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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.

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?
OK/Mégsem
Az OK gomb megnyomása esetén törlődik a jelölőnégyzetből a pipa és a megszemélyesített adatok a
kapcsolódó adatblokkból, a Mégsem gomb megnyomásával a törlés nem történik meg.
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Újdonság!
Amennyiben Ön rendelkezik el nem bírált VP/EMVA intézkedésre benyújtott Támogatási
kérelemmel/Kötelezettség átvételi kérelemmel, elbírált, de nem jogerős Támogatási Okirattal, nem jogerős
Támogatási határozattal (TAK határozattal), és az adott terület, illetve állatalapú VP/EMVA jogcím tekintetében
nem kezdeményezte kifizetési kérelem benyújtását, 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 (visszavonási kérelmet nyújtott be,
kötelezettség-átadásban vesz rész stb.) kérjük vegye tárgytalannak a jelzésünket.
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UMVP-AKG igénylés
UMVP AKG esetében kifizetési kérelmet csak akkor tud beadni, ha már rendelkezik jogerős
Területazonosítási kérelmet (továbbiakban. TAK kérelem) jóváhagyó vagy részben jóváhagyó
határozattal (továbbiakban: TAK határozat). EMVP AKG kifizetési kérelmet csak a saját TAK
határozatában található egyedi azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt területre lehet
beadni.
Amennyiben még nem rendelkezik jogerős TAK határozattal, akkor a kifizetési kérelmében a TAK
kérelemben, illetve a TAK adategyeztetőn megadott poligonok kerülnek feltüntetésre.
Amennyiben nyújtott be kötelezettség átadási-átvételi kérelmet és még a kérelemmel kapcsolatos
döntésről nem kapott értesítést, akkor bármely, az átadási-átvételi kérelemben szereplő ún. idegen
poligonra igényelhet AKG-t (poligon/kötválter sorszám lila). Az átadó fél területazonosítási kérelmére
hozott határozat tartalmazza az átveendő poligonok egyedi azonosító számát. Felhívjuk azonban arra a
figyelmet, hogy kötelezettség átadási-átvételi kérelmet benyújtó ügyfelek esetében olyan idegen
poligon is megjelenítésre kerül, ami esetleg nem része a kötelezettség átadási-átvételi kérelemnek,
ezért javasoljuk, hogy idegen poligonra fokozott körültekintéssel igényeljen!
Figyelem! A 2018. évben benyújtandó UMVP AKG kérelmek esetében már csak a Környezetvédelmi
célú gyeptelepítés (BD1) célprogramban támogatott poligonok esetében kerülnek a benyújtott
kifizetési kérelmek elfogadásra.
Az igénylést az Adatnézet, Támogatási/kifizetési igénylések panelen az UMVP AKG jogcím
„bepipálásával”, majd tábla szinten az érintett parcellák esetében az UMVP AKG igénylés bejelölésével
teheti meg.

Amennyiben bejelölte az igénylések panelen az UMVP AKG jogcímet, akkor ellenőrzést követően
megjelenik, hogy mely poligonokra nyújtott be Területazonosítási kérelmet, illetve milyen poligonok
szerepelnek a Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram keretén belül a TAK határozatában.

Ezután a Táblaadatok DOSSZIÉ fülön, a szerkesztés ikonra
kattintva a Térképnézet felületen az
érintett tábla esetében is be kell jelölni az igénylési szándékot az UMVP AKG igénylés menü
lenyitásával. Az igénylés bejelölését követően el kell végezni a táblásítást!
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Amennyiben a kötelezettség átadási-átvételi kérelmében olyan blokkban vesz át
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet, amely a 2018. évi egységes kérelmében nem
szerepelt, akkor ezt a blokkot az Új blokk beszúrás funkció gombbal tudja felvezetni.
A táblásítás alatt azt értjük, hogy az ügyfél a térkép felületen kiválasztja az adott táblához tartozó a
Kötvál. ter. sorszámot a legördülő menüből. Ez azonban csak abban az esetben jelenik meg, ha az
UMVP AKG igénylés a táblához be van jelölve.
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UMVP AKG igénylés esetén a tábla nem nyúlhat túl a poligonon. Ez azt jelenti, hogy olyan táblák sem
nyúlhatnak a poligon alá, amelyekre nem igényel UMVP AKG-t. Amennyiben a táblarajz túlnyúlik a
poligonon, akkor súlyos hibát kapunk.
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A táblarajz elkészítése után, vagy a meglévő táblarajz esetén, amennyiben az túlnyúlik a poligonon, a
Hiba üzenetek panelen ellenőrzés hatására megjelenő Vágás eszközzel a rajz túlnyúló részei levágásra
kerülnek.

Figyelem:
UMVP AKG igénylés esetén a tábla igényelt területe nem lehet nagyobb, mint a poligon berajzolt,
táblásított területe. Kivétel, ha a támogatási határozatban a véglegesen jóváhagyott terület esetén a
poligon területénél nagyobb terület került elfogadásra.
pl.:
A 40023539 egyedi azonosító esetén amennyiben az ügyfél maximálisan táblásítja a poligon területét
(a térkép nézeten a berajzolt terület 0,43 ha), akkor az adatnézet felületen a tábla igényelt területe
0,45 ha lehet.

A 20002559 egyedi azonosító esetén a véglegesen jóváhagyott terület 3,82 ha, a hozzá kapcsolódó
poligon területe azonban nagyobb (3,88 ha). Ilyen esetben természetesen maximális táblásítás esetén
a helyes adatnézeten igényelt terület is 3,88 ha, és nem 3,82 ha, mivel a támogatásra jogosult terület
és felmért poligonok arányában történik a kifizetés!
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Amennyiben nem a teljes területére igényelte le a poligont, akkor a Hiba üzenetek panelen megjelenő
figyelmeztető üzenet jelzi, hogy mekkora az eltérés.

A megfelelő poligonazonosító kiválasztása után automatikusan betöltődik a Célprogramkód mező,
amely nem szerkeszthető.
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A kifizetési kérelem benyújtása és az Részleges visszavonási kérelem (továbbiakban: RV) kapcsolata:
RV kérelem benyújtási határidők a 9. éves 2018 gazdálkodási évre:

A 9. gazdálkodási évre csak a környezetvédelmi gyeptelepítés célprogramra vonatkozóan nyújtható be
visszavonási kérelem.


Helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után benyújtott RV-k kezelése:
Amennyiben az ügyfél vis maioros vagy más jogcímbe történő átlépés miatti
visszavonási kérelmét még 2018. június 11. előtt, de a helyszíni ellenőrzésre történő
kiértesítés után nyújtja be, akkor a visszavonási kérelem a környezetvédelmi célú
gyeptelepítés célprogram esetén már csak a következő (10.) gazdálkodási évre kerül
figyelembe vételre, egyéb célprogramok esetében a benyújtott kérelem nem kerül
elfogadásra.

