokkban szükséges kötelezően megadni azt, hogy:




mely táblá(ka)t érintően jelzi a címben szereplő eltérő hasznosítást;
melyik az az időszak, amely alatt a címben jelzett eltérő hasznosítás megvalósul,
mi a nem mezőgazdasági tevékenység (hasznosítás) jellege

Csak olyan tábla adható meg a megfelelő sorszámmal, amely szerepel a „Táblaadatok” részben.
Továbbá az „időszak” kezdete és vége között legfeljebb 60 nap szerepelhet, DE felhívjuk a
figyelmet, hogy éves szinten legfeljebb 60 napot jelölhet adott tábla kapcsán.
Ha ez az időszak több időszakra osztódik, akkor minden egyes időszak vonatkozásában külön-külön
be kell nyújtani egy adatváltozási kérelmet, de itt is érvényes, hogy éves szinten legfeljebb 60 nap
lehet összesen ezen napok száma.
Figyelem! A nem mezőgazdasági célra történő ideiglenesen használat csak olyan tevékenység
lehet, amely nem veszélyezteti a mezőgazdasági főtevékenységet.
A bejelenteni kívánt adatok 2021. június 9-ét követően is rögzíthető, beadhatóak!
A térkép nézeten nem kell jelölni, hogy a tábla mely területén történik a nem mezőgazdasági célú
ideiglenes felhasználás!
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2.3.2. Táblához kapcsolódó adatváltozások
(Tábla terület módosítása, pontosítása, nem a teljes egységes kérelmet érintő táblaterület
visszavonása, táblabontás, új tábla bejelentése, stb.)
A már benyújtott egységes kérelem táblaterületekre vonatkozó adatai – az ügyfél által kiválasztásra
kerülő adatváltozási funkció függvényében – általában átírhatóak, kitörölhetőek.
Vannak olyan adatok, melyek átírását, visszavonását kezdeményezni szükséges – az ügyfél igénye
alapján – az alábbiak szerint.
Figyelem:
Amennyiben egy objektum esetén az előzetes ellenőrzés/adategyeztetés keretében
szabálytalanság gyanúját detektálja, az adott tábla az adatváltozás felületen addig nem
módosítható/pontosítható/visszavonható, amíg legalább egyszer nem került a kérdéses
objektummal kapcsolatos előzetes ellenőrzéssel/adategyeztetéssel kapcsolatos válasz
benyújtásra.
Tábla módosítás oszlop alatti ikon megnyomásával kell megadni, hogy a táblát
módosítani/pontosítani (1, mint szám megadásával) vagy bontani kívánja az ügyfél (2 vagy annál
nagyobb szám megadásával)

2.3.2.1.Módosítás/pontosítás
Módosítás/pontosítás esetén (’1’ érték megadásával) létrejön az eredeti tábla sor (Eredeti,
módosított) alatt egy üres tábla (Módosított), amelyben a módosításokat/pontosításokat lehet jelezni:
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Módosítás=a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése
Az módosítható sorban lehet a módosított adatokat rögzíteni (pl.: a tábla terület növelése vagy a
megadott hasznosításnak megfelelő új jogcím igénylése, illetve itt lehet a korábban csak bejelentett,
de támogatásra nem jelölt tábla esetében a „Nem igényel” pipát kivenni és jogcímre igényelni);

Szintén módosításnak minősül egy tétel (tábla, erdőrészlet, állategyed)
visszavonása, a visszavonás benyújtása és egy következő bizonylaton az előző
bizonylaton visszavont tétel ismételt rögzítése!!! Ennek határideje szintén 2021.
június 9-e!!!
Pontosítás= az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó minden olyan adatváltozás
bejelentése, ami az egységes kérelemben megadott adatok valóságnak megfelelő kiigazítására
irányul, kivéve a módosítás.
Pontosítást jelent például a tábla terület csökkentése, korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása,
az öntözés bejelölése akkor, ha az egységes kérelem benyújtásakor ezt nem tették meg, erdőrészlet
sorszám megváltoztatása stb. Az ellenőrzések erre az új sorra lefutnak az „Ellenőrzés” gomb
megnyomását követően.
A hasznosítási kód változtatása, terület csökkentése azonban jogcímenként került kiértékelésre, az
adott jogcím előírásait figyelembe véve, ezért egy látszólag pontosítás is értékelhető egy adott
jogcím esetén módosításnak!
Amennyiben az ügyfél úgy gondolja az adott W0212 kérelem ügyfélkapun történő benyújtása
időpontjáig, hogy még sincs szükség az adott táblasor módosítására/pontosítására, akkor a
keletkezett, szerkeszthető táblasor(ok) elején levő „Töröl” jelölőnégyzetbe tett pipával és a „Kijelölt
táblák törlése” mező megnyomásával a képernyő felületén felugró megerősítő kérdésre adott IGEN
választ nyomva, tüntetheti el a módosítás kezdeményezését:

Ezzel eltűnik a módosítás miatt korábban létrejött új sor és újra érvényesek lesznek a régi adatok.
Törölni csak a létrehozott új módosító sort/sorokat lehet, az „Eredeti, módosított” állapotú sort nem!
A módosítás funkciót kell használni akkor is, ha csak a tábla rajzán szeretnénk módosítani. A térkép
rajzoló ikon csak ekkor válik aktívvá.
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2.3.2.2.Tábla módosítása (Táblabontás)
A táblabontás esetén a Módosításnál leírt folyamatot kell követni azzal az eltéréssel, hogy az eredeti

(megbontásra szánt) tábla sorában levő
mezőre történő kattintás hatására előugró ablakban
(lsd. korábban, a Táblához kapcsolódó adatváltozás résznél szemléltető kép) azt az értéket kell
megadni, amennyi utódtáblát szeretne felvenni a termelő az eredeti egyetlen tábla helyett.

Így pl. ha az eredeti 5. számú táblát szeretnénk két utódtáblába bontani, akkor ”2” értéket kell beírni
az előugró ablakba és létrejön az eredeti (szerkeszthetetlenné váló) tábla alatt a két utódtábla.

Az egyik utódtábla az eredeti tábla sorszámát veszi fel, az összes többi pedig a kérelemben található
legnagyobb táblasorszámot követő sorszámot kapja. Az eredeti táblával megegyező sorszámú
utódtábla felveszi az elődtábla adatait, a többi utódtábla(k) adatokkal nem töltött(ek), hozzá(juk)
tábla rajz sem kapcsolódik.
Az utódtáblák szerkesztése a már ismertetett módon, a Szerkesztés gombra kattintva, a Térkép nézet
felületen történik.
A módosítható utódsorokban lehet a valóságnak megfelelő adatokat megadni, majd a Térkép
nézeten módosítani a táblarajzokat (példánknál maradva berajzolni mindkét utódtáblának megfelelő
elhelyezkedéssel a táblarajzokat).
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Amennyiben az EFA elemmel /hagyományos másodvetéssel érintett táblája bontásra kerül,
akkor az eredeti táblával megegyező sorszámú tábla „örökli” az előd tábla EFA elemeit/
hagyományos másodvetés(eit).
Amennyiben az ügyfél úgy gondolja az adott W0212 kérelem ügyfélkapun történő benyújtása
időpontjáig, hogy még sincs szükség az adott táblasor bontására, akkor az utódtáblákat úgy vonhatja
vissza, hogy első lépésben az eredeti táblától eltérő sorszámú táblát vonja vissza a szerkeszthető
táblasor(ok) elején levő „Töröl” jelölőnégyzetbe tett pipával és a „Kijelölt táblák törlése” mező
megnyomásával a képernyő felületén felugró megerősítő kérdésre adott IGEN választ nyomva,
majd utána lehet az eredetivel megegyező sorszámú utódtáblát törölni.
2.3.2.3.Vis maiorral érintett tábla adatváltozása
Ha olyan tábla területét kívánja csökkenteni, amelyre előzőleg vis maior bejelentés került
benyújtásra, kérjük vegye figyelembe, hogy a tábla területe nem lehet kisebb, mint a vis maiorral
érintett tábla nagysága. Tehát, amennyiben egy tábla területét a tábla vis maiorral érintett terület
nagysága alá kívánja csökkenteni, először W0213 vis maior formanyomtatványon az adott táblára
vonatkozó vis maior bejelentés szükséges módosítani, a W0212 adatváltozás kérelmet csak ez után
lehet kitölteni!
2.3.2.4.Tábla visszavonása
A tábla visszavonása a Táblaadatok fülön, a visszavonni kívánt tábla sorára állva a Visszavonás
oszlopban található jelölőnégyzet bepipálásával lehetséges.

Ezután a sor inaktív lesz, az ellenőrzések már erre a sorra nem fognak lefutni.
Amennyiben egy adott bizonylaton belül visszavonás mezőből törlik a pipát, akkor újra érvényesek
lesznek az adatok és történnek rá ellenőrzések.
Figyelem! Amennyiben a teljes egységes kérelmet kívánja visszavonni, akkor kérjük, a
Támogatási/kifizetési igények adatpanel alatt, csak az Adatváltozás benyújtása során megjelenő
Teljes visszavonás panelen megtalálható Kérelem teljes visszavonása jelölőnégyzet bepipálásával
tegye meg.
Amennyiben egy tábla visszavonásra kerül, és a visszavonást tartalmazó bizonylat benyújtásra
kerül, a tábla a következő bizonylaton nem fog megszemélyesedni!
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2020-tól kezdve, amennyiben táblát kíván visszavonni, ezt meg kell erősítenie a Hibák
dossziéban lévő „Visszavont táblákról szóló nyilatkozatban”! Ezzel elkerülhetőek lehetnek a
figyelmetlenségből jelölt tábla-visszavonások.

2.3.2.5.Új tábla bejelentése új fizikai blokkban (módosítás)
Amennyiben az eredeti kérelemben nem jelentett be a termelő egy, a jogszerű használatában levő
táblát, akkor új tábla felvitelével pótolhatja. Ha a tábla olyan blokkban van, amely blokkban NINCS
MÉG bejelentett területe, akkor az „Új blokk beszúrás” mezőre kattintva az előugró ablakban meg
kell adni az új blokkazonosítót:

majd megjelenik az új táblasor. Ez utóbbinál az ismert módon ki kell tölteni a szükséges igénylési
adatokat és a Térkép nézeten megtenni a tábla rajzolást.
2.3.2.6.Új tábla bejelentése már felvett fizikai blokkban (módosítás)
Amennyiben az eredeti kérelemben nem jelentett be a termelő egy, a jogszerű használatában levő
táblát, akkor új tábla felvitelével pótolhatja. Ha a tábla olyan blokkban van, amely blokkban MÁR
VAN bejelentett területe, akkor ez utóbbi tábla a Táblaadatok fül panelen az Új tábla beszúrása
gombra kattintva hozható létre új sor. A létrejött új tábla esetében a szerkesztést az Alapkérelemben
elsajátított módon, a szerkesztő gomb megnyomásával a Térképnézet felületen lehet elvégezni.
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2.3.2.7.Hasznosítási kód váltás az adatváltozás keretében
Amennyiben az adatváltozás során tapasztalja, hogy az alapbizonylatban megadott hasznosítási kód
eltér a valóságtól, akkor lehetősége van az adatváltozás keretében azt megváltoztatni.

Hasznosítási kód váltása esetén az alábbi hibaüzenet jelenik meg a képernyőn.
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Rendben választása esetében a hasznosítási kód megváltozik és a jogcím és EFA
igénylések/másodvetés/agrotechnikai műveletek eltűnnek, Mégsem választása esetén a hasznosítási
kód és az igényelt jogcímek változatlanok maradnak.
A hasznosítási kód váltás után a felületen az alábbi üzenet tájékoztatja Önt, hogy az előző
hasznosítás esetén az adott tábla esetén milyen jogcím ( a példa esetén: SAPS, Zöldítés, VP-Agrár
környezetgazdálkodás 2016 támogatás) volt igényelve. Arról is kap tájékoztatást, ha az előző
hasznosítás esetén a táblán EFA elem is jelölve volt.

Valamint arról is, ha az adott táblán a hasznosítási kód váltás előtt agrotechnikai művelet, vagy
másodvetés volt.

