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Támogatási/kifizetési igények
Az ügyfél ebben az adatblokkban jelölheti be, mely jogcímcsoportra kíván kifizetési/támogatási igényt
bejelenteni. Amelyik jogcím, jogcímcsoport bejelölésre kerül, annak a további adatok megadására
szolgáló Dosszié füle aktívvá válik, melyre rákattintva megjelenik az adott jogcím adatainak
rögzítésére szolgáló mezők.
Külön mindig aktív Dosszié fül került kialakításra a Táblaadatoknak.
A felületen mindig csak az az adatblokk jelenik meg, amelyikben az ügyfél dolgozik.
Amely jogcímeket megszemélyesíti a szoftver, azoknál a kapcsolódó jelölőnégyzetek is automatikusan
bejelölésre kerülnek. VP AKG intézkedések esetén a megszemélyesítéskor nem töltődik
automatikusan a jelölőnégyzet, ezért VP AKG 2021 intézkedés igénylésekor jelölje be az érintett
támogatást.

Amennyiben az ügyfél a jelölőnégyzetből kiveszi a pipát, abban az esetben a megszemélyesített
illetve már kitöltött adatok törlésre kerülnek.
A pipa kivételekor egy figyelmeztető üzenetet adunk felugró ablakban:
Ha megszünteti a kijelölést, akkor törlődnek a jogcímhez már rögzített adatok. Biztosan törölni
szeretné ezt az igényét?

Az Igen gomb megnyomása esetén törlődik a jelölőnégyzetből a pipa és a megszemélyesített adatok a
kapcsolódó adatblokkból. A Mégsem gomb megnyomásával a törlés nem történik meg.
Amennyiben Ön rendelkezik el nem bírált VP AKG 2021 intézkedésre benyújtott Támogatási
kérelemmel vagy Kötelezettség átvételi kérelemmel, vagy elbírált, de nem jogerős Támogatási
Okirattal és az adott terület, illetve az adott jogcímhez tartozó ún. „főpipa” betételéig ezen lehetőségről
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Ön egy figyelmeztető üzenetet fog kapni, mely üzenet a benyújtott KR dokumentumon is meg fog
jelenni.

Amennyiben a jelzett potenciális intézkedésről Ön már lemondott (teljes visszavonási kérelmet
nyújtott be, kötelezettség-átadásban vesz rész stb.), kérjük, vegye tárgytalannak a jelzésünket.

5 / 42. oldal

Támogatói Okiratok megjelenítése
Az alábbi támogatási jogcímekben, a támogatott ügyfelek (Kedvezményezettek) részére a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (Támogató) Támogatói Okiratot (továbbiakban: TO)
bocsájt ki.
- VP-4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (támogatási időszak: 2022.01.012024.12.31, elektronikus kérelembenyújtó felületen az elnevezése: VP - Agrárkörnyezetgazdálkodás 2021),
- VP-4-11.1.1-11.2.1-21 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása (támogatási időszak: 2022.01.01.- 2024.12.31, elektronikus kérelembenyújtó
felületen az elnevezése: VP - Ökológiai gazdálkodás 2021),
- VP-4-11.1.-11.2.-18 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása (támogatási időszak: 2019.01.01.-2023.12.31, elektronikus kérelembenyújtó
felületen az elnevezése: VP - Ökológiai gazdálkodás 2018).
A TO többek között tartalmazza az ügyfél adott jogcímben támogatott területeit.
I. A Támogatói Okirat (TO) módosítása
A TO módosítását kezdeményezheti a Kedvezményezett, vagy a Támogató is.
A Kedvezményezett az alábbi esetekben kérheti a TO módosítását:
- részleges visszavonási kérelem benyújtása/vis maioros részleges visszavonási kérelem
benyújtása,
- kötelezettség átadás/átvételi kérelem benyújtása
A Támogató az alábbi esetben kezdeményezi a TO módosítását:
- részleges kizárás.
Ha módosításra került a TO, akkor az ügyfélnek a támogatási időszak alatt több TO-ja is lesz. A
Támogatói Okiratok áttekinthetősége érdekében az elektronikus ügyintézői felületen létre lett hozva
egy új funkció, amely segítségével az ügyfél megtekintheti a Támogatói Okiratait, illetve az adott TOban támogatott területeit.
A megtekintő funkció elnevezése: Támogatói Okirat megjelenítése
II. A Támogatói Okirat megjelenítése funkció elérése
A funkciót az elektronikus ügyintézői felületen, az Elektronikus kérelemkezelés  Vidékfejlesztési
Program (2014-2020) Támogatási Kérelem menüpontban, adott jogcímhez tartozó menü alatt
található meg (1. ábra).