Kifizetési kérelem benyújtása RV esetén:


Normál RV esetén:
o A kifizetési kérelmet a valóságnak megfelelően, már a korábban csökkentett területre
kell benyújtani, még abban az esetben is, ha még nem rendelkezik a visszavonási
kérelemnek helyt adó/részben helyt adó TAK határozattal.
o



A 2017. december 31. után benyújtott normál visszavonási kérelmek a
környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén már csak a következő (10.)
gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre, egyéb célprogramok esetében a
benyújtott kérelem nem kerül elfogadásra. Ezért a kifizetési kérelmet még az eredeti,
visszavonás előtti területre kell benyújtania az ügyfélnek.

Vis maioros RV esetén:
o A 9. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2018. június
11. Ezért az eddig benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési kérelmet is a
visszavonás után maradó területre kell benyújtani. Amennyiben a visszavonási
kérelmet június 12. 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.
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VP-AKG (TK-2015) igénylés
VP AKG (TK-2015) esetében kifizetési kérelmet csak akkor tud beadni, ha 2015. december 31-ig
nyújtott be Támogatási kérelmet (továbbiakban: TK).
A 2017. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), illetve annak hiányában a
TK-ben vagy a TK adategyeztetőn megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. VP AKG (TK-2015)
kifizetési kérelmet csak a saját TO-ban, illetve, annak hiányában saját TK-ben található egyedi
azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt területre lehet beadni.

Amennyiben nyújtott be a 3. 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 AKG-t (TK-2015). Az átadó fél TK kérelme/TOja tartalmazza az átveendő poligonok egyedi azonosító számát. Felhívjuk azonban arra a figyelmet,
hogy kötelezettség átadási-átvételi kérelmet benyújtó ügyfelek esetében olyan idegen poligon is
megjelenítésre kerül, ami esetleg nem része a kötelezettség átadási-átvételi kérelemnek, ezért
javasoljuk, hogy idegen poligonra fokozott körültekintéssel igényeljen!
VP- Agrár környezetgazdálkodás (TK-2015) tábla szintű igénylést akkor tudja megtenni, ha
Támogatási/kifizetési igények adatblokkban az VP- Agrár környezetgazdálkodás 2015 igénylést
bejelölte.

Amennyiben bejelölte, akkor ellenőrzés után megjelenik, hogy milyen poligonokra nyújtott be TK
kérelmet. Amennyiben 2016-ban még nem rendelkezett kifizetési kérelemmel, akkor az VP AKG (TK2015) igénylést csak akkor javasoljuk megkezdeni, ha legalább egy blokk felvételre kerül a kérelemben.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 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.
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Amennyiben a TK kérelmében/TO-ban olyan blokk is szerepelt, amely a 2017. évi egységes kérelmében
nem szerepelt, akkor ezt a blokkot az Új blokk beszúrás funkció gombbal tudja felvezetni.

Ezután az érintett táblánál át kell menni a térképnézet felületre és táblásítani kell!

VP AKG (TK-2015) támogatás nem igényelhető SAPS igénylés nélkül, kivéve a Horizontális Nádas
tematikus előíráscsoport valamint olyan Horizontális szántó területen, melynek az előírás csomagjában
választva lett a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye választható
előírás. Ameddig a SAPS kockába nem tesz pipát, addig a program súlyos
jelzésű hibaüzenetet ad
felszólítva a kérelmezőt a mezők kötelező kitöltésére.

A 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

pipa be van pipálva!
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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 tábla nem nyúlhat túl a poligonon. Ez azt jelenti, hogy olyan táblák sem
nyúlhatnak a poligon alá, amelyekre nem igényel AKG-t. Amennyiben a táblarajz túlnyúlik a poligonon,
akkor súlyos hibát kapunk.
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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.

Figyelem: Szántó földi 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.
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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.

„Tematikus előíráscsoport” mező táblásítás után automatikusan töltődik:
VP AKG intézkedésen belül csak meghatározott hasznosítási kódra igényelhető támogatás! Ezek listája
az Magyar Államkincstár portálján elérhető! (lista a termeszthető növényekről, tematikus
előíráscsoport specifikusan is!).
ÚJ! Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP AKG (TK-2015) tematikus
előíráscsoport keretein belül nem támogatott, a kérelem nem benyújthatóvá válik. Ez alól kivételt
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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 AKG (TK-2015) tematikus
előíráscsoportban sem támogatott, akkor a VP AKG (TK-2015) igénylés mező nem megjeleníthető!
Ilyen esetben nem kap figyelmeztető üzenetet.

„Tematikus előíráscsoport csomag” mező táblásítás után automatikusan töltődik azzal a sorszámmal,
ami a TK-ban megadásra került.

A kifizetési kérelem benyújtása és az ültetvénycsoport váltás kapcsolata:
FONTOS!!!! A bejelentési kötelezettségek mindenkire vonatkoznak, pótlós (ültetvénycsoporton belül
maradó) és ültetvény csoportot váltó ügyfelekre is.
A pályázati felhívás VI. 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 2018. június 11-ig, ne nyújtson be a VP AKG
igénylést, mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet VP
AKG (TK-2015) kifizetési kérelmet benyújtani!
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Ha már benyújtott VP AKG (TK-2015) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme az adott
poligonra, majd az ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra 2018. június 11-ig, a vissza nem
telepített poligonra kérjük vonja vissza a VP-AKG kifizetési kérelmét.
Példa 1:
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 június 11-ig. Ebben az esetben az
adott poligonra vissza kell vonnia az VP-AKG kifizetési kérelmét.



Ha már van benyújtott VP-AKG (TK-2015) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme, és
benyújtást követően június 11-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 20-án az almát kivágja, és a helyére cseresznyét telepít. Ebben
az esetben a kifizetési kérelmét módosítania kell almáról cseresznyére ahhoz, hogy a kifizetési
kérelem ügyintézése során, az érintett poligonra beadott AKG 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 június 11-ig, akkor csökkentést kell benyújtania (az
újratelepítésre nem került területet nem igényelheti le). Ha nem sikerül a teljes poligont
visszatelepíteni június 11-ig, akkor adatváltozás benyújtásával adott poligonra benyújtott AKG
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 június 11-ig, akkor adatváltozás
benyújtásával adott poligonra benyújtott AKG kifizetési kérelmét csökkentse le a visszatelepített
terület mértékéig, és a hasznosítási kódot cserélje ki dióra. Ebben az esetben, fontos, hogy a poligon
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teljes területén végre kell hajtania az ültetvény csoport váltást 12 hónapon belül ( a teljes poligont
dióval kell visszatelepítenie)

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


A vis maior miatti visszavonási kérelem benyújtási határideje: 2018. június 11. A határidő után
benyújtott vis maioros visszavonási kérelmet a 4. gazdálkodási évre kerülnek figyelembe
vételre.



Teljes-részleges visszavonási kérelem benyújtási határidők a 4. éves gazdálkodási évre: 2018.
december 31.



Helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után benyújtott visszavonási kérelmek kezelése:
Amennyiben az ügyfél vis maior miatti visszavonási kérelmét még 2018. június 11-e előtt,
de a helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után nyújtja be, akkor a visszavonási
kérelem már csak a következő (4.) gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre.