Figyelem! Amennyiben egy hasznosítás kód váltás után egy addig igényelt jogcím nem kerül
ismételten bepipálásra, egy adott EFA elem/agrotechnikai művelet/másodvetés nem kerül
pontosításra, és a bizonylat így kerül benyújtásra, a le nem igényelt jogcím visszaállítására 2021.
június 9-e után nincs lehetőség!!
Az elfelejtett jogcímeket 2021. június 9-ig lehet ismételten leigényelni módosítás keretében, utána
ezek pótlására már nincs lehetőség!
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a hasznosítás kód váltás jogcímenként eltérő módon kerül
elbírálásra, tehát van olyan jogcím, mely egy hasznosítási kód váltás módosításként, van olyan,
amely pontosításként kezelheti. Kérjük a hasznosítási kód váltás esetén ezt is vegye figyelembe.
2.3.2.8.Aktuális kérelemben (hasznosítás kód váltás következtében) visszavont
EFA elem(ek) /hagyományos másodvetés(ek)/zöldtrágyázás céljából
vetett másodvetés/agrotechnikai művelet visszaállítása
Az elektronikus beadó felületen kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy melyek az újonnan
felvett EFA elemek és melyek azok az esetek, amikor az alapkérelemben eredetileg bejelentett EFA
elemek pontosításra kerültek (adott kérelemben visszavont EFA elem visszaállítása és esetleges
pontosítása).
Az elektronikus beadó felületen a tábla hasznosítási kódjának megváltoztatása, a táblához
tartozó EFA elem(ek) / másodvetés(ek)/agrotechnikai műveletek visszavonását is jelenti.
Ezekben az esetekben egy felugró figyelmeztető üzenet jelenik meg. A figyelmezető üzenet
elfogadásával a táblához tartozó EFA elem(ek) / hagyományos másodvetés(ek) visszavonásra
kerülnek.
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A visszavont EFA elem(ek) /másodvetés(ek)/agrotechnikai műveletek visszaállítására és
elhelyezkedésének esetleges módosítására csak az adott adatváltozási vagy adategyeztetési
kérelem benyújtását megelőzően van lehetőség.

Amennyiben az adott kérelmén a hasznosítási kód váltás miatt visszavont EFA
elemet/másodvetést/agrotechnikai műveletet vissza kívánja állítani, akkor a következőképpen kell
eljárni:
-

Az érintett táblán állva, a térképnézeten az EFA területek legördülő menüjéből az alap
kérelemhez képest hasonlóan tudja kiválasztani a visszaállítani kívánt EFA elem típusát.

-

A megfelelő EFA típus kiválasztása után felugró ablakban jelennek meg az adott
kérelemben - a táblához tartozó - visszavont EFA elemek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a visszaállítani kívánt EFA terület sorszámának megfelelő
pontosítás sorra kell kattintani és NEM az „Új EFA …….felvitele” mezőre!
-

A megfelelő sorra kattintva az EFA elem igénylése visszaáll, továbbá a nem táblaszintű
EFA elemek esetében újrarajzolás szükséges, mely az eredetileg igényelt EFA terület
súlyozási és átváltási tényezővel korrigált területe mértékéig történhet.

Hasonló módon kell visszaállítani a másodvetést és az agrotechnikai műveletet.
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Amennyiben az EFA elemmel /másodvetéssel/agrotechnikai művelettel érintett táblája bontásra
kerül, akkor az eredeti tábla sorszámát tartalmazó utódtábla tartalmazza az eredeti tábla adatait és a
hozzá tartozó EFA elemeit / másodvetéseit/agrotechnikai műveleteit.
Egyéb MePAR EFA objektumok (Terasz, Kunhalom, Gémeskút EFA) hasznosítási kód
váltása utáni visszaállítása:
Adott táblán igényelt MePAR EFA objektumok a hasznosítási kód váltása után a többi táblához
hasonlóan törlésre kerülnek. Az elemek visszaállítását az alapkérelemben történő igényléstől
eltérően kell megtenni, tehát NEM az EFA/Agrotechnika fül alatt található MePAR EFA
objektumok fül alatt kell visszaállítani, mert ebben az esetben új EFA elemként kerül
figyelembevételre az adott EFA objektum.
A MePAR EFA objektumok visszaállításának menete:
A hasznosítási kód változtatását követően az EFA/Agrotechnika beszúrása fülre kattintva
megjelenik a Beszúrandó EFA/Agrotechnika kiválasztása elnevezésű ablak, ahol az EFA területek
fül alatt lenyitható az Egyéb MePAR EFA objektumok fül.

Jelen példa keretében a kunhalom EFA elem kerül visszaállításra. A Kunhalomra kattintva a beadó
felületen újra meg kell rajzolni az objektumot. Előtte viszont felugró ablakban ki kell választanunk,
hogy az EFA elemet pontosítani szeretnénk.

Amennyiben nem teljesen pontos a rajz, a felület felajánlja a fedvényre való vágás lehetőségét.
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A vágás jóváhagyását követően megtörténik a MePAR EFA elem visszaállítása.
2.3.2.9.Ökológiai jelentőségű, hagyományos valamint zöldtrágyázás céljából
vetett másodvetés tényleges időpontjának bejelentése:
A kifizetési kérelem benyújtása során bejelentett ökológiai jelentőségű/hagyományos/zöldtrágyázás
céljára vetett másodvetés megvalósítását adatváltozás keretében van lehetőség bejelentetni.
Amennyiben a tényleges időpont bejelentésére nem kerül sor, és a Magyar Államkincstár által
elfogadásra került vis maiorral nem érintett a másodvetés, abban az esetben az ökológiai jelentőségű
másodvetés nem számolható el ökológiai jelentőségű területként,a zöldtrágyázás céljából vetett
másodvetés VP AKG2015/VP AKG 2016 esetében agrotechnikai műveletként, illetve az ökológiai
jelentőségű/hagyományos/zöldtrágyázás céljára vetett másodvetés nem vehető figyelembe sem a
diverzifikáció szempontjából, sem az esetleges szemes, zöldség vagy ipari zöldségnövény
támogatási igénylés szempontjából.
Az adatváltozás keretében bejelentésre került megvalósult másodvetésekkel kapcsolatban a
másodvetés vetési idején kívül meg kell adni a másodvetés előtt lekerülő főnövény betakarítási
idejét is.
Amennyiben a másodvetés betakarításra vagy talajba történő beforgatásra kerül, a
betakarítás/beforgatás idejét egy következő adatváltozás bejelentése során kell megadni, a tényleges
betakarítást/beforgatást követő maximum 15 napon belül.
A bejelentett tényleges vetési és tényleges betakarítási időpontok figyelembe vételével fogja a
Magyar Államkincstár megállapítani, hogy diverzifikáció szempontjából melyik növény kerül
figyelembevételre az adott táblán.
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2.3.2.10.

Ökológiai jelentőségű területre vonatkozó adatváltozás bejelentése

2.3.2.10.1. Ökológiai jelentőségű
adatváltozás bejelentése

terület

visszavonására

vonatkozó

Ökológiai jelentőségű területre vonatkozó adatváltozás bejelentése során lehetőség van az EFA
terület teljes törlésére a terület módosító sor (a képen az alsó sor) elején található kis ”szemetes”
ikonnal.
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Lehetőség van a visszavont EFA elemeket az adat nézet EFA fülén is ellenőrizni:

2.3.2.10.2. Ökológiai jelentőségű területre vonatkozó igénylés változtatása
Amennyiben az érintett EFA elem területét kívánja módosítani, abban az esetben az EFA elem
sorára állva az EFA terület rajza aktívvá válik, így a töréspontok elhúzásával módosítható a rajz.

Figyelem! Adatváltozás bejelentése esetén a 2021. június 9. napja után növelésre került EFA
területek a kifizetési kérelem módosításának minősülhetnek.
2.3.2.10.3. Ökológiai jelentőségű másodvetés elhelyezkedésének módosítása
Az ökológiai jelentőségű másodvetés elhelyezkedését és a tervezett vetési idejét az egységes
kérelemben a benyújtási határidő utolsó napjáig be kellett jelenteni.
Amennyiben Ön az egységes kérelemben határidőn belül bejelentett tervezett másodvetést más
helyen (másik táblán vagy akár másik blokkban elhelyezkedő táblán) kívánja megvalósítani, abban
az esetben a következőképpen kell eljárni. A következőkben leírtak szerinti bejelentést akkor
érdemes megtenni, amikor a másodvetést már elvetette, mivel az EFA másodvetés végső
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elhelyezkedése ekkor lesz bizonyos, így nem kell több alkalommal áthelyezni az egységes
kérelemben az EFA másodvetést.
2.3.2.10.4. Másodvetés több másodvetésre oszlik szét:
Abban az esetben lehetséges ilyen bejelentés, ha
- az egységes kérelemben bejelentett másodvetés területének nem egészére akarjuk ugyanazt a
magkeveréket elvetni
- nem azonos időpontban vetjük el a táblára tervezett másodvetést (két különböző időpontban
vetünk)
- nem azonos időpontban tervezzük a betakarítást, esetleg a tábla egy részén nem is akarjuk
betakarítani az EFA másodvetést
1. lépés:
Adatváltozás keretében az eredeti táblán a rajz módosításával csökkentjük a másodvetés területét.
Figyelem! Amennyiben az ökológiai jelentőségű másodvetés rajzát kívánja módosítani a
töréspontok törlésével vagy áthelyezésével, abban az esetben a bal oldali táblázatban az ökológiai
másodvetés sorra kell állnia, különben a szoftver nem a másodvetés rajzát módosítja!

A rajz módosításával a másodvetés bejelentett területét is módosítanunk kell adott esetben, mivel az
tolerancián túl eltérhet a módosított rajz területétől. Ezt a következő hibaüzenet jelzi:

A hiba elhárításához a Másodvetés/Agrotechnika adatblokkban a Terület mezőt úgy kell
módosítani, hogy a benne lévő érték a Berajzolt terület mező értékétől tolerancián túl ne térjen el.
Ezek után a korábbiakhoz hasonlóan lehetőség van arra, hogy módosítsa a hasznosítási kódokat
(amennyiben nem a tervezett növényekből álló keveréket vetette el a területre), illetve bejelentheti a
másodvetés tényleges vetési időpontját, és ezzel egyidejűleg kötelezően be kell jelenteni a főnövény
vetési és betakarítási időpontjait is.
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2. lépés:
Felvesszük a másodvetés azon részét, melyre az előbbiekkel nem azonos adatokat akarunk
bejelenteni. Ezt a korábbiakban már leírt módon az EFA/Agrotechnika menüpont kiválasztásával
tehetjük meg.

Ekkor megjelenik egy felugró ablak:

Amennyiben a korábban csökkentett EFA másodvetésünk pontosítását választjuk (jelen esetben a
4/1 számú EFA másodvetés pontosítását), abban az esetben a bal oldali táblázatban megjelenik egy
új sorban egy új EFA másodvetés.
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Emellett megjelenik a jobb oldali Másodvetés/Agrotechnika mezőben a korábban bejelentett
másodvetésünkkel azonos adatokkal, de új sorszámmal egy új másodvetés.

Itt lehetőség van megváltoztatni a hasznosítási kódokat és meg tudjuk adni a másodvetés tényleges
időpontját.
Az adatblokk kitöltése mellett természetesen meg kell adnunk a másodvetéshez is a rajzot. A
rajzolás menete megegyezik a táblarajz elkészítésének menetével. Ebben az esetben is van
lehetőségigénybe venni a vágás funkciókat, amennyiben a másodvetés rajza rálóg a másik
másodvetésre vagy kilóg a táblarajzból.
Figyelem! A táblarajzból kilógó másodvetést minden esetben a táblarajzhoz kell igazítani (vágni).
De ha a másodvetés rajza rálóg egy másik másodvetésre, azt nem feltétlenül kell arról levágni.
Abban az esetben, ha a két másodvetés nem azonos időpontban van a táblán (nincs olyan időpont
melyben mindkét másodvetés a táblán van), abban az esetben akár egy területen is elhelyezkedhet a
két másodvetés. Ezért a másodvetés egymásra lógást nem feltétlenül kell vágással megszüntetni.
Amennyiben a vágás mellett dönt, abban az esetben mérlegelni kell azt, hogy melyik másodvetést
kell levágnunk a másikról. A benyújtó felületen mindkettőt felajánlja a szoftver. Kérjük, hogy
figyelmesen válassza ki azt a másodvetést, melyet le kell vágni a másikról, és a megfelelő soron
elhelyezkedő vágás gombra klikkelve végezze el a műveletet.
Arra nincs lehetőség, hogy az eredetileg bejelentett EFA másodvetés területét növeljük, vagyis a két
EFA másodvetés összterülete nem lehet nagyobb mint az eredetileg bejelentett EFA másodvetés
területe. Erre a következő hibaüzenet figyelmeztet:

Amennyiben a hiba már nem áll fenn, abban az esetben ellenőrzés és mentés után benyújtható az
adatváltozási kérelem.
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2.3.2.10.5. Másodvetés egy része az eredeti helyen megvalósul, másik része
egy másik táblára kerül áthelyezésre:
1. lépés:
Az első lépés teljesen azonos a másodvetés területének szétbontásánál leírtakkal. Csökkentjük az
EFA másodvetés területét az eredeti bejelentésben megadott helyen, esetlegesen módosítjuk a
tervezett másodvetés bejelentés során felvett hasznosítási kódokat, és bejelentjük az ökológiai
másodvetés tényleges vetési időpontját, mellyel egyidejűleg megadjuk a főnövény vetési és
betakarítási időpontját is.
2. lépés:
Kiválasztjuk a táblát, melyen a másodvetés fennmaradó területe megvalósításra kerül, és ezen a
táblán felvesszük az új másodvetést. Az új EFA másodvetés felvétele a korábbi gyakorlatnak
megfelelően a következő menüpont kiválasztásával lehetséges:

Ebben az esetben a felugró ablakban egy lehetőség választható, az új ökológiai másodvetés
felvétele.
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Az Új Ökológiai másodvetésre kattintva a bal oldali táblázatban megjelenik az új EFA
másodvetésünk, és a jobb oldali blokkban is kitölthetővé válnak a másodvetés/Agrotechnika
adatblokkban az adatok. A rajz megadásakor a táblára vágás illetve a már fentiekben említett más
EFA másodvetésre történő vágás funkciót is igénybe vehetjük.
Figyelem! Az ökológiai másodvetések helye változhat, de nagysága nem. Új ökológiai jelentőségű
terület igénylését 2021. május 31. napjáig teheti meg szankciómentesen, 2021. június 1. napjától
2021. június 9. napjáig pedig szankcióval (munkanaponként 1% szankció). 2021. június 9. után
nincs lehetőség Új EFA elem felvételére.
Amennyiben Ön 2021. június 9. napja után adatváltozás keretében nagyobb területre jelöl ökológiai
másodvetést, abban az esetben a következő hibaüzenet figyelmezteti arra, hogy a másodvetés
területe nem növekedhet.
2.3.2.10.6. Másodvetés teljes egészének áthelyezése egy másik táblára:
1. Adatváltozás keretében az eredeti táblán töröljük a másodvetést. Ezt az EFA másodvetés
sorában lévő kis kuka ikonnal lehet megtenni.
2. Kiválasztjuk a táblát, melyen a másodvetés ténylegesen megvalósításra kerül, és ezen a
táblán felvesszük az új másodvetést a fentiekben leírt módon.
Ebben az esetben a felugró ablakban egy lehetőség választható, az új ökológiai másodvetés
felvétele.
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2.3.2.11.

MePAR változásvezetési bejelentéssel kapcsolatos adatváltozás

Amennyiben az adatváltozás során úgy módosít, pontosít az ügyfél, hogy az Egységes Kérelemben
már benyújtott változásvezetéssel érintett táblarajzát a jogcím alapján nem elfogadható területről
visszahúzza, illetve blokkon való átrajzolást megszünteti, vagy a módosítást követően a táblarajza a
jogcím alapján nem elfogadható területre eső része / blokkon történő átnyúlása nem haladja meg a
tolerancia mértékét, akkor az új rajz mentését követően a változásvezetés automatikusan törlődik a
kérelem beadás felületéről.
Amennyiben az adatváltozás során 2021. június 9-ig úgy módosít, pontosít, hogy az Egységes
Kérelemben már benyújtott táblájához nem tartozik változásvezetési kérelem, de az adatváltozás
során a táblarajz módosításával, vagy új tábla felvezetése során változásvezetést kezdeményez,
akkor töltse ki a MePAR változásvezetési bejelentés benyújtásához szükséges sort. 2021. június 9-e
után nincs lehetőség változásvezetési bejelentést benyújtani adatváltozás során. Ennek értelmében
amennyiben úgy módosít a már benyújtott tábláján, hogy a táblarajza jogcím alapján nem
elfogadható területre, illetve blokkon a toleranciát meghaladó mértékben átnyúlik, akkor csak a
visszavágás lehetőségét tudja választani.
Amennyiben nem él a visszavágás lehetőségével, s így a jogcím alapján érvénytelen területre fedés
eléri a tolerancia mértékét, akkor kérelme hivatalból felülvizsgálatra kerül.
A ráfedésvizsgálat esetében a 2021. évtől a MePAR-ban található fizikai blokkok felülvizsgálatának
megtörténtét nyomon lehet követni a beadó felület térkép nézetén. A blokkinformációs ablak első
sorában ugyanis feltüntetésre kerül, hogy az adott blokk kialakítás mikortól érvényes.

Amennyiben ez a dátum adott év március 1. napja, akkor a blokk-kialakítás (még) nem került
felülvizsgálatra az adott évi kérelemkezelési folyamatban. Ennek oka lehet, hogy
 nem szükséges felülvizsgálni a blokk-kialakítást, vagy
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az ellenőrzési folyamatban még nem került sor a felülvizsgált blokk-kialakítás
beépítésére.

Ez a dátum lényegi információt jelent az adatváltozások során történő ellenőrzések automatikus
futásakor.
1. Amennyiben az adott blokk felülvizsgálata megtörtént és az új kialakítással az ügyfél nem
ért egyet, mert a tábla geometria érvénytelen területre fed, akkor az ügyfélnek lehetősége
van megtartani az eredeti táblageometriát, úgy, hogy a lent látható hibaüzenetnek
megfelelően a táblaadatok mezőben bepipálja a megerősítés checkboxot. Ebben az esetben
az ellenmondást hivatalból felülvizsgáljuk.

Amennyiben egyetért az új kialakítással, kérjük használja a vágás funkciót a hibaüzenet
megszüntetéséhez.
2. Amennyiben az adott blokk március óta nem frissült, akkor az adatváltozás során
érvénytelen területre történő rajzolásra nincs lehetőség, változásvezetési bejelentés
2021.június 10 után nem küldhető be.
2.3.2.12.

Agrárkár-enyhítési rendszer csatlakozáskezelés

A 2021. június 9-éig benyújtott adatváltozásban bejelentett módosítások figyelembevételével kerül
meghatározásra a kárenyhítési rendszerhez történő csatlakozás és a kárenyhítési hozzájárulás
összegének meghatározása. A fenti dátumot követően a módosítások átvezetésére a kárenyhítési
rendszerrel összefüggésben nincs lehetőség.
2.3.2.13.

Termésmennyiség megadása

A kárenyhítési bejelentésre szolgáló menüpontban megjelenő hozamadat táblázatban a
termésmennyiségben (tonna) történő adatváltozás bejelentése pontosításnak minősül. A pontosított
hasznosításhoz megadott termésmennyiség értéke meg kell egyezzen az adott évre vonatkozó
termésmennyiséggel.
Az adatokon 2021. június 9-ig lehet változtatni, ezt követően a hozamadatokon nem lehet
módosítani, tekintettel az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási
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szabályokról szóló 22/2016. (IV.5.) FM rendelet 2. § (6) bekezdésére, amely tiltja a korábban
megadott hozamadatok módosítását.

2.3.2.14.
VP3-17.1.1-16
támogatás

Mezőgazdasági

biztosítás

díjához

nyújtott

A 2021. május 17. napja után történő jogcímigénylés nem tekinthető az egységes kérelem
módosításának, ezért a késedelmes benyújtásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak!
Amennyiben az ügyfél már nyújtott be Egységes Kérelmet 2021. május 17-ig, de nem igényelte a
mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást, akkor azt megteheti, munkanaponkénti 1%-os szankció
figyelembevételével, 2021. június 9-ig!
A támogatás igénylése a „Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás” fülön tehető meg „igen” érték
megadásával. A támogatási igény visszavonása is itt lehetséges „nem” érték megadásával.
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2.3.2.15.
EMVA
Erdőtelepítés

Mezőgazdasági

területek

erdősítése/

VP-Erdősítés-

Amennyiben a táblaadatokban visszavonásra kerül tábla, és a hozzá hivatkozott sorszámú
erdőrészlethez nem kívánnak új táblát megadni, akkor a tábla visszavonása után az Erdős jogcímek
dossziéban is vissza kell vonni az igénylést.

Új erdőrészlet azonosító hozzáadása, meglévő erdőrészlet azonosító megváltoztatása, támogatási
határozat iratazonosító hozzáadása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211
nyomtatvány kitöltésével. A megjelenő sort kell átírni, nem duplikálódik a meglévő sor. A
kérelem az utolsóként megadott erdőrészlet azonosítóval és jogcím/határozattal kerül ügyintézésre.
2.3.2.16.

VP Erdészeti potenciál helyreállítása

Területhatár állandósítással elkülöníthető károsodott, természetben lehatárolható terület-rész esetén
amennyiben a táblaadatokban visszavonásra kerül tábla, és a hozzá hivatkozott sorszámú
erdőrészlethez nem kívánnak új táblát megadni, akkor a tábla visszavonása után az Erdős jogcímek
dossziéban is vissza kell vonni az igénylést.
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Új erdőrészlet azonosító hozzáadása, meglévő erdőrészlet azonosító megváltoztatása, igénylési
adatok megváltoztatása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211 nyomtatvány
kitöltésével. A megjelenő sort kell átírni, nem duplikálódik a meglévő sor. A kérelem az
utolsóként megadott erdőrészlet azonosítóval és jogcím/határozattal kerül ügyintézésre.
Egész erdőrészlet esetén a visszavonást csak az Erdős jogcímek dossziéban kell jelölni.
2.3.2.17.

NVT Mezőgazdasági területek erdősítése

Új határozatszám hozzáadása:
Amennyiben új támogatási határozat iratazonosítót kíván megadni, a + Beszúr gomb megadásával
tud új sort hozzáadni.

Visszavonás:
A visszavon négyzetben elhelyezett pipával az NVT MGTE kifizetési kérelem visszavonható.
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A kifizetési kérelem az utolsóként megadott határozattal kerül ügyintézésre.

2.3.2.18.

EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések

Amennyiben EKV jogcím vonatkozásában szeretne adatváltozást bejelenteni, úgy azt a
Támogatási/kifizetési igények résznél az EMVA – Erdős jogcímek igénylése esetén az EMVA Erdő
Dossziéban teheti meg.
Új erdőrészlet azonosító hozzáadása, meglévő erdőrészlet azonosító megváltoztatása, visszavonása,
támogatási határozat iratazonosító hozzáadása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211
nyomtatvány kitöltésével. A mezők aktívak, a megjelenő sort kell átírni, nem duplikálódik a
meglévő sor. A kérelem az utolsóként megadott erdőrészlet azonosítóval, jogcím/célprogrammal,
határozatszámmal, mennyiséggel kerül ügyintézésre.

2.3.2.19.
VP Erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások (VP EÖKO)
Amennyiben EÖKO jogcím vonatkozásában szeretne adatváltozást bejelenteni, úgy azt a
Támogatási/kifizetési igények résznél az Erdős jogcímek igénylése esetén az Erdős dossziéban
teheti meg.
Új erdőrészlet azonosító hozzáadása, meglévő erdőrészlet azonosító megváltoztatása, visszavonása,
támogatási határozat iratazonosító hozzáadása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211
nyomtatvány kitöltésével. A mezők aktívak, a megjelenő sort kell átírni, nem duplikálódik a
meglévő sor. A kérelem az utolsóként megadott erdőrészlet azonosítóval, jogcím/célprogrammal,
határozatszámmal, mennyiséggel kerül ügyintézésre.
2.3.2.20.

VP Agrárerdészeti rendszerek létrehozása

Amennyiben VP agrárerdészet jogcím vonatkozásában szeretne adatváltozást bejelenteni, úgy azt a
Támogatási/kifizetési igények résznél a VP – Agrárerdészeti rendszerek jogcím igénylése esetén a
Táblaadatok dossziéban teheti meg.
Új tábla hozzáadása, meglévő tábla megváltoztatása, visszavonása, iratazonosító hozzáadása,
javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211 nyomtatvány kitöltésével.
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2.3.2.21.
VP- Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás
Amennyiben Natura 2000 erdő jogcím vonatkozásában szeretne adatváltozást bejelenteni, úgy azt
az Erdős jogcímek dossziéban teheti meg.
Új erdőrészlet azonosító hozzáadása, meglévő erdőrészlet azonosító megváltoztatása,
blokkazonosító hozzáadása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211 nyomtatvány
kitöltésével. A mezők aktívak, a megjelenő sort kell átírni, nem duplikálódik a meglévő sor. A
kérelem az utolsóként megadott erdőrészlet azonosítóval, blokkazonosítóval kerül ügyintézésre.
A jogcímre történő igénylés visszavonását az Erdős jogcímek dossziéban az erdőrészlet kijelölését
követően, az erdős jogcímek blokkban a visszavonás jelölőnégyzet segítségével teheti meg.
Amennyiben az erdőrészletre vonatkozóan csak Natura 2000 erdő igénylés volt, abban az esetben az
Erdőrészlet adatok blokkban is meg kell jelölni a visszavonást.

2.3.2.22.