1. ábra. A TO megjelenítő funkció elérési útvonala
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III. A Támogatói Okirat megjelenítése funkció működése
A funkció elindítását követően megjelenik valamennyi TO, amely az érintett ügyfél részére kiküldésre
került az adott jogcímben. Ezek között megtalálható az aktuális TO, és a korábban visszavonásra
került TO(k) is (2. ábra).

2. ábra. Valamennyi kiküldött TO
A megjeleníteni kívánt TO sorára rá kell klikkelni és az világoskék színnel kijelölésre kerül. Ezt
követően a „Megjelenítés” ikonra klikkelve láthatóvá válnak a kiválasztott TO-hoz tartozó
legfontosabb adatok:
- Kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója (regisztrációs száma)
- TO iratazonosítója (vonalkódja)
- TO étvényességének kezdete és vége
- TO állapota
- TO-ban támogatott területek (3. ábra)
o Poligon ügyfél általi elnevezése
o Poligon egyedi azonosítója
o Tematikus előíráscsoport (AKG) / Földhasználati kategória (ÖKO)
o Előíráscsomag
o Ültetvénycsoport (ültetvények esetén)
o Megállapított ültetvénycsoport (teljes kivágás esetén üres)
o Blokkazonosító
o Támogatott terület (ha)
o Kifizetésre jogosult terület (= Poligon területe – a kivágott ültetvény területe)
o KET (Poligon) kerülete (szegéllyel kapcsolatos előírások viszonyítási alapja)

3. ábra. A kiválasztott TO-hoz tartozó támogatott területek
A támogatott területek panelen egyszerre 5 db KET jelenik meg. Ha egy ablakban több KET-et
szeretne látni, akkor a támogatott területek alatt található legördülő menü segítségével megnövelhető a
megjelenítésre kerülő KET-ek száma (4. ábra).
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4. ábra. A megjelenő KET-ek számának beállítása
IV. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) módosítása
A támogatott területek legkisebb egysége a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (a
továbbiakban: KET). A KET legfontosabb jellemzői:
- MePAR egy fizikai blokkján belüli helyezkedik el (nem nyúlhat túl a blokk határán),
- EOV koordináták alapján beazonosított,
- egy konkrét ügyfélhez köthető,
- térképileg egyértelműen lehatárolt összefüggő földterület.
A KET határai főszabály szerint nem változhatnak. Kivételt képez ez alól az alábbi két eset:
- részleges visszavonási kérelem jóváhagyása (kezdeményező az ügyfél),
- KET részleges kizárása, amely leggyakoribb oka a jogszerű földhasználat hiánya
(kezdeményező az IH).
Az előbbi esetben az ügyfél méri fel a csökkentett méretű KET területét, így az ügyfél rendelkezik az
új KET EOV koordinátáit tartalmazó shape fájllal.
Az utóbbi esetben, amikor részleges kizárással kerül csökkentésre a KET területe, azaz a Támogató
módosítja a KET határait, akkor az új KET EOV koordinátáit a kizárás után megküldött TO
tartalmazza. Az új KET geometriáját is tartalmazó shape fájl ezen a felületen letölthető.
V. SHAPE fájl letöltése
A kiválasztott TO-ban szereplő összes KET geometriáját tartalmazó shape fájl letölthető a támogatott
területek adatblokk tetején található „Rajzok mentése” gomb megnyomásával (5. ábra).

5. ábra. A támogatott KET-ek geometriáját tartalmazó shape fájl letöltése
Ha a kifizetési kérelem kitöltésekor, az elektronikus benyújtó felületen a részleges kizárás előtti KET
látható a térképnézeten, akkor az itt letöltött shape fájl segítséget nyújt a táblarajzok elkészítésében.
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VP-AKG 2021 (TK-2021) igénylés

Kifizetési kérelmet akkor nyújthat be, ha
-

rendelkezik jogerős támogatói okirattal (TO) vagy,
nyújtott be támogatási kérelmet (TK)
illetve rendelkezik benyújtott, de el nem bírált kötelezettség-átvételi kérelemmel (KA)
kapott döntést, de a döntéssel nem értett egyet, így arra kifogást nyújtott be.

A 2022. évi kifizetési kérelmében a TK-ban megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. Amennyiben
rendelkezik Támogatói Okirattal, akkor az abban feltüntetett adatokkal felül kell vizsgálni. A TO
beazonosításához javasoljuk Támogatói Okiratok megjelenítése menüt használni! VP AKG 2021
(TK-2021) kifizetési kérelmet csak a saját TO-ban, illetve, annak hiányában saját TK-ban található
egyedi azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt területre lehet beadni.

2022-ben megjelenítjük, hogy melyik TK/TO vonalkódú irat alapján kerül a kérelem
megszemélyesítésre.