Kifizetési kérelem benyújtása vis maior miatti visszavonás esetén:
•

Normál visszavonás esetén:

Az 3. évre vonatkozó normál visszavonási kérelmek határideje 2017. december 31. Ezért az
eddig benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési kérelmet is a visszavonás után
maradó területre kell benyújtani, még akkor is, ha nem kapott ezzel kapcsolatosan elfogadó
dokumentumot.
•

Vis maioros RV esetén:

Az 3. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2018. június 11.
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 11. 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.

VP AKG (TK-2015) 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
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(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.

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.
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Az alábbi esetben az előző poligont 2 táblára vágom szét. Kiválasztom az első táblát, és töréspontokat
teszek le a poligonon belül oda, ahol a tábla határa lesz, illetve a blokkon kívülre. Ezt követően
megnyomom 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:

A poligon további táblákra szétvágása is hasonlóan történik:
Majd a két tábla egymásra fedő részét kell levágni.
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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
Növényvédőszer mentes 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!

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. A
szomszédosság ténye azonban a felületen nem kerül ellenőrzésre!!!!
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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 Ftájékoztató jellegű üzenet jelenik meg: A(z) xy poligon esetében vállalásával ellentétben nem jelentett
be növényvédőszer mentes tartós zöldugart/méhlegelőt vagy füves mezsgyét. A kérelem ezen üzenet
mellett beadható, ha egyéb hibát nem tartalmaz.
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VP Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológia gazdálkodás fenntartásra
történő kifizetési kérelem benyújtása (VP ÖKO)
VP ÖKO esetében kifizetési kérelmet csak abban az esetben tud igényelni, amennyiben 2015.
december 31-ig Támogatási kérelem (továbbiakban: TK) lett benyújtva.
A 2017. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), illetve annak hiányában a
TK-ben, illetve a TK adategyeztetőn megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. Kifizetési kérelmét
csak a saját TO-ban, illetve annak hiányában a TK-ben található egyedi azonosítóval rendelkező
poligonok által behatárolt területre lehet beadni.
Tábla szintű igénylés elvégzése
A tábla szintű igénylés elvégzését az Adatnézet felületen („főoldalon”) a Támogatási/kifizetési igények
adatblokkban a VP – Ökológiai gazdálkodás pont bejelölését követően tudja megtenni. A jelölő
négyzetben elhelyezett pipát követően megjelenik, hogy mely poligon(ok)ra nyújtott be TK kérelmet.
Amennyiben 2016-ben még nem rendelkezett kifizetési kérelemmel, akkor az VP ÖKO igénylést csak
akkor javasoljuk megkezdeni, ha legalább egy blokk felvételre kerül a kérelemben.

Amennyiben nyújtott be a 3. 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-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 átadásiátvételi 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.

25 / 87. oldal

VP ÖKO 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 intézkedésen belül csak meghatározott hasznosítási kódra igényelhető támogatás! Ezek listája
a Magyar Államkincstár honlapján elérhető.
ÚJ! Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP ÖKO 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.
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Amennyiben azonban olyan hasznosítási kód kerül megadásra, mely egyik VP ÖKO földhasználati
kategóriában sem támogatott, akkor a VP ÖKO 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.
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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.
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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.
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A Területalapú igénylések adatblokkon belül, a SAPS+Zöldítés jelölését követően a VP Igénylések
adatblokkban jelölje be a VP ÖKO 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.
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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 VI. 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 2018. június 11-ig, ne nyújtson be a VP ÖKO
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 2018. június 11-ig, a vissza nem telepített poligonra
kérjük vonja vissza a VP-ÖKO 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 június 9-ig. Ebben az esetben az
adott poligonra vissza kell vonnia az VP-ÖKO kifizetési kérelmét.



Ha már van benyújtott VP-ÖKO igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme, és benyújtást
követően június 11-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
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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 20-án az almát kivágja, és a helyére cseresznyét telepít. Ebben
az esetben a kifizetési kérelmét módosítania kell almáról cseresznyére ahhoz, hogy a kifizetési
kérelem ügyintézése során, az érintett poligonra beadott ÖKO 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 június 11-ig, akkor csökkentést kell benyújtania (az újratelepítésre nem került
területet nem igényelheti le). Ha nem sikerül a teljes poligont visszatelepíteni június 11-ig, akkor
adatváltozás benyújtásával adott poligonra benyújtott ÖKO 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 június 11-ig, akkor
adatváltozás benyújtásával adott poligonra benyújtott ÖKO kifizetési kérelmét csökkentse lea
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 3. évre vonatkozó visszavonási kérelmek határideje 2017. december 31. Ezért az eddig
benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési kérelmet is a visszavonás után maradó
területre kell benyújtani, még akkor is, ha nem kapott ezzel kapcsolatosan elfogadó
dokumentumot
•

Vis maioros RV esetén:

A 3. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2018. június 11.
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.
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Amennyiben a visszavonási kérelmet június 11. 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.

Újdonság! Ökológiai gyep földhasználati kategória kezelése
Amennyiben Ön Ökológiai gyep földhasználati kategória esetén legeltetéses hasznosítást jelöl, 2018tól köteles megadni, hogy az adott gyep/állandó gyep területet saját állattal vagy bérlegeltetés
keretében vagy saját és bérállattal egyaránt legelteti.

Amennyiben Ön bérlegeltetés keretében legeltetet állatokkal vagy vegyes (saját és bérlegeltetett)
állattal teljesíti a legeltetési előírásokat a nyilatkozat megtétele után a pályázati felhívás 13. számú
melléklete szerinti minimum tartalommal bíró, a bérlegeltetett állatállomány tartójával kötött írásbeli
megállapodást is az egységes kérelemhez kell csatolni!! A csatolmány nélkül a kérelem nem benyújtható.

Azon kedvezményezetteknek is újra kell csatolni 2018. évi EK-hoz, akik már a 2016. évi vagy 2017. évi
EK-hoz is csatolták a teljes 5 éves kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan.
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VP-AKG (TK-2016) igénylés
VP AKG (TK-2016) esetében kifizetési kérelmet csak akkor tud beadni, ha 2016. december 2-ig nyújtott
be Támogatási kérelmet (továbbiakban: TK).
A 2017. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), elletve annak hiányában a
TK-ben vagy a TK adategyeztetőn megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. VP AKG (TK-2016)
kifizetési kérelmet csak a saját TO-ban, illetve, annak hiányában saját TK-ben található egyedi
azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt területre lehet beadni.

Amennyiben nyújtott be 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 AKG-t (TK-2016). Az átadó fél TK kérelme tartalmazza az átveendő poligonok
egyedi azonosító számát. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy kötelezettség átadási-átvételi
kérelmet benyújtó ügyfelek esetében olyan idegen poligon is megjelenítésre kerül, ami esetleg nem
része a kötelezettség átadási-átvételi kérelemnek, ezért javasoljuk, hogy idegen poligonra fokozott
körültekintéssel igényeljen!
VP-AKG (TK-2016) tábla szintű igénylést akkor tudja megtenni, ha Támogatási/kifizetési igények
adatblokkban az VP-AKG (TK-2016) igénylést bejelölte.

