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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 ÖKO esetén a megszemélyesítéskor nem töltődik
automatikusan a jelölőnégyzet, ezért VP ÖKO 2021, ill. VP ÖKO 2018 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 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 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.

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:
2022.01.01- 2024.12.31, elektronikus kérelembenyújtó felületen az elnevezése: VP Agrár-környezetgazdálkodás 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 TO-ban 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/a).
VP ÖKO 2018 esetén

1./a ábra. A TO megjelenítő funkció elérési útvonala VP ÖKO 2018 esetén

1./b ábra. A TO megjelenítő funkció elérési útvonala VP ÖKO 2021 esetén

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 KETet szeretne látni, akkor a támogatott területek alatt található legördülő menü segítségével
megnövelhető a megjelenítésre kerülő KET-ek száma (4. ábra).

4. ábra. A megjelenő KET-ek számának beállítása
IV. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) módosítása
A támogatott területeket 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.

VP Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológia gazdálkodás fenntartásra történő
kifizetési kérelem benyújtása (VP ÖKO 2021)
Kifizetési kérelmet akkor nyújthat be, ha
-

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

A 2022. évi kifizetési kérelmében a TK-ban megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. A TO
beazonosításához javasoljuk Támogatói Okiratok megjelenítése menüt használni! VP ÖKO
2021 (TK 2021) kifizetési kérelmet csak a saját TO-ban, illetve, annak hiányában saját TKban található egyedi azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt területre lehet beadni.
A 2022. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), illetve annak
hiányában a TK-ben, megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. Kifizetési kérelmét csak a
saját TO-ban, illetve annak hiányában a 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.

Tábla szintű igénylés elvégzése
A tábla szintű igénylés elvégzését az Adatnézet felületen („főoldalon”) a
Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a VP – Ökológiai gazdálkodás 2021 pont
bejelölését követően tudja megtenni. A jelölő négyzetben elhelyezett pipát követően
megjelenik, hogy mely poligon(ok)ra nyújtott be TK kérelmet.
Amennyiben még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, akkor az VP ÖKO 2021 (TK 2021)
igénylést csak akkor javasoljuk megkezdeni, ha legalább egy blokk felvételre kerül a
kérelemben.

A TK kérelemben és/vagy kötelezettség átadási-átvételi kérelemben szereplő blokkjait a
Táblaadatok adatblokkban, legördülő lista segítségével találhatja meg és választhatja ki. A
kívánt blokk kiválasztását követően, az abban szereplő KET területeken végezhető el a
táblásítás művelete. Ehhez a szerkesztés gomb segítségével a Térképnézet felületre kell
eljutni.

VP ÖKO 2021 (TK 2021) támogatás nem igényelhető SAPS+Zöldítés igénylés nélkül. Az
igénylés elvégzéséig, a felület, figyelmeztető üzenettel jelezi azt.

A táblásítás folyamata a tavalyi évhez hasonlóan a főnövény hasznosítási kódjának
kiválasztásával, a tábla rajz(ok) megadásával, valamint a kívánt és releváns támogatás(ok)
bejelölésével történik.
A hasznosítási kód kiválasztása szintén a már megszokott módon, legördülő listából történhet.
A kívánt növény beírását követően a felület automatikusan felkínálja az aktuális találatokat.
Így nem szükséges a teljes név kézi begépelése.

VP ÖKO 2021 (TK 2021) intézkedésen belül csak meghatározott hasznosítási kódra
igényelhető támogatás! Ezek listája a Magyar Államkincstár honlapján elérhető.
Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP ÖKO 2021 (TK
2021) tematikus előíráscsoport keretein belül nem támogatott, a kérelem nem benyújthatóvá
válik. Ez alól kivételt képez az Ültetvény TECS-el érintett táblák (itt lehetséges az ültetvény
csoport váltás) és azon táblák, melyek esetén VP NTB gyep célterület intézkedés is igénylésre
kerül.
Figyelem! Ültetvény földhasználati kategóriában új hasznosítási kódok kerültek felvételre a
hasznosítási kódtárba a Pályázati Felhívás alapján.
Amennyiben azonban olyan hasznosítási kód kerül megadásra, mely egyik VP ÖKO 2021
(TK 2021) földhasználati kategóriában sem támogatott, akkor a VP ÖKO 2021 (TK 2021)
igénylés mező nem megjeleníthető! Ilyen esetben nem kap figyelmeztető üzenetet.