VP-Agrár környezetgazdálkodás (TK-2021) tábla szintű igénylést akkor tudja megtenni, ha
Támogatási/kifizetési igények adatblokkban az VP - Agrár környezetgazdálkodás 2021 igénylést
bejelölte.

Amennyiben bejelölte, akkor ellenőrzés után megjelenik, hogy milyen poligonokra nyújtott be TK
kérelmet. Amennyiben 2021-ben nem nyújtott be kifizetési kérelmet, akkor az VP AKG 2021 (TK2021) igénylést csak akkor javasoljuk megkezdeni, ha legalább egy blokk felvételre kerül a
kérelemben.

Amennyiben a TK-ban/TO-ban olyan blokk is szerepel, amely a 2022. évi egységes kérelmében nem
szerepelt, akkor ezt a blokkot az Új blokk beszúrás funkció gombbal tudja felvezetni.
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Ezután az érintett táblánál át kell menni a térképnézet felületre és táblásítani kell!

VP AKG 2021 (TK-2021) támogatás nem igényelhető SAPS igénylés nélkül, kivéve a Horizontális
Nádas tematikus előíráscsoport esetén, valamint olyan Horizontális szántó területen, melynek az
előírás csomagjában választva lett a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves
mezsgye választható előírás és a szegély tábla meghaladja a 0,05 hektárt, de nem éri el a 0,25 hektár
nagyságot. Egyéb esetben addig, amíg a SAPS kockába nem tesz pipát, a program súlyos
jelzésű
hibaüzenetet ad felszólítva a kérelmezőt a mezők kötelező kitöltésére.

Táblásítás alatt azt értjük, hogy az ügyfél a térkép felületen az adott táblához kiválasztja a hozzá
tartozó a Poligon azonosító sorszámot a legördülő menüből: A „Poligon azonosító”: mező azonban
csak akkor jelenik meg, ha a táblaadatok résznél az érintett táblánál
van pipálva!

pipa be

Egy poligonhoz számos tábla köthető, de egy táblát csak egy poligonnal lehet táblásítani!
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A Poligon azonosító kijelölése után az ügyfél ún. saját poligonja rózsaszín aktívvá válik, a poligon
sorszámát rózsaszín színnel láthatjuk.

A VP-AKG igénylés esetén a táblarajz nem nyúlhat túl a poligonon. Ez azt jelenti, hogy olyan
táblák rajza sem nyúlhatnak a poligon alá, amelyekre nem igényel AKG-t. Amennyiben a táblarajz
túlnyúlik a poligonon, akkor súlyos hibát kapunk.

A tábla rajz elkészítése után, vagy meglévő táblarajz esetén a
menügomb alkalmazása után, a
Rendben gomb megnyomás után a rajz túlnyúló részei automatikusan levágásra kerülnek.
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Figyelem: Szántóföldi hasznosítás esetén a Főnövény vetési időpont megadása kötelező!
AKG igénylés esetén a tábla, egy poligonon belül több tábla igényelt területe nem lehet nagyobb, mint
az adott táblához / egy adott poligonon belül több tábla esetén a poligon felmért/adategyeztetett
területe.

Amennyiben nem teljesen igényli le a poligont, akkor az adatnézet felületen figyelmeztető üzenet jelzi,
hogy mekkora az eltérés. A kérelem így beadható, de kérjük, vegye számításba, hogy az adott
poligonhoz tartozó előírásokat a le nem igényelt terület esetén is tartani kell!

A táblásítás után automatikusan betöltődik az adott poligon azonosítóhoz tartozó „Tematikus
előíráscsoport”, „Tematikus előíráscsoport csomag” valamint Horizontális ültetvény tematikus
előíráscsoport esetén az „Ültetvény csoport” mező.
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„Tematikus előíráscsoport csomag” mező táblásítás után automatikusan töltődik azzal a sorszámmal,
ami a TK-ban megadásra került.
VP AKG 2021 intézkedésen belül csak meghatározott hasznosítási kódra igényelhető támogatás! Ezek
listája az Magyar Államkincstár portálján elérhető! (lista a termeszthető növényekről, tematikus
előíráscsoport specifikusan is!).
Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP AKG 2021 (TK-2021)
tematikus előíráscsoport keretein belül nem támogatott, a kérelem nem benyújthatóvá válik.

Amennyiben azonban olyan hasznosítási kód kerül megadásra, mely egyik VP AKG 2021 (TK-2021)
tematikus előíráscsoportban sem támogatott, akkor a VP AKG 2021 (TK-2021) igénylés mező nem
megjeleníthető! Ilyen esetben nem kap figyelmeztető üzenetet.