Amennyiben bejelölte, akkor ellenőrzés után megjelenik, hogy milyen poligonokra nyújtott be TK
kérelmet. Amennyiben 2016-ban még nem rendelkezett kifizetési kérelemmel, akkor az VP AKG (TK2016) igénylést csak akkor javasoljuk megkezdeni, ha legalább egy blokk felvételre kerül a kérelemben.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 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.
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Amennyiben a TK kérelmében olyan blokk is szerepelt, amely a 2017. évi egységes kérelmében nem
szerepelt, akkor ezt a blokkot az Új blokk beszúrás funkció gombbal tudja felvezetni.

Ezután az érintett táblánál át kell menni a térképnézet felületre és táblásítani kell!

VP AKG (TK-2016) támogatás nem igényelhető SAPS igénylés nélkül, kivéve olyan Horizontális szántó
területen, melynek az előírás csomagjában választva lett a növényvédőszer mentes
zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye választható előírás. Ameddig a SAPS kockába nem tesz
pipát, addig a program súlyos
jelzésű hibaüzenetet ad felszólítva a kérelmezőt a mezők kötelező
kitöltésére.

A 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

pipa be van pipálva!

35 / 87. oldal

A Poligon azonosító kijelölése után az ügyfél ún. saját poligonja rózsaszín aktívvá válik, a poligon
sorszámát rózsaszín színnel láthatjuk.

A VP-AKG (TK-2016) igénylés esetén a tábla nem nyúlhat túl a poligonon. Ez azt jelenti, hogy olyan
táblák sem nyúlhatnak a poligon alá, amelyekre nem igényel AKG-t. Amennyiben a táblarajz túlnyúlik a
poligonon, akkor súlyos hibát kapunk.
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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.

Figyelem: Szántó földi 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!!
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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.

„Tematikus előíráscsoport” mező táblásítás után automatikusan töltődik:
VP AKG (TK-2016) intézkedésen belül csak meghatározott hasznosítási kódra igényelhető támogatás!
Ezek listája a Magyar Államkincstár honlapján elérhető! (lista a termeszthető növényekről, tematikus
előíráscsoport specifikusan is!).
ÚJ! Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP AKG (TK-2016) 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 AKG (TK-2016) tematikus
előíráscsoportban sem támogatott, akkor a VP AKG (TK-2016) igénylés mező nem megjeleníthető!
Ilyen esetben nem kap figyelmeztető üzenetet.
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„Tematikus előíráscsoport csomag” mező táblásítás után automatikusan töltődik azzal a sorszámmal,
ami a TK-ban megadásra került.

A kifizetési kérelem benyújtása és az ültetvénycsoport váltás kapcsolata:
FONTOS!!!! A bejelentési kötelezettségek mindenkire vonatkoznak, pótlós (ültetvénycsoporton belül
maradó) és ültetvény csoportot váltó ügyfelekre is.
A pályázati felhívás VI. 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.

3. 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.
4. Ha kivágja az ültetvényt, és nem telepít újra 2018. június 11-ig, ne nyújtson be a VP AKG (TK2016) igénylést, mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet
VP AKG (TK-2016) kifizetési kérelmet benyújtani!


Ha már benyújtott VP AKG (TK-2016) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme az adott
poligonra, majd az ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra 2018. június 11-ig, a vissza nem
telepített poligonra kérjük vonja vissza a VP-AKG (TK-2016) kifizetési kérelmét adott poligonra.
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Példa 1:
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 június 11-ig. Ebben az esetben az
adott poligonra vissza kell vonnia az VP-AKG (TK-2016) kifizetési kérelmét.



Ha már van benyújtott VP-AKG (TK-2016) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme, és
benyújtást követően június 11-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 20-án az almát kivágja, és a helyére cseresznyét telepít. Ebben
az esetben a kifizetési kérelmét módosítania kell almáról cseresznyére ahhoz, hogy a kifizetési
kérelem ügyintézése során, az érintett poligonra beadott AKG 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 június 11-ig, akkor csökkentést kell benyújtania (az
újratelepítésre nem került területet nem igényelheti le). Ha nem sikerül a teljes poligont
visszatelepíteni június 11-ig, akkor adatváltozás benyújtásával adott poligonra benyújtott AKG
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 június 11-ig, akkor adatváltozás
benyújtásával adott poligonra benyújtott AKG 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)
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A kifizetési kérelem benyújtása és az Részleges visszavonási kérelem (továbbiakban: RV) kapcsolata:


A vis maior miatti visszavonási kérelem benyújtási határideje: 2018. június 11. A határidő után
benyújtott vis maioros visszavonási kérelmet a 3. gazdálkodási évre kerülnek figyelembe
vételre.



Teljes-részleges visszavonási kérelem benyújtási határidők a 2. éves gazdálkodási évre: 2017.
december 31.



Helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után benyújtott visszavonási kérelmek kezelése:
Amennyiben az ügyfél vis maior miatti visszavonási kérelmét még 2018. június 11-e előtt,
de a helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után nyújtja be, akkor a visszavonási
kérelem már csak a következő (3.) gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre.

Kifizetési kérelem benyújtása vis maior miatti visszavonás esetén:
•

Normál visszavonás esetén:

Az 2. évre vonatkozó normál visszavonási kérelmek határideje 2017. december 31. Ezért az
eddig benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési kérelmet is a visszavonás után
maradó területre kell benyújtani, még akkor is, ha nem kapott ezzel kapcsolatosan elfogadó
dokumentumot.
•

Vis maioros RV esetén:

A 2. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2018. június 11.
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 11. 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.

VP AKG (TK-2016) 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.

41 / 87. oldal

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.

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.
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Az alábbi esetben az előző poligont 2 táblára vágom szét. Kiválasztom az első táblát, és töréspontokat
teszek le a poligonon belül oda, ahol a tábla határa lesz, illetve a blokkon kívülre. Ezt követően
megnyomom 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:

44 / 87. oldal

A poligon további táblákra szétvágása is hasonlóan történik:
Majd a két tábla egymásra fedő részét kell levágni.

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
Növényvédőszer mentes 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.

méhlegelő szegély esetén a használandó hasznosítási kód: MEH01
füves mezsgye esetén a használandó hasznosítási kód: FUM01
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Figyelem! A növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegélynek és a füves mezsgyének azon a
KET poligonon belüli táblával szomszédosan kell elhelyezkednie, melyre az előírást vállalta. A
szomszédosság ténye azonban a felületen nem kerül ellenőrzésre!!!!