(A VP igénylések adatblokk nem megnyitható)
A táblarajz megadása a már megszokott módon, töréspontok (minimum 3) „lerakásával”
történik. A töréspontok által lehatárolt terület adja a tábla területét/rajzát, valamint az igényelt
terület nagyságát. A rajz elkészítése során fontos, hogy a töréspontokat az óra mutató
járásával megegyező irányban tegyük le, ellenkező esetben a felület hibás rajzként értelmezi a
megadott táblát. A kívánt számú töréspont elhelyezését követően a rajzolást az utolsó
töréspont esetében dupla kattintással zárhatjuk le.

A táblarajz elkészítése előtt a Tábla igényelt területe mezőbe adjuk meg az igényelni kívánt
terület nagyságot. Ezután készítsük el a rajzot.

Ameddig a mező nem kerül kitöltésre, a felület piros, beadást akadályozó hibaként jelzi azt.

A táblarajz elkészítését követően a Tábla berajzolt területe mező automatikusan kitöltődik a
berajzolt terület nagyságával.
Abban az esetben, amennyiben az igényelt és a berajzolt terület nagyság toleranciát
meghaladó mértékben eltér egymástól, a felület piros, beadást akadályozó hibával jelzi azt.

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.

Lehetősége van a TK kérelmében igényelt poligon terület nagyságtól eltérően nem a teljes
nagyságot leigényelnie. Ebben az esetben sárga figyelmeztető üzenettel jelzi a felület, hogy
nem a teljes KET poligonra adta meg az igénylését.

A táblarajz kialakítása során a felület az adott KET poligon határvonalaira vágásával segít a
rajzolásban. Amennyiben a rajz túlnyúlik a KET poligon határain, kilóg a blokkból, nem
támogatható területre fed, vagy adott KET poligonon belül két tábla egymásra fed, a vágás
funkció segtségével a rajzunk a kívánt méretűre szerkeszthető. A vágás során a felület sötét
határvonallal és színezéssel kijelöli nekünk azt a területet, amely a vágást követően maradni
fog.

A Területalapú igénylések adatblokkon belül, a SAPS+Zöldítés jelölését követően a VP
Igénylések adatblokkban jelölje be a VP ÖKO 2021 (TK 2021) igénylést. Ezzel valósul meg a
táblaszintű igénylés.

A pipa jelölő négyzetbe történő elhelyezésével azonban még nem érkezett a táblásítás végére,
ahogy azt a felület is jelzi. A megfelelő poligon kiválasztásával zárhatja le a folyamatot.

A KET poligonazonosító kiválasztását követően a Földhasználati kategória (a TK adataival)
automatikusan kitöltődik.

Ültetvény földhasználati kategória esetében egy új mező is megjelenik Ültetvény csoport
névvel. A mező automatikusan töltődik az aktuális ültetvény csoport adattal.

Ültetvényhez kapcsolódó előírások:
A pályázati felhívás V. fejezet 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 V. fejezet A) SZÁNTÓ ÉS ÜLTETVÉNY 2.B.) Ültetvénycsere ültetvény kivágása és újratelepítése alfejezet (7) bekezdése 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.



Ha a támogatást igénylő kivágja az ültetvényt, és nem telepíti újra 2022. március 31ig, akkor ne nyújtson be VP ÖKO2021 igénylést a vissza nem telepített poligonra,
mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet VP
ÖKO 2021 kifizetési igénylést benyújtani!



Ha a VP ÖKO 2021 igénylése a Támogatási Kérelem vagy a meglévő Támogatói
Okiratban szerepel ültetvény és az érintett ültetvény kivágása megtörtént, de
március 31-ig nem történt meg az ültetvény újratelepítése, akkor az érintett
területre vonatkozó igénylést a vissza nem telepített poligonra kérjük, vonja vissza
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 az adott poligonra nem nyújthat be kifizetési kérelmet,
vagy vissza kell vonnia a már benyújtott 5 ha alma ültetvény területét az Egységes Kérelem
szankciómentes benyújtási határidejéig, vagyis legkésőbb 2022. május 15-ig (hétvégére
tekintettel május 16-ig).

Kifizetési kérelem benyújtása visszavonás esetén:



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.

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.