Ültetvényhez kapcsolódó előírások:
A pályázati felhívás 3.4.1.1. C.) Követelmények V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó
követelmények AB) ÜLTETVÉNY része tartalmazza az el nem telepített ültetvénnyel, valamint a
kivágással, az újratelepítéssel, és az ezekre vonatkozó bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos
szabályokat. A pályázati felhívás szerint kizárólag a KET azon részére nyújthat be a támogatást
igénylő kifizetési igénylést, amelyen található eltelepített ültetvény.


Amennyiben a Támogatási Kérelemben el nem telepített ültetvényről nyilatkozott a
támogatást igénylő, akkor a 2022. évben csak akkor jogosult kifizetésre, ha az új ültetvény
eltelepítése legkésőbb az Egységes Kérelem szankciómentes benyújtási határidejéig
megtörténik, vagyis 2022. május 15-ig (hétvégére tekintettel május 16-ig). Ha ez nem történik
meg, akkor leghamarabb csak a 2023. évi egységes kérelemben lehet igényelni kifizetést a
területre.
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Ha a támogatást igénylő kivágja az ültetvényt, és nem telepíti újra 2022. március 31-ig,
akkor ne nyújtson be VP AKG 2021 igénylést a vissza nem telepített poligonra, mert egy adott
ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet VP-AKG 2021 kifizetési
igénylést benyújtani!



Ha a VP-AKG 2021 igénylése a Támogatási Kérelem vagy a meglévő Támogatói
Okiratban szerepel ültetvény és az érintett ültetvény kivágása megtörtént, de március 31ig nem történt meg az ültetvény újratelepítése, akkor az érintett területre vonatkozó
igénylést a vissza nem telepített poligonra kérjük, vonja vissza a visszavonási kérelem
benyújtásával az Egységes Kérelem szankciómentes benyújtási határidejéig, vagyis legkésőbb
2022. május 15-ig (hétvégére tekintettel május 16-ig)!
Példa 1:
Az ügyfélnek van 5 ha alma ültetvénye, amit kivág február 10-én, de nem telepít a helyére új
ültetvényt március 31-ig, akkor nem nyújthat be kifizetési kérelmet az adott poligonra, vagy a
már benyújtott 5 ha alma ültetvény területét vissza kell vonnia az Egységes Kérelem
szankciómentes benyújtási határidejéig, vagyis legkésőbb 2022. május 15-ig (hétvégére
tekintettel május 16-ig).

A kifizetési kérelem benyújtása és a visszavonási kérelem (továbbiakban: RV) kapcsolata:



Normál visszavonási kérelem benyújtási határidő az 2. gazdálkodási évre: 2023. január 15.
Az első kifizetési évre visszavonási kérelmet nem lehet benyújtani, kivéve a vis maior
eseteket.

A vis maior miatti visszavonási kérelem benyújtási határideje: 2022. június 9. A határidő után
benyújtott vis maioros visszavonási kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni.
Kifizetési kérelem benyújtása vis maior miatti visszavonás esetén:
Amennyiben a visszavonási kérelmet június 9. előtt, de a kifizetési kérelmének benyújtása
után nyújtja be az ügyfél, szükség van a kifizetési kérelemben igényelt területek csökkentésére
is. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a visszavonási kérelem benyújtása
esetén módosítsák a kifizetési kérelmüket is a visszavonás után maradó területre.
Poligon igénylése olyan vis maioros RV esetén, amikor a vis maior esemény következtében több
részre szakad:
Amennyiben olyan vis maioros részleges visszavonási kérelmet nyújtott be, mely esetén a
poligon a visszavonási kérelem következtében több részre esett, kérjük, hogy a
„Betöltés/Shape fájl betöltése funkció segítségével töltsék fel a mérési poligonokat, kössék a
visszavonás előtti poligonhoz. Ezen esetben a mérési poligon váltja ki a táblarajz kézi
megadását.
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VP AKG 2021 (TK-2021) Kötelezettségvállalási poligon táblásítása:
A poligon azonosító megjelenésekor még nem történik meg az úgy nevezett táblásítás, vagyis a tábla
igénylés poligonhoz történő rendelése. Ha az ügyfél adott blokkjához tartozik ún. saját poligon
(rózsaszín egyedi sorszám), akkor az automatikusan megjelenik, és a sorszáma megegyezik a TK
bizonylaton található egyedi azonosítóval.

Egy poligon terület egy táblával történő leigénylése: A poligonon kívül lerakunk töréspontokat úgy,
hogy az általuk határolt terület lefedje a poligon területét:
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A „Vágás nyomógombra kattintva a szoftver levágja táblarajzot a poligonnal megegyezően. Erre a
nyomógombra kattintva egy felugró ablakban az alábbi kérdés jelenik meg:

A „Rendben” gomb megnyomását követően a táblarajz az igényeltnek megfelelően levágásra kerül.
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Egy poligont több táblába is szétvághatjuk:
Egy KET poligonon belül kialakíthat több táblát is. Ebben az esetben a Tábla mezőnél – ahol a tábla
sorszáma jelenik meg – az Új felvitel gombbal van lehetősége új tábla felvitelére.

