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1. Általános tudnivalók a jogszerű földhasználat vizsgálatról
1.1 A jogszerű földhasználat vizsgálat esetei
1. A központi, kockázatelemzésen alapuló kiválasztás során meghatározott kérelmek.
2. A keresztellenőrzés alapján a túligénylésre vonatkozó adategyeztetés után továbbra is
túligényléssel érintett kérelmek, vagy a túligénylés miatt adategyeztetett, vonatkozó
határidőt be nem tartó ügyfél érintett táblái.
3. A bezárt területekre történő igénylés miatt vizsgálatra kijelölt táblák.
4. Az átfedéssel, illetve az igénylés szempontjából nem támogatható területre vonatkozó
ráfedéssel érintett táblák.
5. Bejelentés alapján vizsgálatra kijelölt táblák.
6. MePAR változásvezetéssel érintett táblák esetén.
7. Egyéb esetekben, amikor az elsőfokú hatóság ellenőrzései kapcsán indokolt az eljárás
lefolytatása.
8. Helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján történő vizsgálat.

1.2 A vizsgálat folyamatában jogszerű földhasználónak minősülő ügyfelek
Jogszabályi rendelkezések
Az ügyfél által bejelentett területek kapcsán az ügyfél földhasználati jogosultságát a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) jogosult vizsgálni.
A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról
szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet) határozza meg a
közvetlen támogatások egyik alapfeltételeként a jogszerű földhasználatot, a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 44. § (4)-(7) bekezdései
pedig részletesen meghatározzák, hogy ki minősülhet jogszerű földhasználónak és arra vonatkozóan
igazolásképpen milyen okiratok fogadhatóak el.
A 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 4. pontja alapján jogszerű földhasználó: a Támogatási törvény 44. § (4)(7) bekezdése alapján jogszerű földhasználónak minősülő mezőgazdasági termelő.
A Támogatási törvény 44. § (4)-(7) bekezdése alapján jogszerű földhasználónak minősülő
mezőgazdasági termelő:
„(4) Az ügyfelet a kérelmében megjelölt - a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek
alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének e) pontja
szerinti - mezőgazdasági területekre nézve jogszerű földhasználónak kell tekinteni, amíg annak
vonatkozásában kétség nem merül fel, vagy ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a 46.
§ alapján lefolytatott ellenőrzési eljárása alapján megállapításra kerül, hogy az ügyfél a (7) bekezdés
alapján jogszerű földhasználónak minősül.
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(5) Ha az ügyfél földhasználatának jogszerűsége vonatkozásában kétség merül fel, így különösen, ha
ugyanarra a földterületre egyidejűleg több ügyfél jelentett be terület alapú támogatási kérelmet, az érintett
ügyfeleket a mezőgazdasági támogatási szerv megfelelő határidővel adategyeztetésre hívja fel.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerinti eljárás sikertelensége esetében vagy a (4) bekezdésben
hivatkozott ellenőrzés keretében a mezőgazdasági támogatási szerv felhívására az ügyfél köteles
földhasználata jogszerűségét igazolni.”
A Támogatási törvény 44. § (7) bekezdés az alábbi szabályozást tartalmazza a jogszerű földhasználat
igazolására vonatkozóan:
„…jogszerű földhasználónak minősül a következő sorrend szerint az az ügyfél, aki vagy amely – amennyiben
az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a kérelem
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan (2022-ben: június 9.), az általa igényelt terület
vonatkozásában
a) a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett,
b) a mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságáról vezetett nyilvántartásban őstermelők családi
gazdaságának képviselőjeként bejegyzett vagy az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló
szerződésben képviselőként szerepel,
c) haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú földhasználati
vagy alhaszonbérleti szerződés, továbbá - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 70. §-a vagy 76. §-a szerinti - használatmegosztásról szóló vagy többlethasználati
megállapodás, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti
megbízási szerződés (ideértve nemzeti park igazgatóság által kötött szerződést is), a Nemzeti Földalap
kezeléséért felelős szervvel kötött mintagazdasági földhasználati szerződés alapján jogosult, valamint
az, akit a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 65. §-a szerint a
föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki, a bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó,
továbbá honvédelmi rendeltetésű terület, vagy honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület
esetében annak használatára szerződés alapján jogosult,
d) az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a Ptk. 5:159. §-a szerinti
használat jogának jogosultjaként bejegyzett, valamint a vagyonkezelőként bejegyzett költségvetési
szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódja,
e) az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként vagy szövetkezeti földhasználat jogosultjaként
bejegyzett,
f) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti esetben az a személy, aki a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett
földhasználóval kötött írásbeli megállapodással rendelkezik,
g) az osztatlan közös tulajdonban álló földterületen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű területen
a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű terület vonatkozásában a gazdálkodó tulajdonostárs, ha a
földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a terület
adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az általa
vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,
h) osztatlan közös tulajdonban álló földterületen gazdálkodó tulajdonostársnak nem minősülő személy,
ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a
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terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az
általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,
i) az a)-h) pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója,
j) a jegyző által kiállított és az adott terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal
rendelkezik.
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2. Bejelentkezés
Az „Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 1.” vonatkozó fejezetében
leírtakkal megegyező módon lehet bejelentkezni.
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_2022_K%C3%A9relembead%C3
%A1s_FELH_KK_1