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 Ftájékoztató jellegű üzenet jelenik meg: A(z) xy poligon esetében vállalásával ellentétben nem jelentett
be növényvédőszer mentes tartós zöldugart/méhlegelőt vagy füves mezsgyét. A kérelem ezen üzenet
mellett beadható, ha egyéb hibát nem tartalmaz.
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VP-NTB Élőhelyfejlesztési célú és VP NTB Vízvédelmi célú nem termelő beruházások
VP NTB Élőhelyfejlesztési célú beruházások és VP NTB Vízvédelmi célú nem termelő beruházások
tárgyában (továbbiakban: VP NTB) támogatási kérelem alapján, támogatói okirat nélkül is benyújtható
kifizetés igénylés. A 2018. évi egységes kérelemben azok az ügyfelek nyújthatnak be VP NTB kifizetés
igénylést, akiknél a helyszíni szemle már lefolytatásra került, a helyszíni szemle jegyzőkönyvet kézhez
vették, és azt követően a beruházást saját felelősségre megkezdték.

A 2018. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), elletve annak hiányában a
támogatási kérelemben (továbbiakban: TK) megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. VP NTB
kifizetési kérelmet csak a saját TO-ban, illetve, annak hiányában saját TK-ban található egyedi
azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt területre lehet beadni.

Amennyiben nyújtott be a (vis maioros) kötelezettség átadási-átvételi kérelmet és még a kérelemmel
kapcsolatos döntésről nem kapott értesítést, akkor bármely, az átadási-átvételi kérelemben szereplő
poligonra igényelhet VP NTB-t.

VP-NTB jelölőnégyzet elhelyezése

VP NTB tábla szintű igénylést akkor tudja megtenni, ha Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a
VP NTB igénylést bejelölte.
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Amennyiben a VP NTB bejelölte, akkor ellenőrzés után megjelenik, hogy milyen poligonokra nyújtott
be TK kérelmet.

Az igénylés bejölése után, figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy a
kérelmében nem került valamennyi VP NTB poligon táblásításra.

Amennyiben új blokkazonosítót kíván felvenni, a következő lépés a blokkazonosító kiválasztása:

Adatnézeten a

gomb segítségével lépjen át a Térkép nézetre
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A fedvénytár bekapcsolásával megtekintheti a VP NTB érintett területeket, melyek lila csíkozással
jelennek meg

A következő lépés a VP NTB célterületeihez tartozó hasznosítási kód megadása:
-

VP NTB Élőhelyfejlesztés „A” célterület (tartós zöldugar telepítése esetén): UGA03
VP NTB Élőhelyfejlesztés „B” célterület (gyeptelepítés esetén): GYE01 és GYE02
VP NTB Élőhelyfejlesztés „C” célterület (sövénytelepítés esetén): a sövényhez tartozó tábla
hasznosítási kódja
VP NTB Élőhelyfejlesztés „D” célterület (méhlegelő telepítése esetén): MEH01
VP NTB Vízvédelmi célú beruházás: VIZ01

Az UGA03 hasznosítási kód esetén a keveréket alkotó növények megadása kötelező, erre benyújtást
akadályozó piros hibaüzenet hívja fel a figyelmet. A zöldugart alkotó növénykultúrák megadása esetén
kérjük szem előtt tartani a zöldugar fogalmát (Zöldugar: legalább három egymást követő évig tartó
zöld növényi borítottság, amelyet legalább három fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy évelő
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pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki. Ennek megfelelően kell a keveréket alkotó növényeket
megadni).

A VP NTB Vízvédelmi célú beruházás, CSAK VIZ01 HASZNOSÍTÁSI KÓD ESETÉN IGÉNYELHETŐ!!!
Ellenkező esetben a VP igénylések menüpont nem választható ki, még akkor sem, az adat nézeten az
VP NTB vízvédelmi célú beruházások igénylése bejelölésre került.
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VP NTB támogatás esetén is igényelhető SAPS támogatási is, ezért ameddig a SAPS kockába nem tesz
pipát, addig a program s

jelzésű hibaüzenetet ad felszólítva a kérelmezőt a mező kitöltésére.

A területalapú igénylések bejelölése után a VP NTB igénylés lehetősége a VP igénylések menüpont
alatt adható meg, a jelölőnégyzet bejelölésével. A bejelölés után piros, a benyújtást akadályozó
hibaüzenet figyelmeztet arra, ha a táblásítást még nem végezte el.

A térkép felületen az adott táblához a legördülő menüből kell kiválasztani a hozzá tartozó a Poligon
azonosító sorszámot. A „Poligon azonosító”: mező azonban csak akkor jelenik meg, ha a térképnézeten
az érintett táblánál
vagy
pipa be van pipálva, és az adatnézeten a VP NTB Élőhelyfejlesztés/Vízvédelmi célú beruházás igénylés
is be van jelölve.
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Minden VP NTB-s poligon megjelenik ami a blokkban van. A kötelezettségátadás miatt, azokra a
poligonokra is tud igénylést benyújtani, melyekre nem rendelkezik támogatói okirattal/támogatási
kérelemmel. Ezekben az esetekben a benyújtást nem akadályozó hibaüzenet jelzi, hogy a poligon nem
a kérelmet benyújtó ügyfélhez tartozik.

A Poligon azonosító kijelölése után automatikusan megjelenik a poligonazonosítóhoz tartozó
célterület. Abban az esetben, ha hasznosítási kód megadásakor, nem a célterülethez tartozó
hasznosítási kódot adta meg, figyelmeztető üzenet jelenik meg

A következő lépés a poligonhoz tartozó táblarajz elkészítése. A VP NTB beruházások esetében, ha a
táblarajz túlnyúlik a poligonon, akkor a felület felajánlja a vágás lehetőségét, azonban ez csak
figyelmeztető hibaüzenet. Ettől függetlenül a
vághatjuk:

funkcióval a táblarajzot a megfelelő méretűre
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A
menügomb alkalmazása után, a Rendben gomb megnyomás után a rajz túlnyúló részei
automatikusan levágásra kerülnek.

Amennyiben nem a teljes területére igényelte le a poligont, akkor a Hiba üzenetek panelen
megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi, hogy mekkora az eltérés.

Szintén figyelmeztető üzenet van arra is, ha az igényelt táblaterület nem éri a 0,25 hektárt

Amennyiben nem a nemzeti park igazgatóság által jóváhagyott fajokból valósította meg a telepítést,
abban az esetben legkésőbb a kifizetési igényléssel változás bejelentőt és új támogató nyilatkozatot
kell csatolnia. Erre szintén figyelmeztető üzenet hívja fel a figyelmet.
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VP NTB Élőhelyfejlesztés „C”célterület sövénytelepítés igénylésnek sajátosságai
A Pályázati Felhívás szerint egy mezőgazdasági táblán, csak egy célterület valósítható meg, kivéve a C)
célterület (sövénytelepítés), mely a vonatkozó előírásokból kifolyólag több célterülettel kombinálható.

A fentiekben már leírt módon először a főmenüben kell bejelölni a VP NTB Élőhelyfejlesztés igénylést,
szükség setén felvenni az érintett blokkot. A térkép nézeten először a főtábla hasznosítási kódját kell
megadni, majd a SAPS+zöldítés igénylést bejelölni

A VP NTB élőhelyfejlesztés bejelölése után a legördülő menüből kiválasztható a sövényhez tartozó VP
NTB célterülettel érintett poligon azonosítója
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A táblásítás hiányára hibaüzenet figyelmeztet, a fenti leírtakhoz hasonlóan itt is kötelező a táblarajz
elkészítése.