VP- Erdőkár megelőzés

Amennyiben VP-Erdőkár megelőzés jogcím vonatkozásában szeretne adatváltozást bejelenteni, úgy
azt a VP-Erdőkár megelőzés dossziéban teheti meg.
Új tevékenység hozzáadása, meglévő tevékenység megváltoztatása, visszavonása, támogatói okirat
iratazonosító hozzáadása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211 nyomtatvány
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kitöltésével. A mezők aktívak, a megjelenő sort kell átírni, nem duplikálódik a meglévő sor. A
kérelem az utolsóként megadott tevékenységgel, iratazonosítóval, mennyiséggel kerül ügyintézésre.

2.3.2.23.

VP- Erdősítés – Ipari célú fásítás

Amennyiben VP-Erdősítés - Ipari célú fásítás jogcím vonatkozásában szeretne adatváltozást
bejelenteni, úgy azt a VP-Erdősítés - Ipari célú fásítás megelőzés dossziéban teheti meg.
Új Ipari faültetvény hozzáadása, meglévő igénylés megváltoztatása, visszavonása, támogatási
kérelem iratazonosító hozzáadása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211 nyomtatvány
kitöltésével. A mezők aktívak, a megjelenő sort kell átírni, nem duplikálódik a meglévő sor. A
kérelem az utolsóként megadott iratazonosítóval, mennyiséggel kerül ügyintézésre.
Amennyiben a táblaadatokban visszavonásra kerül tábla, és a hozzá hivatkozott sorszámú Ipari célú
faültetvényhez nem kívánnak új táblát megadni, akkor a tábla visszavonása után a VP- Erdősítés –
Ipari célú fásítás dossziéban is vissza kell vonni az igénylést.
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2.4.

Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer

Támogatás késedelmes igénylése
Amennyiben már nyújtott be Egységes kérelmet 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel
május 17-ig), de az nem tartalmazott Mezőgazdasági kistermelői támogatás igénylést, akkor az
igénylés pótolható késedelmi szankció nélkül 2021. május 31-ig. Ezt követően a jogcím igénylése
munkanaponkénti 1%-os szankció figyelembevételével 2021. június 9-ig lehetséges!
A 2021. május 15. (hétvégére tekintettel május 17-ig) napja után történő egységes kérelem
benyújtása (W0211) esetén a jogcímigénylés nem tekinthető az egységes kérelem módosításának,
ezért a késedelmes benyújtásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak!
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:
 A mezőgazdasági kistermelői támogatás jogcím bejelölése
Kistermelői támogatási rendszer keretében igényelt SAPS táblák tekintetében módosításnak
minősül:
 SAPS-ra igényelt tábla (SAPS pipával már eredetileg igényelt tábla) területe nő
 Új táblát ad hozzá a már létező SAPS kérelemhez (nem táblabontással) úgy, hogy egy már
egységes kérelemben létező, de eddig SAPS pipát még nem tartalmazó táblába berak pipát a
SAPS-hoz (Támogatást nem igényel tábla esetén fordulhat elő, amikor mégis szeretne
támogatást igényelni rá)
 Egységes kérelem szinten új tábla felvétel (nem táblabontással), ezzel együtt SAPS pipa betétele
az új táblára
 Táblabontás esetén: ha a megbontott (eredeti) SAPS pipával igényelt tábla igényelt területét a
SAPS igényléssel jelölt utódtáblasorokban igényelt területek összege meghaladja
 Táblabontás esetén: ha az egységes kérelemben már létező, de eddig SAPS pipát még nem
tartalmazó tábla esetében kerül sor táblabontásra és az utódtáblához SAPS pipát tesz be
(módosítás történik ezen utódtáblasor esetében)
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíti a Magyar Államkincstár (pl.
adategyeztetés), vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
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A kistermelői támogatási rendszer keretében igényelt SAPS táblák tekintetében pontosításnak
minősül:

a SAPS tábla területe csökken

már igényelt SAPS tábla hasznosítási kódjának másik SAPS hasznosítású kódra váltása

pontosításnak tekinthető kender hasznosítású SAPS igényelt táblánál a fajtamező tartalmának
változtatása, illetve a Vetőmagmennyiség mező tartalmának változtatása kitöltése

pontosításnak tekinthető, ha táblabontás történik és a megbontott (eredeti) SAPS pipával
igényelt tábla területéhez képest kisebb vagy egyenlő az utódtáblákban SAPS pipával igényelt
táblák összterülete

pontosításnak tekinthető, ha táblabontás történik és a megbontott (eredeti) SAPS pipával
igényelt táblához képest van olyan utódtábla, ahová már az ügyfél nem jelöl SAPS pipát, de
van olyan is, ahová jelöl SAPS pipát.
Visszavonás
1. Jogcímigénylés visszavonása, kistermelői rendszerből való kilépés jelzése
 A Mezőgazdasági kistermelői támogatási jogcím visszavonása. A támogatási igény
visszavonása
a
jogcímjelölő
négyzetben
lévő
pipa
kivételével történik.
Figyelem! A jogcím visszavonása, egyben a kistermelői rendszerből történő kilépési
szándék jelzése is, mely döntés egy újabb adatváltozási kérelem beadásával 2021. június
9-ig módosítható.
Határidő: a 2021. támogatási évre vonatkozóan az egységes kérelem benyújtására nyitva
álló utolsó nap (2021. június 9.)
2. Teljes Egységes kérelem visszavonás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesítette a Magyar Államkincstár
(pl. adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették
helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan
szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak feltételek valamelyikét sérti, akkor
nem fogadható el a visszavonás.
2.5. Fiatal mezőgazdasági termelő támogatás adatváltozása
Amennyiben a Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás vonatkozásában szeretne
adatváltozást bejelenteni, úgy azt a Fiatalgazda Dosszié fülön teheti meg.
 Természetes személy esetében:
A meglévő sor adatainak módosítása, javítása megegyezik az alapkérelem, azaz a W0211
kitöltésével.
A kérelem az utolsóként megadott adatok alapján kerül ügyintézésre.


Jogi személy esetében:
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Új sor hozzáadása (nem elsődleges ügyfél és adatainak megadása), meglévő sor (elsődleges és nem
elsődleges ügyfél adatai), javítása, módosítása, visszavonása, dokumentum csatolása megegyezik az
alapkérelem, azaz a W0211 kitöltésével.
A kérelem az utolsóként megadott adatok alapján kerül ügyintézésre.
Támogatási jogcím igénylése:
A támogatás igénylése a jogcímjelölő négyzet jelölése és a Dosszié fülön levő adatsor/ok
szerkesztésével történik.
Támogatási jogcím visszavonása:
A támogatási igény visszavonása a jogcímjelölő négyzetben lévő pipa
kivételével történik. A jogcímjelölő négyzetben lévő pipa kivételével a fiatal gazda Dosszié fülön
levő adatok is törlődnek.
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:
- A fiatal mezőgazdasági termelő jogcím bejelölése, létesítő okirat és/vagy egyéb a szavazati
arányt alátámasztó dokumentum másolatának csatolása, nyilatkozatok módosítása, olyan
módosítás, amivel az ügyfél a jogosultsági feltételeket alátámasztja.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés
szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható
el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:
- A módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos
jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya
nem visszavonás.
Visszavonás
A támogatási igény teljes visszavonása.
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés
szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak feltételek valamelyikét sérti, akkor nem
fogadható el a visszavonás.
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Visszavonásnak minősül:
- a teljes EK kérelem visszavonása
- fiatal gazda igénylés visszavonása

2.6.

Egységes területalapú támogatás (SAPS)

Támogatás késedelmes igénylése
A 2021. május 15. napja (hétvégére tekintettel május 17-e) után történő jogcímigénylés nem
tekinthető az egységes kérelem módosításának, ezért a késedelmes benyújtásra vonatkozó
szabályok alkalmazandóak!
Amennyiben már nyújtott be Egységes Kérelmet 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel
május 17-ig) , de az nem tartalmazott SAPS igénylést, akkor az igénylés pótolható
munkanaponkénti 1%-os szankció figyelembevételével 2021. június 9-ig!
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

SAPS-ra igényelt tábla (SAPS pipával már eredetileg igényelt tábla) területe nő

Új táblát ad hozzá a már létező SAPS kérelemhez (nem táblabontással) úgy, hogy egy már
egységes kérelemben létező, de eddig SAPS pipát még nem tartalmazó táblába berak pipát a
SAPS-hoz (Támogatást nem igényel tábla esetén fordulhat elő, amikor mégis szeretne SAPS
támogatásra igényelni)

Egységes kérelem szinten új tábla felvétel (nem táblabontással), ezzel együtt SAPS pipa
betétele az új táblára

Táblabontás esetén: ha a megbontott (eredeti) SAPS pipával igényelt tábla igényelt területét a
SAPS igényléssel jelölt utódtáblasorokban igényelt területek összege meghaladja

Táblabontás esetén: ha az egységes kérelemben már létező, de eddig SAPS pipát még nem
tartalmazó tábla esetében kerül sor táblabontásra és az utódtáblához SAPS pipát tesz be
(módosítás történik ezen utódtáblasor esetében)
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíti a Magyar Államkincstár (pl.
adategyeztetés), vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
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Pontosításnak minősül:

a SAPS tábla területe csökken

már igényelt SAPS tábla hasznosítási kódjának másik SAPS hasznosítású kódra váltása

pontosításnak tekinthető kender hasznosítású SAPS igényelt táblánál a fajtamező tartalmának
változtatása, illetve a Vetőmagmennyiség mező tartalmának változtatása kitöltése

pontosításnak tekinthető, ha táblabontás történik és a megbontott (eredeti) SAPS pipával
igényelt tábla területéhez képest kisebb vagy egyenlő az utódtáblákban SAPS pipával igényelt
táblák összterülete

pontosításnak tekinthető, ha táblabontás történik és a megbontott (eredeti) SAPS pipával
igényelt táblához képest van olyan utódtábla, ahová már az ügyfél nem jelöl SAPS pipát, de
van olyan is, ahová jelöl SAPS pipát.
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása).
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesítette a Magyar Államkincstár (pl.
adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírtak feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

a SAPS kérelem teljes visszavonása (az összes SAPS táblánál a SAPS pipa kivétele)

a SAPS tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása vagy
„csak” a SAPS pipa kivétele és így végeredményben Támogatás nem igényel táblává
„alakítása”)

már igényelt SAPS tábla hasznosítási kódjának SAPS-ra nem jogosult hasznosítású kódra
váltása

táblabontás esetén: a megbontásra kerülő (eredeti) SAPS pipával igényelt táblát úgy bontja
meg, hogy az utódtáblák mindegyikénél kiveszi a SAPS pipát.

2.7.

Termeléshez kötött növény termesztés támogatása

Az alább leírt szabályok mind a főnövény, mind a másodvetések bejelentésében történő
adatváltozásokra vonatkoznak!
Támogatások:

Rizstermesztés támogatása

Cukorrépa termesztés támogatása

Zöldségnövény termesztés támogatása

Ipari zöldségnövény termesztés támogatása

Ipari olajnövény termesztés támogatása

Extenzív gyümölcstermesztés támogatása

Intenzív gyümölcstermesztés támogatása

Szemes fehérjenövény termesztés támogatása
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Szálas fehérjenövény termesztés támogatása