2.1 Belépés a felületre


Jogszerű földhasználat nyilatkozat

Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó saját nevében tölti ki, illetve adja be a
jogszerű földhasználat nyilatkozatot, akkor az Egységes Kérelem főmenüponton belül az
Elektronikus kérelemkezelés/Egységes kérelem/Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2022 menüt kell
megnyitni:
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Kiválasztás meghatalmazott nyilatkozattételre kötelezett ügyfelek közül

Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó nem saját nevében (hanem mint
meghatalmazott/kamarai meghatalmazott/elsődleges képviselő/vélelmezett örökös/örökös) adja be a
meghatalmazottja/jogelődje nyilatkozatát, akkor az Egységes Kérelem főmenüponton belül szintén
a „Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2022” menüvel lehet eljutni a benyújtó felületre.
Amennyiben a meghatalmazotthoz több meghatalmazó tartozik, lenyíló listából, illetve szűrési
funkció segítségével lehet az ügyfelek között választani. Továbbra is igaz, hogy egy ügyfélnek több
meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja lehet, de a Jogszerű földhasznánat nyilatkozat
bizonylatban egyszerre egy időben csak egy képviselő dolgozhat. Fontos, hogy a közreműködő a
meghatalmazó ügyfél tekintetében rendelkezzen érvényes meghatalmazással/kamarai
meghatalmazással a 2022. évi Egységes kérelemre.
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3. A Jogszerű földhasználati nyilatkozat benyújtásához kapcsolódó
szabályok


A nyilatkozattételre felszólító végzés átvételét követően (az átvétel napja a 0. nap, ekkor
még nem lehet belépni a felületre!) 10 naptári nappal bezáróan Ön korlátlan mennyiségű
nyilatkozatot benyújthat. Ha a 10. nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő munkanapon
még benyújtható a nyilatkozat.



A kézhezvételtől számított 11. naptól Ön már nem tud a felületen nyilatkozatot benyújtani,
akkor sem, ha szerkesztés alatt álló nyilatkozattal rendelkezik!
Ebben az esetben a „Beadás” gomb nem aktív!

Felhívjuk a figyelmét, hogy abban az esetben is kérjük megküldeni a földhasználati jogosultságot
igazoló okiratok másolatát, ha azok már egy korábbi ellenőrzés során bemutatásra kerültek.
Tájékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61. § (6)
bekezdése alapján az egységes kérelem értékelése során az abban szereplő egyes intézkedésekkel
kapcsolatban végzett ellenőrzések eredményét, így a jogszerű földhasználat vizsgálat eredményét is
az egységes kérelemben szereplő minden érintett intézkedés vonatkozásában figyelembe kell venni.
A nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő elmulasztása esetén a Támogatási törvény 38.§ (6)
bekezdése alapján igazolási kérelemnek helye nincs, és a vonatkozó végzésben megjelölt határidőn
túl tett nyilatkozatot a Támogatási törvény 41. § (5) bekezdése értelmében a döntéshozatal során
nem lehet figyelembe venni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a nyilatkozattételi kötelezettségének a megjelölt
határidőben nem tesz eleget, úgy a kérelméről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.
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Jogszerű földhasználat nyilatkozat rögzítő felületének megjelenése
A „Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2022” menüpontra kattintva a következő ablak jelenik meg:

Az Új Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2022 soron állva a „Tovább” gombbal indítható a kitöltés.
A nyilatkozattételre kötelezett ügyfél, vagy a meghatalmazottja a már beadott nyilatkozatot
módosítani nem tudja, azonban a kézhezvételtől számított 10 napon belül korlátlan mennyiségű
nyilatkozatot nyújthat be.

4. A Jogszerű földhasználat nyilatkozat kitöltése
A megfelelő sor kiválasztása után a következő felület jelenik meg:

A Rendben gomb megnyomását követően az alábbiak szerint kerülnek megjelenítésre a
nyilatkozattal érintett objektumok:
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A Jogszerű földhasználat nyilatkozat adatblokk tartalmazza külön sorokban a vizsgálattal érintett
táblákat/EFA elemeket.
Adott sort kiválasztva aktív lesz a „Nyilatkozat” mező!

A „Nyilatkozat” mező kitöltése minden objektum vonatkozásában kötelező! Itt a kiegészítő
információk megadására van lehetőség, illetve itt lehet jelezni - az érintett helyrajzi számok
megadásával - amennyiben az igénylő pl. a terület tulajdonosa. Ide értendő bármilyen olyan
megjegyzés is, amely a hivatal ügyintézését segíteni, gyorsítani tudja, pl. „Családi gazdaságban
műveljük a területeket, a tulajdonos a feleségem.” stb. Amennyiben nem kíván jogszerű
földhasználatot igazoló dokumentumot benyújtani, úgy ebben a mezőben kifejtheti, indokolhatja
ezt.
A nyilatkozatnak minimum 20 karakter hosszúságúnek kell lennie, erre hibaüzenet figyelmeztet!

4.1 Fájlok csatolása, illetve a csatolt fájlok felülvizsgálata
A jogszerű földhasználatot igazoló dokumentumok csatolására a „Csatolt dokumentumok” fülön
van lehetőség. Az elektronikus formában beküldött dokumentumokat papír alapon nem kell
beküldeni!

A csatolható file formátuma: kizárólag pdf vagy jpg. A dokumentum mérete azonban nem
haladhatja meg a 25 MB nagyságot! A nyilatkozattétel keretében több dokumentum is csatolható! A
feltöltendő fájl neve nem tartalmazhat speciális karaktereket.
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A csatolás során először a „Fájl kiválasztása” gombot kell megnyomni, majd a „fájl kiválasztása”
funkció segítségével ki kell választani a csatolni kívánt dokumentumot. A „Megnyitás” gomb
segítségével fel lehet tölteni a dokumentumot. A feltöltés akkor sikeres, ha megjelenik a csatolt
dokumentum a listában. A fájl ezután letölthető, így annak tartalma, olvashatósága ellenőrizhető.

A „Fájl kiválasztása” gombbal lehet újabb fájlokat csatolni a nyilatkozathoz.
Amennyiben tévesen, nem megfelelő dokumentumot csatolt, úgy a teljes csatolmányt törölni a
dokumentum előtt lévő „Töröl” mezőbe történő pipa berakásával, majd a „Töröl” gomb
megnyomásával lehet.
Amennyiben a csatolmányt szeretné cserélni, azt a „Csatolmány” mező végén lévő „Törlés”
gombbal is megteheti. Ebben az esetben a csatolmány neve mező nem törlődik, a dokumentumot a
„Feltöltés” gombbal szükséges pótolni.

A „Feltöltés”

gombbal a feltöltött fájlt lehet cserélni.