3 éves átállási idejű szántóföldi növénytermesztés
A VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú (VP ÖKO 2021) Pályázati Felhívás lehetőséget kínált
azon takarmányoktól eltérő szántóföldi növények esetében, melyek a Felhívás 11. számú
mellékletben találhatók, hogy a korábbiaktól eltérően az átállási időszak 3 egymást követő év
legyen.
Ennek következtében a Támogatási Kérelem benyújtásakor lehetőség volt nyilatkozni
Ökológiai szántó földhasználati kategória kiválasztása esetén, hogy kíván-e a
kötelezettségvállalási időszakban élni a fenti lehetőséggel, tehát olyan – a Pályázati Felhívás
11. számú mellékletében található növényeket termeszt, melyek esetében az átállási időszak 3
egymást követő évig tart.
Figyelem! Abban az esetben, ha ezt a támogatási kérelmében választotta, a Pályázati
Felhívás 11. számú mellékletében található fajok valamelyikét szükséges termesztenie,
mely megfelel a fenti kritériumoknak.
Amennyiben a fentiektől eltér, az alábbi hibaüzenet jelenik meg az Egységes Kérelem
beadása során:

VP Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológia gazdálkodás fenntartásra történő
kifizetési kérelem benyújtása 2018 (VP ÖKO 2018)
VP ÖKO 2018 (TK 2018) esetében kifizetési kérelmet csak abban az esetben tud igényelni,
amennyiben 2018. december 21-ig Támogatási kérelem (továbbiakban: TK) lett benyújtva.
Amennyiben a TK-ja jogosultság ellenőrzés / rangsorolás után jogerős döntéssel elutasításra
került, valamint olyan jogerős döntéssel rendelkezik, melynek értelmében a TK-ban
benyújtott területei teljes mértékben kizárásra kerültek a kötelezettségvállalás teljes
időszakára, kifizetési kérelmet nem tud benyújtani.
A 2022. évi kifizetési kérelmében 2022. március 23-hoz képest időben a legutolsó jogerős
Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), illetve annak hiányában a TK-ban megadott
poligonok kerülnek feltüntetésre. Amennyiben az Ön utolsó TO-ja egy részleges kizárás
adatait is tartalmazó TO, akkor 2022. március 23-át megelőző 30 nappal hamarabb jogerőre
emelkedett döntés került megszemélyesítésre. A TO beazonosításához javasoljuk Támogatói
Okiratok megjelenítése menüt használni! VP ÖKO 2018 (TK 2018) kifizetési kérelmet csak a
saját TO-ban, illetve, annak hiányában saját TK-ban található egyedi azonosítóval rendelkező
poligonok által behatárolt területre lehet beadni.
A 2022. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), illetve annak
hiányában a TK-ban, megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. Kifizetési kérelmét csak a
saját TO-ban, illetve annak hiányában a 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.
Tábla szintű igénylés elvégzése
A tábla szintű igénylés elvégzését az Adatnézet felületen („főoldalon”) a
Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a VP – Ökológiai gazdálkodás 2018 pont
bejelölését követően tudja megtenni. A jelölő négyzetben elhelyezett pipát követően
megjelenik, hogy mely poligon(ok)ra nyújtott be TK kérelmet.
Amennyiben 2021-ben nem nyújtott be kifizetési kérelmet, akkor az VP ÖKO 2018 (TK
2018) igénylést csak akkor javasoljuk megkezdeni, ha legalább egy blokk felvételre kerül a
kérelemben.

Amennyiben nyújtott be a 4. gazdálkodási évre vonatkozó kötelezettség átadási-átvételi
kérelmet és még a kérelemmel kapcsolatos döntésről nem kapott értesítést, akkor bármely, az
átadási-átvételi kérelemben szereplő ún. idegen poligonra igényelhet VP ÖKO 2018 (TK
2018)-t. A kötelezettség átadási-átvételi kérelemmel rendelkező ügyfelek esetében az
egységes kérelemben rögzített blokkokban megtalálható összes (!) ún. saját illetve ún. idegen
poligon felsorolásra kerül, nem csak a kötelezettség átadási-átvételi kérelemben feltüntetettek.
Kérjük, a táblásítás során erre fokozottan figyeljen!
A TK kérelemben és/vagy kötelezettség átadási-átvételi kérelemben szereplő blokkjait a
Táblaadatok adatblokkban, legördülő lista segítségével találhatja meg és választhatja ki. A
kívánt blokk kiválasztását követően, az abban szereplő KET területeken végezhető el a
táblásítás művelete. Ehhez a szerkesztés gomb segítségével a Térképnézet felületre kell
eljutni.

VP ÖKO 2018 (TK 2018) támogatás nem igényelhető SAPS+Zöldítés igénylés nélkül. Az
igénylés elvégzéséig, a felület, figyelmeztető üzenettel jelezi azt.

A táblásítás folyamata a tavalyi évhez hasonlóan a főnövény hasznosítási kódjának
kiválasztásával, a tábla rajz(ok) megadásával, valamint a kívánt és releváns támogatás(ok)
bejelölésével történik.
A hasznosítási kód kiválasztása szintén a már megszokott módon, legördülő listából történhet.
A kívánt növény beírását követően a felület automatikusan felkínálja az aktuális találatokat.
Így nem szükséges a teljes név kézi begépelése.