Az alábbi esetben az előző poligont 2 táblára vágjuk szét. Kiválasztjuk az első táblát, és töréspontokat
teszünk le a poligonon belül oda, ahol a tábla határa lesz, illetve a blokkon kívülre. Ezt követően
megnyomjuk a Vágás nyomógombot, és a szoftver levágja a rajzot úgy, hogy az a kijelölt területet fedi
le.

Következő lépésben a poligonra vágjuk a táblát a Vágás nyomógomb segítségével:

17 / 42. oldal

A poligon további táblákra szétvágása is hasonlóan történik:
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Majd a két tábla egymásra fedő részét kell levágni.
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Zöldugar tábla speciális igénylése:
A Pályázati Felhívás 15. számú mellékletben található fogalomjegyzék alapján a zöldugar olyan, a
kötelezettségvállalási időszak alatt fennálló állandó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három
faj – amelyből egy évelő szálas pillangós – vetésével alakítottak ki. A 2022-es támogatási év
kivételével, zöldugar táblát csak olyan helyen lehet kialakítani és az Egységes Kérelemben bejelenteni,
ahol a kötelezettségvállalás megelőző évében/éveiben is zöldugar kultúrát termesztettek és jelentettek
be az Egységes Kérelmen, illetve az ellenőrzések folyamán is zöldugar kultúra került megállapításra.
A zöldugart a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, július 30-a után lehet feltörni, a növényi
részek talajba forgatásával;
Figyelem! Fenti meghatározás értelmében a 2022. évi Egységes Kérelemben bejelentett zöldugar
területek fognak alapjául szolgálni a 2023. és 2024. évi igényléseknek. Tehát a 2022-es Kifizetési
Kérelemben benyújtott zöldugar területekre lesz lehetőség a további években is zöldugar kifizetést
igényelni. A zöldugar táblát ennek figyelembe vételével szükséges kialakítani és igényelni.
Zöldugar esetén a használandó hasznosítási kód: UGA03
UGA03 hasznosítási kód választása esetén legalább 3 hasznosítást meg kell adni, hogy milyen
növényekből a zöldugar keverék. Az egyik növények szálas pillangós növénynek kell lennie!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben zöldugar tábla mellett közvetlenül zöldugar szegély
került kialakításra, akkor a zöldugar szegély nem kerül figyelembevételre a
„Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély
fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3 méter / 6 méter szélességben.”
előírások teljesítésekor, kivéve, ha a zöldugar szegélyt a zöldugar táblától legalább 0,25 ha
nagyságú, nem zöldugar hasznosítású tábla választja el.
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Vetésszerketi besorolás:
Amennyiben a hasznosítási kód: MEH01/KEV01/VHA01/ FOR56/ FOR57 (mindegy, hogy főnövény,
vagy szegély, másodvetés esetén nem jelenítjük meg) és az ügyfél VP AKG2021 igénylést is jelölt és
a poligon esetén vállalta a vetésszerkezeti előírásokat, akkor az alatta lenyíló menüből ki kell
választania az ügyfélnek, hogy milyen vetésszerkezeti kategóriába kell besorolni a kérdéses táblát (egy
szűkített lista alapján).
KEV01 és VHA01 hasznosítás megadása esetén legalább két alábontás megadása szükséges.

A KEV01 vagy VHA01 hasznosítási kódok jelölése és a jogcím igénylés jelölése után megjelenik egy
lenyíló lista, amelyben kiválasztható a vetésszerkezeti besorolás.
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Ez lehet egyéb, kalászos gabona és szálas pillangós. A következőkre kell figyelni a vetésszerkezet
vállalása esetén:
-

Egyéb vetésszerkezeti besorolás választása esetén bármilyen főnövény hasznosítási alábontás
megfelel, amennyiben fenti hasznosítási kódok feltételeinek megfelelnek.

-

Kalászos gabona vetésszerkezeti besorolás esetén az alábontásokhoz kizárólag a Pályázati
Felhívás 15. mellékletében felsorolt, a hasznosítási kódtárban megadott kódú kalászos gabona
fajták választhatók.

-

Szálas pillangós vetésszerkezeti besorolás esetén az alábontásokhoz kizárólag a Pályázati
Felhívás 15. mellékletében felsorolt, a hasznosítási kódtárban megadott kódú szálas pillangós
növénynek is szerepelnie kell az alábontások között.