A „Letöltés”
ellenőrzés céljából.

gombbal letöltheti és megtekintheti az előzően feltöltött fájlt, esetleges
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5. Lemondás további nyilatkozatok benyújtásáról
Amennyiben minden objektum vonatkozásában kitöltésre került a nyilatkozat rész, úgy aktívvá
válik a „További nyilatkozatok benyújtásáról történő lemondás” mező!
Ha a benyújtani kívánt nyilatkozata és a dokumentumok csatolása teljes és nem kíván további
nyilatkozatot tenni, egyéb dokumentumot csatolni, úgy az „Igen” válasz megadásával és a
„Beadás” gomb megnyomásakor egy ismételt megerősítéssel lemond a további nyilatkozat ezen
felületen történő benyújtásáról! A lemondással a kapcsolódó ügyintézés meggyorsítására van
lehetőség!

„Nem” válasz megadása esetén a rendelkezésre álló határidőn belül további nyilatkozat benyújtása
lehetséges.

6. Jogszerű földhasználat nyilatkozat benyújtása
Miután valamennyi szükséges mező kitöltésre és az összes dokumentum feltöltésre került és nem
maradt súlyos (piros háromszöggel, vagy piros x-el jelzett) hiba, a Jogszerű földhasználat
nyilatkozat ügyfélkapun keresztül történő benyújtása elindítható a „Beadás” gombra történő
kattintással:
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Amennyiben Ön meghatalmazottként jár el, úgy a „Beadás” gomb megnyomása után az alábbi
tájékoztató üzenet jelnik meg:

A megerősítés után a bizonylat benyújtásra kerül.

6.1 Titkosított KR dokumentum (*xml file) pdf formátummá alakítása
Az ügyfélkapun a letöltés során a felugró ablak segítségével kell elmenteni a kérelmünkről egy
titkosított *xml file-t.
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A lementett *.xml file-t a „KR dokumentum nyomtatása” funkcióval tudjuk megnézni.

vagy a Kincstár honlapján

A „Fájl kiválasztása” gomb segítségével megkeressük a lementett file-t.
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A „Nyomtatás” gombbal pedig meg tudjuk nyitni.

Javasolt PDF olvasó: Adobe Reader

6.2 Visszaigazolás
Visszaigazolás: Miután a kérelmünket elküldtük az ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére 2 db email-t kap az a személy, akinek az ügyfélkapus jogosultságán keresztül történt mindez.
A kérelmet beküldő személy kap a Kincstártól egy olyan e-mail-t, amely két fontos adatot
tartalmaz:
Az egyik az időbélyeg, ami ugyanazt a szerepet tölti be, mint a papír alapú kérelmek esetén a
postára adás dátuma.
A másik egy hivatkozási szám, amely szerepel a Kincstár által küldött befogadás tényéről szóló email-ben is, így azonosítva be az ügyfelet, akihez tartozik a kérelem.
A Kincstár által küldött e-mail és annak melléklete a kérelem befogadásának legfontosabb adatait
tartalmazza.
Nagyon fontos, hogy ezeket a leveleket nem szabad kitörölni. Tanácsos ügyfelenként a „Beérkezett
mappák” alá ügyfelenként külön mappákba tárolni, így könnyebb a visszakeresés is.
A visszaigazolások kiküldésének időszükséglete mind az ügyfélkapu, mind a Kincstár szervereinek
terheltségétől függ, de általában néhány percet vesz igénybe.
Az ügyfélkapura megérkezett *.xml file-okat az „Ideiglenes tárhelyről” a „Tartós tárhelyre” ajánlott
átmásolni, amennyiben több ügyfél meghatalmazottja, akkor egy saját tárolóra is mentse el az
állományokat.
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6.3 Ügyek állása

Belépés után („Általános ügyintézés” / „Beadott kérelmek megtekintése”) ezt a felületet kapjuk:

Szűrési feltételek: Ahol jelölő négyzet van ott egyszerre több feltételt is be lehet állítani.
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Kérelmező ügyfél;
Beadás időpontja;
Kérelmezés típusa.

Ezután meg kell nyomni a „Keresés” gombot.
A lista tartalmazza a folyamatban lévő és a beadott kérelmeket is, azokra vonatkozó státuszokat és
dátumokat.
Az irat vonalkódjára kattintva, innen közvetlenül is ki lehet nyomtatni a kérelmeket, vagy le lehet
menteni azokat.
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