Támogatás késedelmes igénylése a támogatási jogcímek esetén
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
A már beadott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2021. május 31-ig lehet módosítani,
beleértve az új jogcímek felvételét is.
2021. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási
összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár.
2021. június 10-e után (június 10-ét is beleértve) új támogatási igény jelölésére, már bejelentett
tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9-e után
új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.
2021. június 10. után (június 10-ét is beleértve) az egyéb adatváltozásokat (pl.: pontosítások
bizonyos formáit) be lehet nyújtani.
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:
 az egységes kérelemben az adott támogatásban igényelt tábla területe nő (pl.: már igényelt
zöldségnövényre támogatást, melynek területét növeli).
 új táblát ad hozzá a már létező támogatás igényléshez úgy, hogy új táblát ad hozzá az egységes
kérelemhez, mely táblára ezután jogcímigénylést is jelöl (pl: már igényelt valamely tábláján
zöldség termesztés támogatást, és a módosítás során teljesen új táblát vesz fel, melyhez
igényel a SAPS mellett zöldség termesztés támogatást is.)
 új táblát ad hozzá a már létező támogatás igényléshez (nem táblabontással) úgy, hogy egy már az
egységes kérelem szinten létező táblára jogcímigénylést is jelöl (pl: már igényelt valamely
tábláján zöldség termesztéstámogatást, de már új SAPS igényelt táblához is jelöli a
támogatást)
 táblabontás esetén, ha a megbontott (eredeti) adott támogatásban igényelt tábla területét az adott
jogcímben jelölt utódtáblasorokban igényelt területek összege meghaladja
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 táblabontás esetén, ha az egységes kérelemben már létező, de eddig adott támogatási igényt még
nem tartalmazó tábla esetében kerül sor táblabontásra és az utódtáblához támogatási igény
kerül jelölésre
 az adott támogatáshoz adatváltozásban történő kötelezően csatolandó új dokumentum feltöltése
 zöldségnövény, ipari zöldségnövény, ipari olajnövény, szemes- és szálas fehérjetakarmány
támogatás kapcsán módosításnak minősül a szaporítóanyag típusa, mennyisége és
mértékegysége mezők változtatása, ha a tábla területét növelte
 zöldségnövény, ipari zöldségnövény, ipari olajnövény, szemes- és szálas fehérjetakarmány
támogatás kapcsán módosításnak minősül a szaporítóanyag típusa, mennyisége és
mértékegysége mezők változtatása, ha az ügyfelet szabálytalanságról értesítette a Magyar
Államkincstár (pl. adategyeztetés; vagy helyszíni ellenőrzésről értesítés; vagy kiértesítették
helyszíni ellenőrzésről és az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot tárt
fel) akkor is, ha a tábla területe nem változott.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíti a Magyar Államkincstár (pl.
adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

a tábla területe csökken,

pontosításnak tekinthető, ha táblabontás történik és a megbontott (eredeti) adott támogatásra
igényelt tábla területéhez képest kisebb vagy egyenlő az utódtáblákban az adott támogatásra
igényelt táblák összterülete

pontosításnak tekinthető, ha táblabontás történik és a megbontott (eredeti) adott támogatásra
igényelt táblához képest van olyan utódtábla, ahová már az ügyfél nem jelöl az adott
támogatásra igénylést

zöldségnövény, ipari zöldségnövény, ipari olajnövény, szemes- és szálas fehérjetakarmány
támogatás kapcsán pontosításnak minősül a szaporítóanyag típusa, mennyisége és
mértékegysége mezők változtatása, ha a tábla területe is csökkent vagy nem változott.
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása).
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíti a Magyar Államkincstár (pl.:
adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírtak feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes egységes kérelem visszavonása

az adott támogatási kérelem teljes visszavonása (az összes táblánál az adott támogatási
kérelemre vonatkozó jelölés kivétele)
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az adott támogatási igény táblaszintű visszavonása (a táblánál az adott támogatási kérelemre
vonatkozó jelölés kivétele)
az adott támogatásban már igényelt tábla hasznosítási kódjának megváltoztatása az adott
támogatásban nem jogosult hasznosítású kódra váltása (pl: földieper gyümölcs támogatást
igényelt tábla hasznosítási kódjának váltása zöldbabra, amely az ipari zöldségnövények között
jogosult támogatásra).
táblabontás esetén, a megbontásra kerülő (eredeti) adott támogatásban igényelt táblát úgy
bontja meg, hogy az utódtáblák mindegyikénél kiveszi a támogatás jelölést.

2.8.

Dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

Pontosítás:
A település és az elismert tevékenység változtatása (módosítása) pontosításnak számít, ami 2021.
június 9. napjáig nyújtható be.

2.9.

Zöldítés jogcím

Adatváltozás bejelentés:
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési kérelem egy részének vagy
egészének visszavonása, vis maior és a másodvetés bejelentése csak elektronikusan (W0212 vagy
W0213) tölthető ki és nyújtható be!
Módosítás:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Példák módosításra:
- új tábla/ökológiai jelentőségű terület felvétele a kérelembe
- már meglévő tábla/ökológiai jelentőségű terület méretének növelése
- hasznosítási kód-váltás (korábbi hasznosítási kóddal való meg nem felelés
javítása; korábbi hasznosítási kóddal nem mentesülés javítása)
- olyan módosítás, ami kérelem mentességi feltételeknek való megfelelését
befolyásolja
2021. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek
figyelembevételre. Az ezután beadott módosítási igényeket a Kincstár csak a
keresztellenőrzésekhez használja fel, de támogatási összeg megállapításához nem! Kivéve, ha
csere, ismételt felvitel során lettek az EFA területek bejelentve.
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Pontosítás:
A módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkezmény
mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya nem visszavonás, nem vis
maior bejelentés vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás.
Olyan irányú adatváltoztatás, amelyhez nem társul magasabb kifizetési boríték felé történő növelés.
Példák pontosításra:
-

tábla méretének csökkentése
hasznosítási kód váltás (kisebb vagy ugyanolyan kifizetést eredményező
kultúraváltás)
ökológiai másodvetés tervezett területnagyságának csökkentése

Figyelem! Vis maior bejelentés nem fogadható el a környezeti szempontból érzékeny állandó
gyepterület engedély nélküli feltörése esetén, és olyan ökológiai jelentőségű terület vonatkozásában,
amely nem a mezőgazdasági termelő tulajdonában vagy használatában van, hanem az csupán a
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll.
Abban az esetben, ha a másodvetés nem a tervezett területnagysággal, vagy nem a tervezett
növényekkel kerül megvalósításra, az adatváltozás elektronikus felületén a megvalósult területet és
növénykultúrát is meg kell adni. Amennyiben az adatváltozás keretében bejelentett megvalósult
másodvetés területe nagyobb, mint az egységes kérelemben bejelentett tervezett másodvetés
területe, a kérelem feldolgozása során csak a tervezett másodvetés területnagysága fogadható el.
2.10. Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések VP
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

Natura gyep tábla területe nő

új táblát ad hozzá a már létező Natura gyep kérelemhez (egy már kérelem szinten létező, de
eddig Natura pipát még nem tartalmazó táblába berak pipát a Naturához)

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt Natura pipa betétele az új táblára

egy már EK szinten létező, de eddig Natura pipát még nem tartalmazó táblába berak Natura
pipát, ezáltal létrehoz Natura gyep kérelmet

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is Natura gyep igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye meghaladja az „eredeti, bontott” tábla
területét
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Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is Natura gyep igényelt
marad és ennek a Natura gyep igénylést tartalmazó táblának a támogatás igénye meghaladja
az „eredeti, bontott” tábla területét
Egy eredetileg Natura gyep támogatást nem tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon,
hogy az utódtáblához Natura pipát tesz be

Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

a Natura tábla területe csökken

már igényelt Naturás tábla hasznosítási kódjának másik Natura gyep támogatás keretében
elfogadott hasznosítási kódra váltása

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is Natura igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb vagy egyenlő az „eredeti, bontott”
tábla területét

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is Natura igényelt
marad és ennek a Naturás táblának a támogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla
területe
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

a Natura gyep kérelem teljes visszavonása (az összes Natura pipa kivétele)

Natura tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása vagy
„csak” a Natura pipa kivétele)

Egy eredetileg Natura gyep támogatást tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon, hogy az
összes utódtáblákból a Natura pipát kiveszi.
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2.11. VP AKG 2015 kifizetési kérelem 2021
Figyelem! Az adatváltozás (W0212-W0219 elektronikus formanyomtatvány) keretében benyújtott,
az agrotechnikai műveletekről szóló bejelentések nem számítanak módosításnak vagy
pontosításnak!
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

VP AKG 2015-tel érintett tábla területe nő

új táblát ad hozzá a már létező VP AKG 2015-s kérelemhez (egy már kérelem szinten létező,
de eddig VP AKG 2015 pipát még nem tartalmazó táblába berak pipát az VP AKG 2015-höz)

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP AKG 2015 pipa betétele az új táblára

Már igényelt AKG 2015-s tábla hasznosítási kódjának másik, adott TECS-ben elfogadott, de
magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása (pl.: Horizontális ültetvény
Tematikus előíráscsoport esetén)

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP AKG 2015 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye meghaladja az „eredeti, bontott” tábla
területét

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP AKG 2015
igényelt marad és ennek az VP AKG 2015-s táblának a támogatás igénye meghaladja az
„eredeti, bontott” tábla területét

Egy eredetileg VP AKG 2015 támogatást nem tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon,
hogy az utódtáblához VP AKG 2015 pipát tesz be

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP AKG 2015 igényeltek
maradnak, de az utódtábla(k) esetében igényelt eredeti hasznosítást adott tematikus
előíráscsoportban elfogadott, de magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra
változtatja

Horizontális szántó földhasználati kategória, Magas Természeti Értékű területi lehatárolás,
szántó földhasználati kategória, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális),
Szántó földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális), Szántó
földhasználati kategória aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális) TECS esetén
esetében csökkenti a tábla területét és így az adott tábla területe kisebb/egyenlő lesz, mint 40
ha.

Horizontális szántó földhasználati kategória, Magas Természeti Értékű területi lehatárolás,
szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal (Zonális), Magas Természeti
Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, kék vércse védelmi előírásokkal
(Zonális), Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória,
alföldi madárvédelmi előírásokkal (Zonális), Magas Természeti Értékű területi lehatárolás,
szántó földhasználati kategória, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális),
Szántó földhasználati kategória erózió érzékeny területi lehatárolással (zonális), Szántó
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földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális), Szántó földhasználati
kategória aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális) TECS esetén, amennyiben „a
támogatásba vont teljes területen - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a
táblák maximális mérete 5 ha” előírást választotta, és ebben az esetben csökkenti a tábla
területét és így az adott tábla területe kisebb/egyenlő lesz, mint 5 ha.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(pl=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

az VP AKG 2015-s tábla területe csökken
Kivétel:
 Horizontális szántó földhasználati kategória, Magas Természeti Értékű területi lehatárolás,
szántó földhasználati kategória, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális),
Szántó földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális), Szántó
földhasználati kategória aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális) TECS esetén
esetében csökkenti a tábla területét és így az adott tábla területe kisebb/egyenlő lesz, mint 40
ha.
 Horizontális szántó földhasználati kategória, Magas Természeti Értékű területi lehatárolás,
szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal (Zonális), Magas Természeti
Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, kék vércse védelmi előírásokkal
(Zonális), Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória,
alföldi madárvédelmi előírásokkal (Zonális), Magas Természeti Értékű területi lehatárolás,
szántó földhasználati kategória, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális),
Szántó földhasználati kategória erózió érzékeny területi lehatárolással (zonális), Szántó
földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális), Szántó
földhasználati kategória aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális) TECS esetén,
amennyiben „a támogatásba vont teljes területen - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar
kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha” előírást választotta, és ebben az esetben
csökkenti a tábla területét és így az adott tábla területe kisebb/egyenlő lesz, mint 5 ha.

már igényelt VP AKG 2015-s tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott tematikus
előíráscsoporton belül elfogadott és azonos crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy utódtáblák továbbra is VP AKG 2015 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla
területe volt

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP AKG 2015
igényelt tábla és ennek az VP AKG 2015-s táblának a támogatás igénye kisebb, mint az
„eredeti, bontott” tábla területe
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
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Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK visszavonása

az VP AKG 2015-s kérelem teljes visszavonása (a Támogatási/kifizetési igénylés
adatblokkban az VP AKG 2015 igénylés előtti jelölőnégyzetből a pipa törlése – kivétele.)

VP AKG 2015 tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása
vagy „csak” a VP AKG 2015 pipa kivétele)

Egy eredetileg VP AKG 2015 támogatást tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon, hogy
az összes utódtáblákból az VP AKG 2015 pipát kiveszi.
2.12. VP ÖKO 2015 kifizetési kérelem 2021
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

VP ÖKO 2015-val érintett tábla területe nő

új táblát ad hozzá a már létező VP ÖKO 2015-ös kérelemhez (egy már kérelem szinten létező,
de eddig VP ÖKO 2015 pipát még nem tartalmazó táblába berak pipát az VP ÖKO 2015-hoz)

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP ÖKO 2015 pipa betétele az új táblára

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2015 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye meghaladja az „eredeti, bontott” tábla
területét

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP ÖKO 2015
igényelt marad és ennek a VP ÖKO 2015-ös táblának a támogatás igénye meghaladja az
„eredeti, bontott” tábla területét

Egy eredetileg VP ÖKO 2015 támogatást nem tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon,
hogy az utódtáblához VP ÖKO 2015 pipát tesz be

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2015 igényeltek
maradnak, de az utódtábla(k) esetében igényelt eredeti hasznosítást adott földhasználati
kategóriában elfogadott, de magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra változtatja
(szántóról zöldségre, kaszálásról legeltetésre)

már igényelt VP ÖKO 2015 -ös tábla hasznosítási kódjának másik, adott földhasználati
kategóriában elfogadott, de magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása
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Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(pl=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

a VP ÖKO 2015-ös tábla területe csökken

már igényelt VP ÖKO 2015-ös tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott földhasználati
kategóriában belül elfogadott és azonos crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása

már igényelt VP ÖKO 2015-ös tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott földhasználati
kategórián belül elfogadott, de magasabb crop-group-ból alacsonyabb crop-group-ba tartozó
hasznosítási kódra történő váltása (zöldségről-szántóra, legeltetésről kaszálóra)

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2015 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla
területe volt

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP ÖKO igényelt
tábla és ennek az VP ÖKO 2015-ös táblának a támogatás igénye kisebb, mint az „eredeti,
bontott” tábla területe

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2015 igényeltek
maradnak, de az utódtábla(k) esetében igényelt eredeti hasznosítást adott földhasználati
kategóriában elfogadott, de alacsonyabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra változtatja
(zöldségről-szántóról, legeltetésről kaszálóra)
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK visszavonása

az VP ÖKO 2015-ös kérelem teljes visszavonása (a Támogatási/kifizetési igénylés
adatblokkban az VP ÖKO 2015 igénylés előtti jelölőnégyzetből a pipa törlése – kivétele.)