A táblarajz elkészítése után válasszuk a

gombot.

A
gomb segítségével legördülő menüből választható ki az a poligon azonosító,
melyet a táblához szeretnénk rendelni. Egy táblához maximum 3 sövény sor tartozhat. Ha ennél több
sövény sorral rendelkezik, azokat külön-külön kell táblásítania.

A poligonazonosító kiválasztását követően, meg kell adnunk a támogatási kérelemben igényelt –és ez
alapján megvalósított- sövény hosszát méterben. A beírt adatot az
megnyomásával ellenőrizhetjük

gomb
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A támogatási kérelemben megadott/támogatási okiratban elfogadott hossznál nagyobbat nem lehet
igényelni, erre a benyújtást akadályozó hibaüzenet figyelmeztet

Amennyiben a támogatásra jogosult a TO-ban jóváhagyott terület kevesebb, mint 50%-án valósítja
meg a telepítést, akkor a támogatási összeg 75%-ra nem jogosult. Ezért ha a megadott sövény hossza
az TK-ban igényelt/TO-ban jóváhagyott sövényhosszánál több 50%-al kevesebb arra szintén hibaüzenet
hívja fel a figyelmet. A benyújtást ez nem akadályozza, akkor is tud igényelni csak kevesebb lesz a
kifizethető összeg. Felhívjuk figyelmét, hogy a kifizetési kérelem benyújtására csak egy alkalommal van
lehetőség.

A sövény hosszát két tizedes pontossággal lehet megadni:
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A
gomb megnyomásával a sövény felvételre kerül. A VP igénylések
adatblokkban pedig megjelenik a sövény, mint célterület:

A sövényhez tartozó poligonok itt már nem jelennek meg, ezeket a nyomtatási nézetben tekinthetjük
meg, még a kérelem benyújtás előtt:

Megjelennek a már fent leírt VP NTB célterület specifikus figyelmeztető üzenetek is, melyek a
benyújtást nem akadályozzák, csak tájékoztató jellegűek.

Ha az adott táblához csak sövényt szeretne igényelni és a sövényhez tartozó tábla nem más VP NTB
célterülettel érintett tábla, akkor a főnövény hasznosítási kódja sövényhez tartozó tábla hasznosítási
kódja. A támogatási kérelemben felvitt technikai tábla amennyiben az nem érintett VP NTB vagy VP
AKG igényléssel az egységes kérelemben nem jelenik meg, mint külön poligonazonosítóval rendelkező
tábla.
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Ebben az esetben a hasznosítási kód, a SAPS igénylés és a VP igénylések jelölése után válassza a
gombot.
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Majd a felugró ablakban válassza ki azt a poligon azonosítót, melyet a táblához kíván rendelni:

A további lépések megegyeznek a fent leírtakkal.

Tekintettel arra, hogy a telepített sövény a későbbi területalapú támogatások szempontjából a
fenntartási időszak végig nem támogatható területté válik, a SAPS igénylés nem kötelező, csak
figyelmeztető –sárga- hibaüzenet hívja fel rá a figyelmet, ha nem kerül bejelölésre

VP AKG és VP NTB igénylésének kapcsolata
A térkép nézeten a fedvénytár bekapcsolásával ellenőrizhetjük, hogy hol találhatók a területek. A
fedvénytár bekapcsolásával a VP AKG területek rózsaszínnel jelennek meg. A fedvény bekapcsolása
után a VP NTB/VP AKG poligonok is megjelennek.
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A következő lépés a VP AKG igénylés elkészítése, a VP AKG kifizetési kérelem benyújtás fejezetben leírt
módon.
Javasoljuk, hogy először a VP AKG igénylést készítse el, majd a fent leírtakkal megegyező módon a VP
NTB igénylés menüpontban válassza ki a VP NTB célterületet, és a hozzá tartozó poligont.

Amennyiben a VP NTB poligon a VP AKG egymásra fed, a táblarajz nem lóghat ki a poligonból. A felület
felajánlja a vágás lehetőségét.
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A nem egymásra fedő részek levágásra kerülnek, vagy a VP NTB, vagy a VP AKG poligon levágásával.

A nem egymásra fedő részeket külön VP NTB vagy VP AKG táblaként kell leigényelni, még a poligonon
belül, új tábla felvitelével, a már korábban leírt módon, illetve a VP AKG benyújtásánál leírt módon.
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VP-NTB Vízvédelmi célú beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely kialakítása célterület igénylésének
sajátosságai

A kérelem benyújtás első lépései fent leírtakkal megegyeznek.

CSAK VIZ01 HASZNOSÍTÁSI KÓD ESETÉN IGÉNYELHETŐ!!! Ellenkező esetben a VP igénylések menüpont
nem választható ki, még akkor sem, az adat nézeten az VP NTB vízvédelmi célú beruházások igénylése
bejelölésre került.
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Az igénylés jelölése után legördülő menüből válaszható a poligon, majd a fent leírt módon táblásítani
kell:
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Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a beruházás környezeti hatásvizsgálat köteles, abban az
esetben környezeti hatástanulmányt kell készíteni, melyet a kifizetés igénylés alkalmával, a kifizetési
kérelemhez szükséges mellékelni.
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VP- Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
(VP THÉT)
VP THÉT támogatást kizárólag a 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke alapján meghatározott területen
(KAT19 besorolású fizikai blokkban) elhelyezkedő táblára lehet igényelni.

THÉT igénylés önmagában is megvalósítható (SAPS igénylés nélkül). A SAPS igénylésre csak
figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Újdonság!
Amennyiben Ön olyan blokkban kíván támogatást igényelni, mely KAT19 besorolású és olyan növényt termeszt,
mely THÉT-ben elfogadott, akkor a támogatási lehetőségre a beadó felület is felhívja a figyelmét.
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VP- Natura 2000 mezőgazdasági területeken nyújtott kompenzációs kifizetések
Figyelem, 2017-ben is a Natura 2000 támogatás igénylése a MePAR tematikus fedvény alapján történik!
Natura 2000 támogatást akkor igényelhető, ha az adott táblarajz több mint 50 %-a „Natura 2000
terület” fedvényen helyezkedik el.

Ha az adott kultúra Natura 2000 gyepterületek jogcím esetében támogatott és SAPS+Zöldítés igénylés
történt a táblára.

Csak a fenti feltételek együttes teljesülése esetén igényelhető Natura 2000 gyep támogatás a táblára.
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Amennyiben a táblaadatoknál a VP Natura 2000 igénylést bejelölték, de a táblarajz 50% alatt fed rá a
„Natura 2000 területek” fedvényre, a program súlyos hibát jelez.