Figyelem! A vetésszerkezeti besorolás kiválasztásával egyúttal nyilatkozatot is tesz, hogy a Keverék
kultúra illetve Vegyes hasznosítás alábontásai alapján mely vetésszerkezeti részarány tekintetében
fogadható el a fentiek alapján.
Figyelem! Egy adott táblán a(z évelő) szálas pillangós takarmánynövények egyéb keveréke abban az
esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek,
amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a keverékben eléri a legalább 25%-ot,
valamint a keverék megfelel a fogalomtár évelő szálas pillangós, vagy szálas pillangós
takarmánynövények fogalmának! Erre figyelmeztető hibaüzenet is emlékeztet.

Füves lucerna vagy füves here hasznosítási kód (FOR56 és FOR57) megadása esetén a vetésszerkezeti
besorolás estén kizárólag Szálas pillangós besorolás választható.
Méhlegelő hasznosítási kód választása esetén (MEH01) a vetésszerkezeti besorolás kizárólag Egyéb,
vagy Szálas pillangós választható. MEH01 esetén Kalászos gabona nem adható meg vetésszerkezeti
besorolásnak.
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Méhlegelő hasznosítás esetén a Pályázati Felhívás az alábbiakat tartalmazza:
A „növényvédőszer mentes tartós méhlegelő szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás évelő szálas
pillangós, vagy szálas pillangós takarmánynövények részarányába abban az esetben, ha a méhlegelőt
(a 19. számú melléklet szerinti) olyan fajok összetételével alakították ki, amely egyben megfelel a
vetésszerkezeti előírásban szereplő és a fogalomtárban definiált meghatározásnak. Amennyiben nem
felel meg, úgy egyéb hasznosításként kerül figyelembevételre.

Így ha a méhlegelő alkotó fajai megtalálhatók a 19. számú melléklet felsorolásában és egyben
megfelelnek az évelő szálas pillangós, illetve szálas pillangós takarmánynövények definíciójának, a
vetésszerkezeti besorolásnál kiválasztható a Szálas Pillangós kategória.
Amennyiben a fenti kritériumoknak nem felel meg az összetétel, az Egyéb kategóriát szükséges
kiválasztani a vetésszerkezeti besorolásnál.
Figyelem! Amennyiben szegélyként el akarja számolni a méhlegelőt, abban az esetben az igénylésnél
be kell pipálni a méhlegelő jelölőnégyzetet.
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Legeltetési sűrűség előírás:
Amennyiben a támogatási kérelemben gyep tematikus előíráscsoportok esetében kiválasztásra került a
„Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe
vételével.” előírás, a Pályázati Felhívás alapján: Azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
területeket, amelyek esetén választásra került a „Legeltetési sűrűség min. 0,2 ÁE/ha, max. 1,5
ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével” választható előírás, kizárólag
legeltetéssel lehet hasznosítani. (Az őszi tisztító kaszálás, illetve az őszi tisztító kaszáláson kívül
legfeljebb évi egy kaszálás ezeken a területeken is megengedett.)
Ennek eredményeként a fenti választható előírást választottak esetében az érintett
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken kialakított táblák hasznosítása kizárólag
ALL01 (Állandó gyep (legeltetett)) hasznosítás fogadható el. Amennyiben a beadás során más
hasznosítás kerül megadásra (például ALL02 (Állandó gyep (kaszált)), a benyújtó felület benyújtást
akadályozó hibaüzenettel jelzi az ellentmondást:
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Növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye bejelentése
Amennyiben VP AKG szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetén az ügyfél Növényvédőszer
mentes zöldugarral/méhlegelő szegéllyel vagy füves mezsgyéhez kapcsolódó előírás választott, a
beadó felületen lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezen előírásokat önálló tábla formájában bejelentse.
Mindhárom előírás esetén a legkisebb elfogadhat táblanagyság: 0,05 ha
Figyelem! A VP AKG 2021-ben a szegélyeket mindegyik kifizetési évben ugyanarra területre kell
igényelni. Tehát a 2022-es Kifizetési Kérelemben benyújtott növényvédőszer mentes tartós
zöldugar/méhlegelő szegély területekre lesz lehetőség a további években is kifizetést igényelni. A
szegélyeket ennek figyelembe vételével szükséges kialakítani és igényelni.
Egy tábla igénylés csak akkor számolható el szegélyként, ha az erről szóló jelölő bepipálásra kerül!

Figyelem! Amennyiben a szegély tábla nagysága nem éri el a 0,25 hektárt, de meghaladja a
0,05 hektár, először igényleni kell rá VP AKG 2021 jogcímet, táblásítani kell, majd végül
jelölni, hogy ez egy szegély tábla. Ezzel megszűnik az AKG esetén előírt SAPS jogcím
igénylési kötelezettség.

Növényvédőszer mentes zöldugarszegély esetén a
használandó hasznosítási kód: UGA03+
UGA03 hasznosítási kód választása esetén legalább 3 hasznosítást meg kell adni, hogy milyen
növényekből a zöldugar keverék. Az egyik növények szálas pillangós növénynek kell lennie!