VP ÖKO 2018 (TK 2018) intézkedésen belül csak meghatározott hasznosítási kódra
igényelhető támogatás! Ezek listája a Magyar Államkincstár honlapján elérhető.
Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP ÖKO 2018 (TK
2018) tematikus előíráscsoport keretein belül nem támogatott, a kérelem nem benyújthatóvá
válik. Ez alól kivételt képez az Ültetvény TECS-el érintett táblák (itt lehetséges az ültetvény
csoport váltás) és azon táblák, melyek esetén VP NTB gyep célterület intézkedés is igénylésre
kerül.
Amennyiben azonban olyan hasznosítási kód kerül megadásra, mely egyik VP ÖKO 2018
(TK 2018) földhasználati kategóriában sem támogatott, akkor a VP ÖKO 2018 (TK 2018)
igénylés mező nem megjeleníthető! Ilyen esetben nem kap figyelmeztető üzenetet.

(A VP igénylések adatblokk nem megnyitható)
A táblarajz megadása a már megszokott módon, töréspontok (minimum 3) „lerakásával”
történik. A töréspontok által lehatárolt terület adja a tábla területét/rajzát, valamint az igényelt
terület nagyságát. A rajz elkészítése során fontos, hogy a töréspontokat az óra mutató
járásával megegyező irányban tegyük le, ellenkező esetben a felület hibás rajzként értelmezi a
megadott táblát. A kívánt számú töréspont elhelyezését követően a rajzolást az utolsó
töréspont esetében dupla kattintással zárhatjuk le.
A táblarajz elkészítése előtt a Tábla igényelt területe mezőbe adjuk meg az igényelni kívánt
terület nagyságot. Ezután készítsük el a rajzot.

Ameddig a mező nem kerül kitöltésre, a felület piros, beadást akadályozó hibaként jelzi azt.

A táblarajz elkészítését követően a Tábla berajzolt területe mező automatikusan kitöltődik a
berajzolt terület nagyságával.
Abban az esetben, amennyiben az igényelt és a berajzolt terület nagyság toleranciát
meghaladó mértékben eltér egymástól, a felület piros, beadást akadályozó hibával jelzi azt.

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.

Lehetősége van a TK kérelmében igényelt poligon terület nagyságtól eltérően nem a teljes
nagyságot leigényelnie. Ebben az esetben sárga figyelmeztető üzenettel jelzi a felület, hogy
nem a teljes KET poligonra adta meg az igénylését.

A táblarajz kialakítása során a felület az adott KET poligon határvonalaira vágásával segít a
rajzolásban. Amennyiben a rajz túlnyúlik a KET poligon határain, kilóg a blokkból, nem
támogatható területre fed, vagy adott KET poligonon belül két tábla egymásra fed, a vágás
funkció segtségével a rajzunk a kívánt méretűre szerkeszthető. A vágás során a felület sötét
határvonallal és színezéssel kijelöli nekünk azt a területet, amely a vágást követően maradni
fog.

A Területalapú igénylések adatblokkon belül, a SAPS+Zöldítés jelölését követően a VP
Igénylések adatblokkban jelölje be a VP ÖKO 2018 (TK 2018) igénylést. Ezzel valósul meg a
táblaszintű igénylés.

A pipa jelölő négyzetbe történő elhelyezésével azonban még nem érkezett a táblásítás végére,
ahogy azt a felület is jelzi. A megfelelő poligon kiválasztásával zárhatja le a folyamatot.

A KET poligonazonosító kiválasztását követően a Földhasználati kategória (a TK adataival)
automatikusan kitöltődik.
Ültetvény földhasználati kategória esetében egy új mező is megjelenik Ültetvény csoport
névvel. A mező automatikusan töltődik az aktuális ültetvény csoport adattal. Abban az
esetben azonban, amennyiben még le nem ügyintézett ültetvény kivágása vagy újratelepítés
bejelentése van, a mezőt módosítsa a valóságnak megfelelő ültetvénycsoport kiválasztásával.

Ültetvény földhasználati kategória esetén fontos tudnivalók:
FONTOS! A bejelentési kötelezettségek mindenkire vonatkoznak, pótlós (ültetvénycsoporton
belül maradó) és ültetvény csoportot váltó ügyfelekre is.
A pályázati felhívás V. Ültetvény kivágása és újratelepítése része tartalmazza a kivágással, az
újratelepítéssel, és az ezekre vonatkozó bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat.
A pályázati felhívás szerint a kivágott ültetvény területére nem lehet kifizetési kérelmet
benyújtani.