A tábla Natura igényléséhez és a beadásához a táblarajzot úgy kell kialakítani, hogy annak több mint 50
%-a fedjen a fedvényre, a „Natura 2000 területek” fedvényhez kapcsolódó változás bejelentésére nincs
mód.
Natura 2000 gyepterületek támogatás nem igényelhető olyan területre, ami állami tulajdonú ÉS
honvédelmi vagyonkezelésű. Ezen területek (blokk-részletek) fedvény formájában megjelenítésre
kerülnek a térkép felületen (sárga színű sraffozott fedvény). Ez azt jelenti, hogy ezen blokkrészletekre
Natura 2000 támogatást nem, egyéb területalapú támogatást (pl.: SAPS) azonban lehet igényelni.
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Amennyiben a táblarajz ráfed a „HM Natura” fedvényre, és a VP Natura 2000 igénylést bejelölték, a
program súlyos hibát jelez, és automatikus javításként felajánlja a tábla vágását.
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Újdonság!
Amennyiben Ön olyan blokkban kíván támogatást igényelni, melyben található Natura fedvény és olyan növényt
termeszt, mely VP Natura gyep esetén elfogadott, akkor a támogatási lehetőségre a beadó felület is felhívja a
figyelmét.
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Agrotechnika/Másodvetés igénylése
Fontos alapszabály:
Ameddig az Agrotechnika/Másodvetés műveletek tényleges vetési időpontja nem kerül rögzítésre, az
azonos tervezett vetési időpontú agrotechnika/másodvetés műveletek összterülete lehet nagyobb,
mint a főtábla területe, lehetnek átfedőek is. Addig tehát, ameddig a tényleges vetési időpont nincs
megadva, egy agrotechnika/másodvetés művelet bejelentés táblája nem lehet nagyobb, mint a
főtábla.
FONTOS újdonság! A 2018. évi főnövény vetési dátuma előtt megvalósult agrotechnikai
műveletekkel/másodvetésekkel kapcsolatos bejelentését kérjük a 2017. évi W0172 adatváltozás
bizonylaton megadni!! A bizonylat 2018-ban a 2018. évi egységes kérelem indulása után is nyitva
marad.
a) Hagyományos másodvetés igénylés
Hagyományos másodvetés igénylésére az EFA/Agrotechnika – EFA/Agrotechnika beszúrása –
Másodvetése/Agrotechnika – Másodvetések fül alatt van lehetőség.

Hagyományos másodvetés esetén a Másodvetés/Agrotechnika fül alatt meg kell adni a hasznosítást, a
másodvetés területét és a másodvetés tervezett időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül a
tényleges vetés dátumát, vele együtt a főnövény vetési és betakarítási dátumát.
Beforgatás/betakarítás esetén a beforgatás/betakarítás tényleges dátumát a beforgatást követő 15
napon belül.
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Amennyiben a teljes táblát kívánjuk másodvetés során megadni, akkor rajzolásnál, ha a táblán túl
rajzolunk, a szoftver felajánlja a táblára vágás funkcióját.
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Amennyiben egy táblára több másodvetést tervezünk, akkor újra ki kell választani a másodvetés
lehetőségét.

A másodvetés „szürke” sorára állva egyenként kell berajzolni az adott másodvetés területét.
b) Ökológiai másodvetés igénylés
Ökológiai másodvetés igénylésére a ”Másodvetés/Agrotechnika”alponton belül a „Másodvetések”
alpontra, majd az Ökológiai másodvetésre kattintva van lehetőség. Itt meg kell adni a jogszabályban
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előírt keverék kultúrán belüli hasznosítási kódokat, a másodvetés rajzát, valamint a másodvetéssel
érintett terület nagyságát. Ugyanitt meg kell adni a másodvetés tervezett időpontját, melynek
ökológiai célterületként bejelentett másodvetés esetében tárgyév október 1. napjáig kell megtenni,
valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy
elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Az ellenőrzés és mentés gombok megnyomását
követően a másodvetés megjelenik a táblán és a táblához tartozó EFA elemeket összesítő táblázatban
a súlyozási és átváltási tényezőkkel számított zöldítési terület feltüntetésével. Ökológiai, illetve
hagyományos másodvetés, valamint másodvetés zöldtrágyázás céljából esetekben kötelező megadni a
beadáskor a tervezett vetés dátumát. Emellett a tényleges vetési, illetve betakarítási/beforgatási
időpontját, a vetést, illetve betakarítást/beforgatást követően 15 napon belül kell bejelenteni! A
határidő elmulasztása esetén a másodvetés nem kerül figyelembe vételre az egyes támogatások
vonatkozásában!
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Rajzolás után megjelennek az EFA ökológiai másodvetésre vonatkozó terület adatok.
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c) Másodvetés zöldtrágyázás céljából:
Figyelem! Megváltozott a zöldtrágya fogalma!!
Zöldtrágyanövény: olyan vetett növényfaj vagy növényfajok keveréke, amely legalább 60 napig

növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából teljes tömegében a
talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágyanövénynek
Ökológiai másodvetés igénylése a „Másodvetés/Agrotechnika” fül alatt van lehetőség.

Másodvetés zöldtrágyázás céljából elnevezésű agrotechnikai művelet esetén meg kell adni a
hasznosításokat, a területét és a másodvetés tervezett időpontját. A megvalósulás után 15 napon belül
a tényleges vetés dátumát, vele együtt a főnövény vetési és betakarítási dátumát.
Beforgatás/betakarítás esetén a beforgatás tényleges dátumát a beforgatást követő 15 napon belül
kell megadni.
Az elfogadható hasznosításokat a VP AKG 2015 pályázati felhívás 22. számú melléklete tartalmazza.
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A terület rajzolása megegyezik a hagyományos másodvetésnél leírtakkal.
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d) Agrotechnikai műveletek megvalósulásának bejelentése
Az agrotechnikai műveletek esetében lehetőség van: istálló trágya kijuttatás, baktériumtrágya
kijuttatás, zöldtrágya növény beforgatás (zöldtrágyázás), középmély-lazítás megvalósulás
benyújtására.
Az adott agrotechnikai művelet/másodvetés bejelentés megtételét a kiválasztott tábla esetében az
egységes kérelem Térképnézet felületén keresztül teheti meg.

A
Térképnézet
felületen
a
kívánt
agrotechnika
bejelentést
EFA/Agrotechnika//Másodvetés/Agrotechnika beszúrása rész megnyomása után

az

a megjelenő panelen az Másodvetés/Agrotechnika/Agrotechnika rész alatt található menüpontok
előtt található ceruzára kattintva lehet kezdeményezni.
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A bejelenteni kívánt művelet kiválasztást követően új sorban beszúródik, a Rajzolandó tábla
adatpanelen. Ilyenkor az ehhez a bejelentéshez tartozó szerkesztési/rajzolási funkciók aktívak, a
támogatásban részesülő tábla rajzát nem lehet szerkeszteni.

Ugyancsak ekkor, a Táblaadatok adatpanelen (jobb szélső panel) megjelenik a
Másodvetés/Agrotechnika adatblokk, a kiválasztott agrotechnikai művelet bejelentéséhez szükséges,
kitöltendő mezőkkel.