Figyelem! A Pályázati Felhívás alapján nem számoltatható el olyan növényvédőszer mentes tartós
zöldugar szegély, mely közvetlenül zöldugar tábla mellett kerül kialakításra, kivéve, ha a két tábla
között egy legalább 0,25 ha nagyságú, eltérő hasznosítású tábla található.
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méhlegelő szegély esetén a használandó hasznosítási kód: MEH01+
füves mezsgye esetén a használandó hasznosítási kód: FUM01+
Figyelem! A növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegélynek és a füves mezsgyének azon a
KET poligonon belüli táblával szomszédosan kell elhelyezkednie, melyre az előírást vállalta, erre a
beadó felület is figyelmezteti az ügyfelet:

Az előírás teljesítéséhez a speciális hasznosítási kód megadása, az érintett KET poligonon belüli
táblásítás mellett arra is szükség van, hogy a táblán jelölésre kerüljön, hogy az adott táblát mely
vállalt kötelezettség teljesítésére kívánja felhasználni.
Ameddig egy ilyen típusú vállalással érintett poligon esetében legalább egy táblára nem jelez
növényvédőszer mentes zöldugart/méhlegelő szegélyt vagy füves mezsgyét, az adott poligonnál egy
tájékoztató jellegű üzenet jelenik meg:

A kérelem ezen üzenet mellett beadható, ha egyéb hibát nem tartalmaz, de fel kívánjuk hívni a
figyelmet arra, hogy a vállalt szegély igénylésének elmaradása a pályázati felhívás 14/b táblázata
alapján kerül szankcionálásra.

Amennyiben a Támogatási Kérelmében a „Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer mentes
tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3
méter / 6 méter szélességben.” előírások valamelyikét választotta, a megfelelő hasznosítási kódú és
szegélynek jelölt táblák szélességének megfelelőssége a felületen kiszámításra kerül.
Amennyiben nem éri el a minimális szélességet, illetve meghaladja a maximális 10 méter szélességet
az alábbi hibaüzenetek jelennek meg:


A minimális szélességet az előírás határozza meg, ez lehet 3 vagy 6 méteres. Amennyiben ezt
nem teljesíti az igénylés, az alábbi hibaüzenet jelenik meg (vállalástól függően):
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A maximális szélesség előírástól függetlenül nem haladhatja meg a 10 métert, így amennyiben ez
fennáll az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

Figyelem! A vágás funkció jelen esetben könnyítést jelent a megfelelő szélesség berajzolásához, de
körültekintően kell eljárni, hogy a vágás utáni igénylés megfelel-e a valóságnak!


A kialakított növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhegelő szegélyek hosszának el kell
érnie a bevitt terület kerületének legalább 25%-át. Amennyiben ez nem teljesül, a benyújtó
felület hibaüzenet jelenik meg. Az üzenet a hibák fülön taláható 24149 kóddal:

A berajzolt AKG táblaszegélyek adatai az összesítő részben találhatóak, a pdf-re is rákerül. Itt lehet
ellenőrizni, hogy mennyi a vállalt előírással érintett poligonok kerületének 25 %-a, és ebből az ügyfél
összesen mennyit igényelt le. Az összesítő földhasználat ikategóriánként-csomagonként tartalmazza az
adatokat. Több hasonló kategória-csomag esetén kérjük adja össze a szükséges és megvalósított
szegély adatokat.

Benyújtást megelőzően még utoljára felhívjuk az ügyfél figyelmét a táblaszegéllyel
kapcsolatos elmaradt vállalására.
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Az OK gomb megnyomásával a kérelem benyújtása folytatható.

28 / 42. oldal

Szegély rajzolási lehetőség:
A minimum 3/6 méteres, maximum 10 méteres szélességű szegély táblának egy VP AKG 2021
poligonon belül, egy VP AKG 2021 igénylést is tartalmazó szántó tábla mellett, azzal szomszédosan
lehet igényelni.
A szegély rajzolását számos automatizmus segíti, de a szomszédosság vizsgálat minden esetben a
legfontosabb feltétel.
A szomszédosság vizsgálatakor minden esetben javasoljuk a már ismertetett egy poligonon belül
több tábla rajzolási megoldást (kézi rajz esetén), vagy a táblák shape formában történő megadását
használni, mely biztosítja a szomszédosságot.
Példa 1:
Egy tábla-egy szegély
Az ügyfél a 38 sorszámú táblája köré telepítette el a szegély táblát.