VP ÖKO 2015 tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása
vagy „csak” a VP ÖKO 2015 pipa kivétele)
Egy eredetileg VP ÖKO 2015 támogatást tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon, hogy
az összes utódtáblákból a VP ÖKO 2015 pipát kiveszi.
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2.13. VP AKG 2016 kifizetési kérelem 2021
Figyelem! Az adatváltozás (W0212-W0219 elektronikus formanyomtatvány) keretében benyújtott,
az agrotechnikai műveletekről szóló bejelentések nem számítanak módosításnak vagy
pontosításnak!
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

VP AKG 2016-tal érintett tábla területe nő

új táblát ad hozzá a már létező VP AKG 2016-s kérelemhez (egy már kérelem szinten létező,
de eddig VP AKG 2016 pipát még nem tartalmazó táblába berak pipát az VP AKG 2016-hoz)

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP AKG 2016 pipa betétele az új táblára

Már igényelt VP AKG 2016-s tábla hasznosítási kódjának másik, adott TECS-ben elfogadott,
de magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása (pl.: Horizontális ültetvény
Tematikus előíráscsoport esetén)

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP AKG 2016 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye meghaladja az „eredeti, bontott” tábla
területét

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP AKG 2016
igényelt marad és ennek az VP AKG 2016 -s táblának a támogatás igénye meghaladja az
„eredeti, bontott” tábla területét

Egy eredetileg VP AKG 2016 támogatást nem tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon,
hogy az utódtáblához VP AKG 2016 pipát tesz be

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP AKG 2016 igényeltek
maradnak, de az utódtábla(k) esetében igényelt eredeti hasznosítást adott tematikus
előíráscsoportban elfogadott, de magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra
változtatja

Horizontális szántó földhasználati kategória esetén csökkenti a tábla területét és így az adott
tábla területe kisebb/egyenlő lesz, mint 40 ha.

Horizontális szántó földhasználati kategória esetén, amennyiben „a támogatásba vont teljes
területen - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a táblák maximális mérete 5
ha” előírást választotta, és ebben az esetben csökkenti a tábla területét és így az adott tábla
területe kisebb/egyenlő lesz, mint 5 ha.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(pl=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
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ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

az VP AKG 2016-s tábla területe csökken
Kivétel:
 Horizontális szántó földhasználati kategória esetén esetében csökkenti a tábla területét és így
az adott tábla területe kisebb/egyenlő lesz, mint 40 ha.
 Horizontális szántó földhasználati kategóriaesetén, amennyiben „a támogatásba vont teljes
területen - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a táblák maximális mérete
5 ha” előírást választotta, és ebben az esetben csökkenti a tábla területét és így az adott tábla
területe kisebb/egyenlő lesz, mint 5 ha.

már igényelt VP AKG 2016-s tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott tematikus
előíráscsoporton belül elfogadott és azonos crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy utódtáblák továbbra is VP AKG 2016 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla
területe volt

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP AKG 2016
igényelt tábla és ennek az VP AKG 2016-s táblának a támogatás igénye kisebb, mint az
„eredeti, bontott” tábla területe
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Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK visszavonása

az VP AKG 2016 -s kérelem teljes visszavonása (a Támogatási/kifizetési igénylés
adatblokkban az VP AKG 2016 igénylés előtti jelölőnégyzetből a pipa törlése – kivétele.)

VP AKG 2016 tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása
vagy „csak” a VP AKG 2016 pipa kivétele)
Egy eredetileg VP AKG 2016 támogatást tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon, hogy az
összes utódtáblákból az VP AKG 2016 pipát kiveszi.
2.14. VP ÖKO 2018 kifizetési kérelem 2021
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

VP ÖKO 2018-val érintett tábla területe nő

új táblát ad hozzá a már létező VP ÖKO 2018-as kérelemhez (egy már kérelem szinten létező,
de eddig VP ÖKO 2018 pipát még nem tartalmazó táblába berak pipát az VP ÖKO 2018-hoz)

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP ÖKO 2018 pipa betétele az új táblára

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2018 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye meghaladja az „eredeti, bontott” tábla
területét

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP ÖKO 2018
igényelt marad és ennek a VP ÖKO 2018-as táblának a támogatás igénye meghaladja az
„eredeti, bontott” tábla területét

Egy eredetileg VP ÖKO 2018 támogatást nem tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon,
hogy az utódtáblához VP ÖKO 2018 pipát tesz be

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2018 igényeltek
maradnak, de az utódtábla(k) esetében igényelt eredeti hasznosítást adott földhasználati
kategóriában elfogadott, de magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra változtatja
(szántóról zöldségre)

már igényelt VP ÖKO 2018-as tábla hasznosítási kódjának másik, adott földhasználati
kategóriában elfogadott, de magasabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása
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Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(pl=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

a VP ÖKO 2018-as tábla területe csökken

már igényelt VP ÖKO 2018-as tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott földhasználati
kategóriában belül elfogadott és azonos crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra váltása

már igényelt VP ÖKO 2018-as tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott földhasználati
kategórián belül elfogadott, de magasabb crop-group-ból alacsonyabb crop-group-ba tartozó
hasznosítási kódra történő váltása (zöldségről-szántóra)

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2018 igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla
területe volt

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP ÖKO igényelt
tábla és ennek az VP ÖKO 2018-as táblának a támogatás igénye kisebb, mint az „eredeti,
bontott” tábla területe

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP ÖKO 2018 igényeltek
maradnak, de az utódtábla(k) esetében igényelt eredeti hasznosítást adott földhasználati
kategóriában elfogadott, de alacsonyabb crop-group-ba tartozó hasznosítási kódra változtatja
(zöldségről-szántóról)
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK visszavonása

az VP ÖKO 2018-as kérelem teljes visszavonása (a Támogatási/kifizetési igénylés
adatblokkban az VP ÖKO 2018 igénylés előtti jelölőnégyzetből a pipa törlése – kivétele.)

VP ÖKO 2018 tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása
vagy „csak” a VP ÖKO 2018 pipa kivétele)

Egy eredetileg VP ÖKO 2018 támogatást tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon, hogy
az összes utódtáblákból a VP ÖKO 2018 pipát kiveszi.
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2.15. VP NTB Élőhelyfejlesztés és VP NTB Vízvédelmi célú beruházások kifizetési
kérelem (VP-NTB) 2021
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

VP NTB érintett tábla területe nő

új táblát ad hozzá a már létező VP NTB kérelemhez

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP NTB pipa betétele az új táblára

az alapkérelemben megadott sövény hosszának növelése

a sövénytelepítéssel érintett területrész részleges vagy teljes visszavonása esetén a nem
támogatható terület ismét támogathatóvá válik így a sövény részleges vagy teljes csökkentése
a támogatási összeg növelésével jár, amely módosításnak minősül
 sövénytelepítés részleges vagy teljes visszavonása más VP NTB célterülettel érintett
telepítés esetén

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP NTB igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye meghaladja az „eredeti, bontott” tábla
területét

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP NTB igényelt
marad és ennek a VP NTB -s táblának a támogatás igénye meghaladja az „eredeti, bontott”
tábla területét

Egy eredetileg VP NTB támogatást nem tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon, hogy
az utódtáblához VP NTB pipát tesz be

már igényelt VP NTB tábla hasznosítási kódjának másik, egy VP NTB célterülettel érintett,
más hasznosítási kódra váltása (Pl. Zöldugarról- méhlegelőre) jelen esetben célterület
váltásnak minősül, amely módosításként sem megengedett.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(pl=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
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Pontosításnak minősül:

a VP NTB tábla területe csökken
Kivétel: a sövénytelepítéssel érintett területrész részleges vagy teljes visszavonása esetén a
nem támogatható terület ismét támogatható lesz, így a sövény visszavonása a támogatási
összeg növelésével jár, amely módosításnak minősül

sövénytelepítés visszavonása más VP NTB célterülettel érintett telepítés esetén

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy utódtáblák továbbra is VP NTB igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla
területe volt

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy csak az egyik tábla továbbra is VP NTB igényelt
tábla és ennek az Vp NTB táblának a támogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla
területe
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár
(=adategyeztetés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK visszavonása

az VP NTB kérelem teljes visszavonása (a Támogatási/kifizetési igénylés adatblokkban az VP
NTB igénylés előtti jelölőnégyzetből a pipa törlése – kivétele.)

VP NTB tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása vagy
„csak” a VP NTB pipa kivétele)

Egy eredetileg VP NTB támogatást tartalmazó táblát bont az ügyfél olyan módon, hogy az
összes utódtáblákból az VP NTB pipát kiveszi.

2.16.

EMVA MGTE kérelem 2021

Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
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Módosításnak minősül:

az EMVA MGTE erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területének növelése

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt EMVA MGTE pipa betétele az új táblára

Új EMVA MgTE igényléssel érintett erdőrészlet felvitele az Erdős jogcímek dossziéban.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár (pl.: az érintett
blokk, mint túligényelt blokk ki nem kerül a honlapra vagy adategyeztetés) vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

az EMVA MGTE erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területe csökken

hasznosítási kód váltása

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is MGTE igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb vagy egyenlő az „eredeti, bontott”
tábla területét

erdőrészletazonosító javítása

támogatási határozat iratazonosító javítása

táblához megadott erdőrészlet sorszám javítása

kiegészítő intézkedés hozzáadása, módosítása
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár (pl.: az érintett
blokk, mint túligényelt blokk ki nem kerül a honlapra vagy adategyeztetés) vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

EMVA MGTE kérelem teljes visszavonása (az összes EMVA MGTE pipa kivétele és
erdőrészlet visszavonása)

EMVA MGTE tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla visszavonása
és a hozzá megadott erdőrészletazonosítóhoz tartozó igénylés visszavonása az Erdős jogcímek
dossziéban.)

kiegészítő intézkedés visszavonása
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2.17. VP-Erdősítés-Erdőtelepítés kérelem 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

a VP-Erdősítés-Erdőtelepítés erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területének növelése

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP-Erdősítés-Erdőtelepítés pipa betétele az új táblára

Új VP-Erdősítés-Erdőtelepítés igényléssel érintett erdőrészlet felvitele az Erdős jogcímek
dossziéban.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár (pl.: az érintett
blokk, mint túligényelt blokk ki nem kerül a honlapra vagy adategyeztetés) vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

a VP-Erdősítés-Erdőtelepítés erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területe csökken

hasznosítási kód váltása

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP-ErdősítésErdőtelepítés igényeltek maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb vagy
egyenlő az „eredeti, bontott” tábla területét

erdőrészletazonosító javítása

támogatási határozat iratazonosító javítása

táblához megadott erdőrészlet sorszám javítása

kiegészítő intézkedés hozzáadása, módosítása
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár (pl.: az érintett
blokk, mint túligényelt blokk ki nem kerül a honlapra vagy adategyeztetés) vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
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Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

VP-Erdősítés-Erdőtelepítés kérelem teljes visszavonása (az összes VP-Erdősítés-Erdőtelepítés
pipa kivétele és erdőrészlet visszavonása)

VP-Erdősítés-Erdőtelepítés tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása, így a teljes tábla
visszavonása és a hozzá megadott erdőrészletazonosítóhoz tartozó igénylés visszavonása az
Erdős jogcímek dossziéban.)

kiegészítő intézkedés visszavonása
2.18. NVT MGTE kérelem 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

új támogatási határozat iratazonosító hozzáadása az EK-hoz
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

NVT MGTE kérelem teljes visszavonása (az összes NVT MGTE pipa kivétele)
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2.19. VP Erdészeti potenciál helyreállítása kérelem 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

a VP EP erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területének növelése

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP EP pipa betétele az új táblára.