A szükséges mezők kitöltésének befejezéséig nincs mód az agrotechnika/másodvetés művelet
végleges bejelentésére, azt a felület piros, beadást akadályozó üzenettel figyelmezteti.
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Zöldtrágyázás:
Ezen esetben a főnövényt kívánja zöldtrágyázás céljából beforgatni.
A hasznosítási kód megadása során, mivel a zöldtrágyázás esetében a főnövény kerül beforgatásba,
ezért amennyiben a főnövényt kívánja zöldtrágyázás céljából felhasználni, hasznosítási kódot nem kell
megadnia. A zöldtrágyázás célja termeszthető növények listáját a főnövények esetén is VP AKG
esetében a pályázati felhívás 22. sz. melléklete tartalmazza.

A zöldtrágyázás esetén a művelettel érintett terület nagyság kell megadni, berajzolni az érintett
területet, és tekintettel arra, hogy itt a főnövény beforgatásáról van szó, ezért a főnövény betakarítási
időpontja mező megadásával kell az zöldtrágyázás agrotechnikai művelet elvégzését is jelezni.
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Középmély-lazítás/ istállótrágya/baktérium trágya kijuttatás megvalósulása
A VP-4-10.1.1.-15. és VP-4-10.1.1.2.-16. VP AKG pályázati felhívások V. A tematikus előíráscsoportokra
vonatkozó követelmények fejezet (22) pontja értelmében ügyfélkapun belül be kell jelenteni:
Középmély lazítás, istállótrágya/baktériumtrágya kijuttatás megvalósítás esetén a megvalósítás helyét
és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül.
A kívánt agrotechnikai művelet kiválasztását követően a művelet elvégzés helyét rajz formájában is
meg kell adni. Az agrotechnikai művelet rajza csak abban az esetben szerkeszthető, ha a Táblarajz
adatpanelon ki van jelölve. A bejelenteni kívánt agrotechnikai művelet rajza naracssárga színnel jelenik
meg.

A bejelentés során az agrotechnikai művelet rajza nem lóghat le a tábla rajzról. Erre a felület piros
üzenettel figyelmeztet. A rajz korrigálására választható az automatikus vágás funkció, amely
segítségével a felület a táblára vágja a rajzot.
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A rajz elkészítését követően a Táblaadatok adatpanel Másodvetés/Agrotechnika adatblokkjában
található mezők kitöltését kell elvégezni.
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A művelet megvalósulásának időpontja kitöltése során fontos, hogy a megadott dátum nem lehet
későbbi, mint a bejelentés dátum, hiszen a megvalósulást követően kell a bejelentést megtenni. Abban
az esetben, ha mégis későbbi a megvalósulás dátuma, mint a bejelentés dátuma, a felület piros,
beadást akadályozó üzenettel figyelmeztet.
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Fontos! A főnövény betakarítási dátuma esetében az nem lehet későbbi, mint a középmély-lazítás,
istállótrágya/baktériumtrágya kijuttatás –kivétel fejtrágyázás- megvalósulásának dátuma. A
középmély-lazítás megvalósításának dátuma és a vetett kultúra vetési- és betakarítási napjai között
minimum egy napnak el kell telnie. Tehát egy napra nem lehet a középmély-lazítást bejelenteni a
vetéssel és a betakarítással.
Újdonság: 2018-tól lehetőséget biztosítunk arra az olyan baktériumtrágya bejelentésére, mely a
főnövény beforgatása nélkül került kijuttatásra. Ezen esetben a főnövény beforgatási adatait nem kell
megadni.
Amennyiben az összes piros hibaüzenet feloldásra kerül, a bejelentést véglegesnek lehet tekinteni.
A VP AKG pályázati felhívás V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények fejezet:
(16) pontja értelmében a szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt
istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatás a alól mentesülnek azon KET területek, amelyeken a teljes
támogatási időszak alatt a teljes területen, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény
termesztése történik.
(19) pontja értelmében a kötelezően előírt középmély lazítás kötelezettség alól belvíz-érzékeny szántó
és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportoknál azon területek, amelyeken csak és
kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik.
(20) pontja értelmében a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus
előíráscsoportoknál a középmély-lazítást, az erózió-érzékeny szántó, belvíz-érzékeny szántó és az
aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportoknál az istállótrágya kijuttatását a partvonallal
érintkező KET területek esetében a füves mezsgye területének kivételével, a KET terület teljes
területén el kell végezni.
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Agrotechnikai bejelentések és másodvetések viszonya
Zöldtrágyázás, istállótrágyázás, baktériumtrágyázás, középmély lazítás elvégezhető egy napon.
Zöldtrágyázás, istállótrágyázás és beforgatással járó baktériumtrágyázás végezhető a főnövény
vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve) vagy betakarításának napjától (a betakarítást napját is
beleértve) a következő növénykultúra vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve).
Baktériumtrágyázás bármikor végezhető, ha a baktériumtrágya nem kerül beforgatásra a területre.
Istállótrágyázás, beforgatással járó baktériumtrágyázás végezhető a bármelyik másodvetés vetésének
napjáig (a vetés napját is beleértve) vagy betakarításának napjától (a betakarítást napját is beleértve)
a következő növénykultúra vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve).
A középmély lazítás maximum a főnövény vetése előtt napig (vetés napjára már nem), vagy a
betakarítása követő 1. naptól kezdődve (a betakarítás napjára nem) jelenthető a következő kultúra
vetését megelőző napig (vetés napjára már nem). Ám amennyiben a főnövény = fővetésű
zöldtrágyanövény (agrotechnikai művelet= zöldtrágyázás) már a beforgatás napjára is lehet jelenteni
középmély lazítást.
Amennyiben a főnövény = fővetésű zöldtrágyanövény esetében (agrotechnikai művelet=
zöldtrágyázás) a főnövény betakarítási/beforgatási időpont megegyezik a zöldtrágyázás időpontjával.
Hagyományos másodvetés, öko másodvetés, másodvetés zöldtrágyázás céljából csak a főnövény
betakarítása után jelenthető.
Istállótrágyázás, beforgatással járó baktériumtrágyázás végezhető a hagyományos másodvetés, az
ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás céljából vetett másodvetés vetésének napjáig (a vetés napját
is beleértve) vagy betakarításának napjától (a betakarítást napját is beleértve) a következő
növénykultúra vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve).
Középmély lazítás maximum a hagyományos másodvetés, az ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás
céljából vetett másodvetés vetése előtt napig (vetés napjára már nem) jelenthető.
Középmély lazítás hagyományos másodvetés esetén betakarítása követő 1. naptól kezdődve (a
betakarítás napjára nem) jelenthető a következő kultúra vetését megelőző napig (vetés napjára már
nem).
Középmély lazítást az ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás céljából vetett másodvetés esetén már a
beforgatás napjára is lehet jelenteni.
A fentieket figyelembe véve nyitott másodvetésre agrotechnika (kivétel: beforgatással nem járó
baktériumtrágyázás) nem indítható.
Nyitott másodvetés esetén a rajzolási toleranciát meghaladó mértékben azonos területre következő
másodvetés nem indítható, csak a nyitott másodvetés beforgatását követően.
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A főnövény/másodvetés viszonya az agrotechnikai műveletekkel idősorosan megjelenítve:
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