Első lépésben a hasznosítási kód megadását követően jelölni kell, hogy a táblára VP AKG 2021-jogcím
(is) benyújtásra kerül, majd jelölni szükséges, hogy a tábla egy szegély tábla.
Amennyiben a szegély jelölő nem kerül bejelölésre, a tábla nem kerül elszámolásra szegély táblaként.
A pipa betétele 2022. június 9-e után nem lehetséges, a pipa elmaradása nem minősül niylvánvaló
hibának!
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A szegéllyel körbevett tábla megadását követően (mely történhet kézi rajz megadásával vagy shape
file feltöltésével- a táblára VP AKG 2021 igénylése szükséges), javasoljuk az alábbi módon megadni a
szegélyt:
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Következő lépésként vissza kell vágni a poligonra, majd a behatárolt szántó területre:

Számos esetben utolsó lépésként a maximális szélesség vágása is szükséges lehet.

Ilyen módon megrajzolt táblaszegély esetén biztosított, hogy a tábla szomszédos legyen és
meglegyen a maximális 10 méteres szélesség is.
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Példa 2:
Több tábla-egy szegély
Az ügyfél 3 tábla mellé telepítette. Ezen esetben azonban már az is fontos, hogy a szegéllyel érintett
táblák is teljes egészében szomszédosak legyenek egymással, tehát egyik tábla között se legyen rajzolás
nélkül üresen hagyott terület.
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Ha megnézzük a 3 táblát látszatra a táblák szomszédosak, de azt egy viszonylag gyors megoldással
lehet ellenőrizni, ha felnagyítjuk a rajzot.
Mint látható a táblák sajnos nem szomszédosak, ezért ezeket a táblákat újra kell rajzolni.

Amint a táblák szomszédosakká válnak, a szegély is a fentiekben már vázolt módon berajzolásra
kerülhet.
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A sorrend itt is először az AKG KET-re vágás, majd a tábla vágások.

Bizonyos esetekben több megoldás is lehetséges lenne egy vágás során ilyenkor a
zöldugar/méhlegelő szegély táblának az egyik részére javasolt kattintani. Jelen példa esetén a nyíllal
jelzett részre.
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Jelen esetben a szegély meg fog felelni a feltételeknek.
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Példa 3:
Az ügyfél 2 tábla köré és közé szeretné a szegélyt. Ezen területeken azonban a szomszédosság nem
tud számolódni, ezért mindenképpen csak 2 táblában lehet leigényelni a szegélyeket.

Első lépésben rárajzolunk a táblákra és az AKG-s KETből pedig kirajzolunk.
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Majd minden esetben, ha nem shape fájl formátumban kerül a rajz megadásra, meg kell vizsgálni,
hogy táblarajzunk szélessége közelít-e a minimális mérethez (méter). Kellő nagyításnál esetében
látható, hogy hol lehet gond. Példánk esetében egy helyen keskenyebb. Természetesen ezt méréssel

is érdemes megvizsgálni. Mérés után rajzolni újra a ceruza jellel lehet.

Mivel látszik, hogy a szegély terület egy részénél nem lesz meg a minimális szélesség és át kell lépni a
szomszédos táblához, és elkezdeni minimálisan igazítgatni, ahhoz, hogy a vállalt minimális
táblaszélesség mindenütt meglegyen. Itt is lehet a mérés funkciót segítségül hívni.
Aztán vissza kell lépni a szegély táblához, és a már leírt módon azt berajzolni. Először az VP AKG KETre vágni a szegély tábla rajzát.

majd jelen esetben a 2 táblára.

38 / 42. oldal

39 / 42. oldal

Amennyiben a felület azt jelzi, hogy a javított tábla több részből áll, javasolt a legnagyobb részt
kiválasztani (jelen esetben ez a nyíllal jelzett rész).

A példa esetében még egy vágás funkció szükséges, mivel a szegély szélessége van, ahol meghaladja
a 10 métert.
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Ezzel az első szegély rajzolásának végéhez értünk.
Most jöhet a másik szegély tábla.
Először itt is rá kell rajzolni a táblákra, és olyan módon érdemes rajzolni, hogy a tábla túlnyúljon a VP
AKG KET területén.

Először a KET poligonra kell vágni, majd a felső nagyobb táblára, és a másik szegélyre.
Aztán itt megint ellenőrizni szükséges, hogy meg van-e a minimális szélesség.
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Itt alul nincs meg a szükséges szélesség, így megint igazítani szükséges egy kicsit a szomszédos táblán
(jelen példa esetén a 37 táblánál a nyíllal jelzett helyen).

Amennyiben a 37 tábla igazítása befejeződött, akkor a 10 szegély tábla rajzát a már előzőleg leírt
módon rá kell húzni a javított részre, és vágni.
Ezen megoldásokkal a zöldugar/méhlegelő szegélyek meg fognak felelni a vállalt előírások maximális
szélességének, a minimális szélességnek és a szomszédosság előírásának is.

42 / 42. oldal