Új VP EP igényléssel érintett erdőrészlet felvitele az Erdős jogcímek dossziéban.

erdőrészletazonosító javítása
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel –kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

az VP EP erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területe csökken

hasznosítási kód váltása

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP EP igényeltek
maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb vagy egyenlő az „eredeti, bontott”
tábla területét

táblához megadott erdőrészlet sorszám javítása

kiegészítő intézkedés hozzáadása, módosítása

kártípus módosítása
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
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Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

VP EP kérelem teljes visszavonása (visszavonás pipa berakása az összes érintett
erdőrészletnél)

VP EP tábla visszavonása (visszavonás pipa berakása a táblánál, így a teljes tábla
visszavonása és a hozzá megadott erdőrészlet sor visszavonása)

kiegészítő intézkedés törlése
2.20. VP - Natura 2000 erdő kérelem 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

Új erdőrészlet azonosítóhoz a VP - Natura 2000 erdő jogcímigénylés felvétele.

A kérelemben már korábban szereplő, de VP - Natura 2000 erdő jogcím-igényléssel nem
érintett erdőrészlet azonosítóhoz EMVA Natura 2000 erdő jogcímigénylés felvétele

A kérelemben már szereplő VP - Natura 2000 erdő jogcímigényléssel érintett erdőrészlet
azonosító módosítása
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

blokkazonosító változtatása

részletjel változtatás

erdőtag változtatás

községhatár változtatása

64 / 83.
oldal

Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy jogcímigénylés
visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

VP - Natura 2000 erdő kérelem teljes visszavonása (az összes Natura 2000 erdő
jogcímigénylés visszavonása)

A vonatkozó erdőrészlethez tartozó Natura 2000 erdő jogcímigénylés visszavonása.
2.21. EKV kérelem (ÚMVP - VP) 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

egységes kérelem szinten új erdőrészlet felvitele, új erdőrészlet azonosítók megadása,
jogcím/célprogram igénylés

A kérelemben már korábban szereplő, de EMVA/VP EKV jogcím-igényléssel nem érintett
erdőrészlet azonosítóhoz EMVA/VP EKV jogcímigénylés felvétele.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

erdőrészlet azonosító javítása

támogatási határozat iratazonosító javítása

mennyiség mező javítása

jogcím/célprogram mező javítása
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Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy erdőrészlet
visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár,vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

EMVA/VP EKV kérelem teljes visszavonása (az igénylés visszavonása az Erdős jogcímek
dossziéban)
2.22. VP-Erdőkár megelőzés 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

új támogatási határozat iratazonosító hozzáadása az EK-hoz
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
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Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

VP-Erdőkár kérelem teljes visszavonása (az összes VP-Erdőkár pipa kivétele)
2.23. VP EÖKO kérelem 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

egységes kérelem szinten új erdőrészlet felvitele, új erdőrészlet azonosítók megadása,
jogcím/célprogram igénylés

A kérelemben már korábban szereplő, de VP EÖKO jogcím-igényléssel nem érintett
erdőrészlet azonosítóhoz VP EÖKO jogcímigénylés felvétele.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott
területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek valamelyikét
sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

erdőrészlet azonosító javítása

támogatási határozat iratazonosító javítása

mennyiség mező javítása

jogcím/célprogram mező javítása
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy erdőrészlet
visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
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Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

VP EÖKO kérelem teljes visszavonása (az igénylés visszavonása az Erdős jogcímek
dossziéban)
2.24. VP Agrárerdészeti kérelem 2021
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.

Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

egységes kérelem szinten új tábla felvitele, új jogcím, célprogram, tevékenység igénylés

A kérelemben már korábban szereplő, de VP agrár-erdészet jogcím-igényléssel nem érintett
táblához VP AE jogcímigénylés felvétele.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott
területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek valamelyikét
sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

tevékenység sorszám javítása

iratazonosító javítása

mennyiség mező javítása

jogcím tevékenység mező javítása
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, vagy
helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt
feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

VP AE kérelem teljes visszavonása)
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2.25. VP-Erdősítés – Ipari célú fásítás
Módosítás
Határidők:
A már 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig) beadott egységes kérelemmel
(W0211) kapcsolatos módosítás benyújtási határidejének vizsgálata

Szankciómentes benyújtás: 2021. május 18 - 2021. május 31.

Szankcionált benyújtási idő: 2021. június 1-9.
 Elutasítás: 2021. június 10-től (10-ét is beleértve).
Módosításnak minősül:

új támogatási határozat iratazonosító hozzáadása az EK-hoz
Pontosítás
Módosításnak minősül:

a VP-Erdősítés-Erdőtelepítés erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területének növelése

EK szinten új tábla felvétel, ezzel együtt VP-Erdősítés-Ipari célú fásítás pipa betétele az új
táblára

Új VP-Erdősítés-Ipari célú fásítás igényléssel érintett erdőrészlet felvitele VP-erdősítés – Ipari
célú fásítás dossziéban.
Pontosítás
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár (pl.: az érintett
blokk, mint túligényelt blokk ki nem kerül a honlapra vagy adategyeztetés) vagy helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás.
Pontosításnak minősül:

a VP-Erdősítés- Ipari célú fásítás erdőrészlethez igényelt tábla/táblák területe csökken

hasznosítási kód váltása

Táblát bont az ügyfél, olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP-Erdősítés-Ipari célú
fásítás igényeltek maradnak, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb vagy egyenlő az
„eredeti, bontott” tábla területét

erdőrészletazonosító javítása

támogatási határozat iratazonosító javítása

táblához megadott Ipari célú fásítás sorszám javítása

kiegészítő intézkedés hozzáadása, módosítása
Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy tábla visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíteti a Magyar Államkincstár, helyszíni
ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az
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adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírtak feltételek
valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes EK kérelem visszavonása

VP-Erdősítés – Ipari célú fásítás kérelem teljes visszavonása (az összes VP-Erdősítés – Ipari
célú fásítás pipa kivétele)
2.26. Anyatehén támogatás
A jogcím igénylését az egységes kérelem keretén belül 2021. május 15. (hétvégére tekintettel:
május 17.)2021.
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetében a kérelem május 15-ét (hétvégére
tekintettel: május 17.) követő további 25 naptári napig, 2021. június 9. napjáig nyújtható be,
illetve a már benyújtott kérelem 2021. június 9. napjáig módosítható. A támogatási igény növelése
esetén (további egyedek feltüntetése a kérelemben) a megállapított támogatási összeg
munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. (Az első szankciós nap 2021. május 18., míg az
utolsó szankciós nap 2021. június 9.)
Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás esetében: a benyújtott kérelem 2021. május 31-ig
szankciómentesen módosítható, továbbá ezen időszak alatt az egységes kérelem mellékletét
képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok szankciómentesen
tölthetőek fel. 2021. június 1-9-ig pedig munkanaponkénti a megállapítandó támogatási összeg 1%os késési szankció jogkövetkezményével módosítható, illetve egészíthető ki a kérelem.
2021
Termeléshez kötött és/vagy átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás igénylése esetén az új
tenyészetkódokat, melyekben az ügyfél szarvasmarhatartást folytat, illetve amelyekbe a
birtokontartási idő alatt az állományát, vagy az állományának egy részét áthelyezi, a
Húshasznú anyatehén fülön a Tenyészetkód blokkban kell feltüntetni, és így bejelenteni a
Kincstár felé a változást. A bejelentést a változást követő 15 napon belül meg kell tenni!
A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatások esetén az új
tenyészetkódok bejelentésének vonatkozásában az ügyfeleknek további teendője nincsen, a
változást egyéb módon nem kell bejelenteni.
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Húshasznú
anyatehéntartás támogatások jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen.

A bejelölést követően a Táblaadatokon kívül megjelenik a Húshasznú anyatehén adatblokkhoz
tartozó Dosszié fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.
Lehetőség van hazai forrásból (átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás), illetve Európai Uniós
(termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás) forrásból történő támogatás igénylésére.
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Figyelem! Adatváltozás keretén belül kiesés-pótlás esemény nem jelenthető be, mely
tudomásul vételéről nyilatkozni kell a felületen!

Amennyiben új kérelmezett állat fülszámot kíván megadni, úgy további sorokat a
gomb
megnyomásával vihet fel.
Adatváltozás keretében:
- új tenyészetkód felvitelére is itt van lehetőség (beszúr gomb segítségével),
- állatok visszavonására (visszavonás jelölőnégyzet kitöltésével) a határozat kézhezvételéig,
- új állat bejelentésére (beszúr gomb segítségével) június 9-ig.

Támogatási jogcím visszavonása:
A teljes támogatási igény visszavonása a jogcímjelölő négyzetben lévő pipa
kivételével történik.
Amennyiben csak az átmeneti nemzeti vagy csak termeléshez kötött támogatást kívánja
visszavonni, akkor a fülszámok melletti igénylés megfelelő oszlopokban kell a fülszámokat igenről
nemre állítani.
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2.27. Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás
A támogatási kérelem az egységes kérelem keretén belül 2021. május 15. (hétvégére tekintettel:
május 17.)-ig benyújtható.
A kérelem május 15-ét (hétvégére tekintettel: május 17.) követő további 25 naptári napig, 2021.
június 9. napjáig nyújtható be, illetve a már benyújtott kérelem 2021. június 9. napjáig
módosítható. A támogatási igény növelése esetén (további egyedek feltüntetése a kérelemben), a
megállapított támogatási összeg munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. (Az első
szankciós nap 2021. május 18., míg az utolsó szankciós nap 2021. június 9.)
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Termeléshez
kötött hízottbikatartás támogatás jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen.

A bejelölést követően a Táblaadatokon kívül megjelenik a Hízottbika adatblokkhoz tartozó
DOSSZIÉ fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.
Új sorokat a

gomb megnyomásával vihet fel.
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Amennyiben van beadott hízottbikatartás támogatás kérelem az adott jogcímekben, abban az
esetben 2021. június 9-ig az alábbi adatok változtathatók:
- állatok visszavonására (visszavonás jelölőnégyzet kitöltésével) a határozat kézhezvételéig,
- új állat bejelentésére (beszúr gomb segítségével) június 9-ig.
Kérelmezett állat törlése a Töröl jelölőnégyzet bejelölését követően a

gombra kattintva

lehetséges. Új állat felvitelekor a
gombbal lehet új sort beszúrni, amelyben az új
állatra vonatkozó adatokat szükséges kitölteni.
2021. június 9. után a támogatási igény csökkentésére (fülszám törlése), illetve a támogatási
kérelem visszavonására van lehetőség.
Támogatási kérelem visszavonása az adott jogcímben:
A teljes támogatási igény visszavonása a jogcímjelölő négyzetben lévő pipa kivételével történik.

2.28. Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása
Támogatás késedelmes igénylése a támogatási jogcímek esetén
A 2021. május 15. napja (hétvégére tekintettel: május 17.) után történő támogatás igénylés nem
tekinthető az egységes kérelem módosításának, ezért a késedelmes benyújtásra vonatkozó
szabályok alkalmazandóak!
Amennyiben már nyújtott be Egységes Kérelmet 2021. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május
17-ig), de az nem tartalmazott az adott támogatásra igénylést, akkor az igénylés pótolható
munkanaponkénti 1%-os szankció figyelembevételével 2021. június 9-ig!
Módosítás
A tejhasznú tehéntartás támogatása az egységes kérelem felületén, de nem annak részeként kerül
benyújtásra, ezért a már benyújtott kérelem 2021. június 9. napjáig módosítható, igazolással
kiegészíthető, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1 %-kal
csökkentésre kerül.
Határidő:
Szankcionált benyújtási idő: 2021. május 18 - 2021. június 9.
A 2021. június 9-ét követően benyújtott módosítás elutasításra kerül.
Módosításnak minősül:

új egyedet ad hozzá a már meglévő jogcíméhez (szankció a teljes kérelemre)
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Visszavonás
A támogatási igény teljes vagy részleges visszavonása. (pl. egész kérelem, vagy kérelmezett egyed
visszavonása)
Határidő: amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíti a Magyar Államkincstár (pl előzetes
ellenőrzés) vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott egyeddel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az
előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a visszavonás.
Visszavonásnak minősül:

a teljes egységes kérelem visszavonása

az adott támogatási kérelem teljes visszavonása (jogcímre vonatkozó jelölés kivétele)

az adott támogatási igény egyedszintű visszavonása (az adott egyed fülszámához tartozó
visszavonó jelölő jelölése)
Amennyiben termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás vonatkozásában szeretne
adatváltozást bejelenteni, akkor azt a Tejhasznú tehén dossziéban teheti meg. Adatváltozás
bejelentése esetén az új kérelmezett egyedeket
gomb vagy az (
gomb
segítségével lehet felvinni. Fontos, hogy az excel import esetében a fülszámokat tartalmazó
táblázatnak a teljes kérelmezett állományt tartalmaznia kell, nem csak új módosítással érintett
egyedeket!
Visszavonást az érintett fülszám melletti Visszavon mező jelölésével teheti meg.