1. Amennyiben valaki az ültetvényét kivágja, és úgy telepíti újra, hogy ezzel
ültetvénycsoport váltást is végrehajt (pl. almáról-dióra), mindezt a kifizetési
kérelem benyújtása előtt, akkor a kifizetési kérelmét már az új
ültetvénycsoporttal kell benyújtania.
2. Ha kivágja az ültetvényt, és nem telepít újra 2022. május 15-ig (hétvégére
tekintettel: május 16-ig), ne nyújtson be a VP ÖKO 2018 (TK 2018) igénylést,
mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet
VP ÖKO kifizetési kérelmet benyújtani!


Ha már benyújtott VP ÖKO igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme az adott
poligonra, majd az ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra 2021. május 15-ig
(hétvégére tekintettel: május 16-ig), a vissza nem telepített poligonra kérjük, vonja
vissza a VP ÖKO 2018 (TK 2018) kifizetési kérelmét adott poligonra.



Példa:
Az ügyfélnek van 5 ha alma ültetvénye, amelyre benyújtja a kifizetési kérelmét,
május 5-én. Az almát kivágja május 10-én, de nem telepít a helyére semmit május 15ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig). Ebben az esetben az adott poligonra vissza kell
vonnia az VP ÖKO 2018 (TK 2018) kifizetési kérelmét.



Ha már van benyújtott VP ÖKO 2018 (TK 2018) igénylést is tartalmazó kifizetési
kérelme, és benyújtást követően május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 16-ig)
kivágja és azonnal el is telepíti az új ültetvényt, akkor a kifizetési kérelmét is
módosítania kell az újratelepített növénykultúra hasznosítási kódjára. Ha nem nyújt be
módosítást, tehát a kifizetési kérelme a kivágásra került ültetvény hasznosítását
tartalmazza, akkor az adott évi kifizetési kérelem érintett része hasznosítási kód eltérés
miatt elutasításra kerül.



Példa 2:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal. Május 11-én az almát kivágja, és a
helyére cseresznyét telepít május 14-én. Ebben az esetben a kifizetési kérelmét
módosítania kell almáról cseresznyére ahhoz, hogy a kifizetési kérelem ügyintézése
során, az érintett poligonra beadott VP ÖKO 2018 (TK 2018) kifizetési kérelem
hasznosítási kód eltérés miatt ne fusson elutasításra.

Az ügyfélnek lehetősége van a több részletben is újratelepíthet egy éven belül!
 Példa 3:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét 10 ha almára május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal. Május 10-én az almát kivágja, és a helyére
almát telepít ültetvénycsoporton belül marad, csak pótol), és csak 5 ha-t. Amennyiben
nem telepíti a teljes poligont vissza május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 16-ig), akkor
csökkentést kell benyújtania (az újratelepítésre nem került területet nem igényelheti le).
Ha nem sikerül a teljes poligont visszatelepíteni május 15-ig (hétvégére tekintettel: május
16-ig), akkor az adott poligonra benyújtott VP ÖKO 2018 (TK 2018) kifizetési kérelmét
csökkentse le a visszatelepített terület mértékéig.
 Példa 4:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét május 5-én, almatermésűek ültetvénycsoportban,
alma hasznosítási kóddal, 10 ha-ra. Május 10-én az almát kivágja, és a helyére diót telepít
(ültetvény csoporttól eltérő növényt telepít, tehát vált) de csak 5 ha-t, mert 12 hónapon
belül több részletben is telepíthet. Ha nem sikerül a teljes poligont visszatelepíteni május
15-ig (hétvégére tekintettel: május 17-ig), akkor az adott poligonra benyújtott VP ÖKO
2018 (TK 2018) kifizetési kérelmét csökkentse le a visszatelepített terület mértékéig, és a
hasznosítási kódot cserélje ki dióra. Ebben az esetben, fontos, hogy a poligon teljes
területén végre kell hajtania az ültetvény csoport váltást 12 hónapon belül ( a teljes
poligont dióval kell visszatelepítenie).

Kifizetési kérelem benyújtása vis maior miatti visszavonás esetén:
•
Normál visszavonás esetén:
A 5. évre vonatkozó visszavonási kérelmek határideje 2022. december 31.
•
Vis maioros RV esetén:
A 4. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2022.
június 9. Ezért az eddig benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési
kérelmet is a vis maioros visszavonás után maradó területre kell benyújtani, még akkor
is, ha nem kapott ezzel kapcsolatosan elfogadó dokumentumot.
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.