A korábban nem csatolt igazolásokat (külföldön történő ellés tényét igazoló állatorvosi igazolás és a
holt ellést igazoló állatorvosi igazolás) a „+Fájl kiválasztása” gombbal, vagy a Dokumentumok
dossziéban lehet csatolni a kérelemhez.
2.29. VP-Őshonos állatok in situ tartása
A jogcímre kifizetés igénylés az egységes kérelem keretén belül 2021. május 15-ig (hétvégére
tekintettel: május 17.) benyújtható. Május 15-ét követően további 25 napig, 2021. június 9-ig is
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benyújtható alapkérelem, azonban ebben az esetben a megállapított támogatási összeg
munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. (Az első szankciós nap 2021. május 18., míg az
utolsó szankciós nap 2021. június 9.)
A benyújtott kérelem 2021. május 31-ig szankciómentesen módosítható, 2021. június 1-9-ig
pedig munkanaponkénti a megállapítandó támogatási összeg 1%-os késési szankció
jogkövetkezményével módosítható, illetve egészíthető ki a kérelem.
A jogcímigénylés menete május 15-ét követően is megegyezik az alapkérelem beadás menetével.
Amennyiben a korábban benyújtott kérelemben feltüntetett egyedet szeretné visszavonni, úgy arra
az egyed mellett megjelenített visszavonás négyzet bepipálásával van lehetőség.

Figyelem! A kiesés-pótlásra vonatkozó kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül lehet benyújtani. Ellenkező esetben a bejelentés elutasításra kerül. Az egységes
kérelem bizonylatokon az új egyedek feltüntetése nem minősül kiesés-pótlásnak.
Amennyiben van beadott VP őshonos in situ támogatás kérelem az adott jogcímekben, abban az
esetben 2021. június 9-ig az alábbi adatok változtathatók:
-

egyedek visszavonására (visszavonás jelölőnégyzet kitöltésével) a határozat kézhezvételéig,
új egyed bejelentésére (beszúr gomb segítségével) június 9-ig.

Kérelmezett egyed törlése a Töröl jelölőnégyzet bejelölését követően a
kattintva lehetséges.

gombra
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Új egyed felvitelekor a
gombbal lehet új sort beszúrni, amelyben az új egyedre
vonatkozó adatokat szükséges kitölteni.

Támogatási jogcím visszavonása:
A VP - Őshonos állatok in situ tartása teljes támogatási igény visszavonása a jogcímjelölő
négyzetben lévő pipa

kivételével történik.

2.30. VP-Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
A jogcímre kifizetés igénylés az egységes kérelem keretén belül 2021. május 15-ig (hétvégére
tekintettel május 17-ig) benyújtható. Május 17-ét követően további 25 napig, 2021. június 9-ig is
benyújtható alapkérelem, azonban ebben az esetben a megállapított támogatási összeg
munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. (Az első szankciós nap 2021. május 18, míg az
utolsó szankciós nap 2021. június 9.)
A benyújtott kérelem 2021. május 31-ig szankciómentesen módosítható, 2021. június 1-9-ig
pedig munkanaponkénti a megállapítandó támogatási összeg 1%-os késési szankció
jogkövetkezményével módosítható, illetve egészíthető ki a kérelem.
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A jogcímigénylés menete május 15-ét (hétvégére tekintettel május 17-ét) követően is megegyezik
az alapkérelem beadás menetével.
Támogatási jogcím visszavonása:
A VP-Tejágazat állatjólét kifizetési kérelem visszavonása a jogcímjelölő négyzetben lévő pipa
kivételével történik.
A Támogatási kérelem iratazonosítójának megadása/módosítása
Amennyiben a kérelmező az alapkérelmében töltötte a második „Támogatási kérelem
iratazonosítója” mezőt, úgy adatváltozás keretében nincs lehetősége annak módosítására.
Amennyiben tévedésből nem a megfelelő támogatási kérelem iratazonosító került megadásra, úgy
az „Egyéb bejelentés” mezőben tehet erre vonatkozóan megjegyzést, illetve a helyes támogatási
kérelem vonalkódot is itt tudja megadni.
Abban az esetben, ha a kérelmező nem töltötte az alapkérelemben a második „Támogatási kérelem
iratazonosítója” mezőt, úgy lehetősége van annak megadására.

Az egyéb bejelentés megnevezésű szerkeszthető mező kitöltése akkor indokolt, ha a
kötelezettségátadással érintett vonalkód mező tévesen kerül kitöltésre.
Kiegészítő kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatváltozás (természetes körülmények
teljesítésére-, takarmányozásra vonatkozó kötelezettség):

2021. június 9-ig a nyilatkozatok tekintetében a válasz mindkét irányba módosítható („igen”-ről
„nem”-re és „nem”-ről „igen”-re), 2021. június 1-9. között amennyiben „nem”-ről „igen”-re
változik, úgy szankció kerül kiszabásra.
2021. június 10-től a nyilatkozatokra adott válasz csak abban az esetben módosítható, ha „igen”-ről
„nem”-re kerül átállításra.
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Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség esetén a „Legeltetésbe
bevont terület mérete” mező értéke az alábbiak szerint módosítható:
A legelő terület növelésére 2021. június 9-ig van lehetőség: 2021. május 18 – május 31.
között szankciómentesen, 2021. június 1-9. között szankcióval.
Legelő terület csökkentésre az adatváltozás teljes időszakában lehetőség van.



Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség esetén a „Legeltetésbe
bevont – tehén/üsző/borjú - korcsoportba tartozó egyedek darabszáma” mezők értéke az
alábbiak szerint módosítható:
Az egyedek számának növelésére 2021. június 9-ig van lehetőség: 2021. május 18 –
május 31.) között szankciómentesen, 2021. június 1-9. között szankcióval.
A legeltetésbe bevont egyedek darabszámának csökkentésre az adatváltozás teljes
időszakában lehetőség van.
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ENAR azonosítóval kapcsolatos módosítási lehetőségek

Új fülszám felvitelére 2021. június 9-ig van lehetőség: 2021. május 18 – május 31. között
szankciómentesen, 2021. június 1-9. között szankcióval
Korábban felvitt fülszám visszavonására az adatváltozás teljes időszakában van lehetőség
2.31. VP-Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás-kiskérődző
A jogcímre kifizetés igénylés az egységes kérelem keretén belül 2021. május 15-ig benyújtható
(hétvégére tekintettel május 17-ig). Május 17-ét követően további 25 napig, 2021. június 9-ig is
benyújtható alapkérelem, azonban ebben az esetben a megállapított támogatási összeg
munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. (Az első szankciós nap 2021. május 18. míg az
utolsó szankciós nap 2021. június 9.)
A benyújtott kérelem 2021. május 31-ig szankciómentesen módosítható, 2021. június 1-9-ig
pedig munkanaponkénti a megállapítandó támogatási összeg 1%-os késési szankció
jogkövetkezményével módosítható, illetve egészíthető ki a kérelem.
A jogcímigénylés menete május 15-ét követően is megegyezik az alapkérelem beadás menetével.
Támogatási jogcím visszavonása:
A VP-Tejágazat állatjólét kifizetési kérelem visszavonása a jogcímjelölő négyzetben lévő pipa
kivételével történik.
A Támogatási kérelem iratazonosítójának megadása/módosítása
Amennyiben a kérelmező az alapkérelmében töltötte a második „Támogatási kérelem
iratazonosítója” mezőt, úgy adatváltozás keretében nincs lehetősége annak módosítására.
Amennyiben tévedésből nem a megfelelő támogatási kérelem iratazonosító került megadásra, úgy
az „Egyéb bejelentés” mezőben tehet erre vonatkozóan megjegyzést, illetve a helyes támogatási
kérelem vonalkódot is itt tudja megadni.
Abban az esetben, ha a kérelmező nem töltötte az alapkérelemben a második „Támogatási kérelem
iratazonosítója” mezőt, úgy lehetősége van annak megadására.
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Az egyéb bejelentés megnevezésű szerkeszthető mező kitöltése akkor indokolt, ha a
kötelezettségátadással érintett vonalkód mező tévesen kerül kitöltésre.
Kiegészítő kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatváltozás (takarmányozásra vonatkozó
kötelezettség):

2021. június 9-ig a nyilatkozatok tekintetében a válasz mindkét irányba módosítható („igen”-ről
„nem”-re és „nem”-ről „igen”-re), 2021. június 1-9. között amennyiben „nem”-ről „igen”-re
változik, úgy szankció kerül kiszabásra.
2021. június 10-től a nyilatkozatokra adott válasz csak abban az esetben módosítható, ha „igen”-ről
„nem”-re kerül átállításra.
ENAR azonosítóval kapcsolatos módosítási lehetőségek

Új fülszám felvitelére 2021. június 9-ig van lehetőség: 2021. május 17 – május 31. között
szankciómentesen, 2021. június 1-9. között szankcióval
Korábban felvitt fülszám visszavonására az adatváltozás teljes időszakában van lehetőség
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2.32. VP-Őshonos állatok Ex situ/In vitro/Tanácsadói tevékenység támogatás
A jogcímre kifizetés igénylés az egységes kérelem keretén belül 2021. május 15-ig ét (hétvégére
tekintettel: május 17.) benyújtható. Május 15-ét (hétvégére tekintettel május 17-ét) követően
további 25 napig, 2021. június 9-ig is benyújtható alapkérelem, azonban ebben az esetben a
megállapított támogatási összeg munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. (Az első
szankciós nap 2021. május 18., míg az utolsó szankciós nap 20211. június 9.)
A benyújtott kérelem 2021. május 31-ig szankciómentesen módosítható, 2021. június 1-9-ig
pedig munkanaponkénti a megállapítandó támogatási összeg 1%-os késési szankció
jogkövetkezményével módosítható, illetve egészíthető ki a kérelem.
A jogcímigénylés menete május 15-ét követően is megegyezik az alapkérelem beadás menetével.
Amennyiben a korábban benyújtott kérelemben feltüntetett egyedet szeretné visszavonni, úgy arra
az egyed mellett megjelenített visszavonás négyzet bepipálásával van lehetőség.

Új egyed/tanácsadó felvitele és vagy javítása mind a VP Őshonos In vitro génmegőrzés
állategyedek mind az VP Őshonos Ex situ génmegőrzés állategyedek adatblokkok valamint a
Tanácsadói tevékenység támogatása adatblokk alatt megjelenített adatok esetén lehetséges a
illetve a

gombok segítségével.

Kérelmezett egyed törlése a Töröl jelölőnégyzet bejelölését követően a
kattintva lehetséges.

gombra

Új egyed felvitelekor a
gombbal lehet új sort beszúrni, amelyben az új egyedre
vonatkozó adatokat szükséges kitölteni.
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Támogatási jogcím visszavonása:
A VP-Őshonos állatok Ex situ/In vitro/Tanácsadói tevékenység teljes támogatási igény
visszavonása a jogcímjelölő négyzetben lévő pipa
kivételével történik.
Kérjük a benyújtás során az

,a

gombok folyamatos használatát illetve a

ellenőrzését. Ha a kérelem kívánt módosítások megtörténtek akkor a
történő kattintással benyújtható az Adatváltozás.

gombra
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3. Másodvetés, agrotechnikai művelet bejelentése mobilapplikáció segítségével
Az idei évtől lehetőség nyílik a mobileszközökön működő mobilGAZDA alkalmazáson keresztül is
benyújtani a másodvetésekkel és agrotechnikai műveletekkel kapcsolatos egyes bejelentéseket.
Mobileszközön az egységes kérelem klasszikus adatváltozás bizonylatával ellentétben kizárólag a
tervezett másodvetések tényleges vetési vagy betakarítási/beforgatási dátuma nyújtható be, a teljes
tervezett területre vonatkozóan, illetve teljes táblára vonatkozó új agrotechnikai műveletek
jelenthetőek be. Mobileszközön nincs lehetőség rajzolási funkcióra, emiatt részterületre vonatkozó
teljesítések nem jelenthetőek be, továbbá más, az adatváltozás bizonylaton elérhető funkciók
(táblaterület csökkentése, visszavonás stb.) sem érhetőek el jelenleg.
Az applikáción történő másodvetés vagy agrotechnikai művelet bejelentése tartalmilag semmiben
nem tér el a számítógépen történő bejelentéstől, ugyanazon adatok megadására van szükség, és
ugyanazok az ellenőrzések történnek a felületen, segítve a beadást.

A mobileszközön történő másodvetés és agrotechnikai művelet bejelentéséhez részletes segítséget
talál a mobilGAZDA applikáció Súgó és támogatás menüpontjában, továbbá az alábbi
oktatóvideóban:
https://www.youtube.com/watch?v=Dqjkc5lfh9M
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