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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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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 (teljes 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 2019. 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.

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.
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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!

Amennyiben nem a teljes területére igényelte le a poligont, akkor a Hiba üzenetek panelen megjelenő
figyelmeztető üzenet jelzi, hogy mekkora az eltérés.
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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 10. éves 2019 gazdálkodási évre:

A 10. 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 2019. június 11. előtt, de a helyszíni ellenőrzésre történő
kiértesítés után nyújtja be, akkor a visszavonási kérelem a környezetvédelmi célú
gyeptelepítés célprogram esetén már 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 2018. december 31. után benyújtott normál visszavonási kérelmek a
környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén már nem kerül elfogadásra.
Ezért a kifizetési kérelmet még az eredeti, visszavonás előtti területre kell benyújtania
az ügyfélnek.



Vis maioros RV esetén:
o A 10. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2019.
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 2015 (TK-2015) igénylés
VP AKG 2015 (TK-2015) esetében kifizetési kérelmet csak akkor tud beadni, ha 2015. december 31-ig
nyújtott be Támogatási kérelmet (továbbiakban: TK).
A 2019. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), illetve annak hiányában a
TK-ben vagy a TK adategyeztetőn megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. VP AKG 2015 (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 4. gazdálkodási évre vonatkozó kötelezettség átadási-átvételi kérelmet és
még a kérelemmel kapcsolatos döntésről nem kapott értesítést, akkor bármely, az átadási-átvételi
kérelemben szereplő ún. idegen poligonra igényelhet VP 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 2018-ban nem rendelkezett kifizetési kérelemmel, akkor az VP AKG 2015 (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 2018. 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 2015 (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 és a szegély tábla meghaladja a 0,05 hektárt, de nem éri el a 0,25 hektár nagyságot. Egyéb
esetben 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!
Egy poligonhoz számos tábla köthető, de egy táblát csak egy poligonnal lehet táblásítani!!
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A Poligon azonosító kijelölése után az ügyfél ún. saját poligonja rózsaszín aktívvá válik, a poligon
sorszámát rózsaszín színnel láthatjuk.

A VP-AKG igénylés esetén a 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!).
Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP AKG 2015 (TK-2015) 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 AKG 2015 (TK-2015)
tematikus előíráscsoportban sem támogatott, akkor a VP AKG 2015 (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 hasznosítással, de a régi ültetvénycsoporttal (!) kell benyújtania.
2. Ha kivágja az ültetvényt, és nem telepít újra 2019. május 15-ig, ne nyújtson be a VP AKG
igénylést, mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet VP
AKG 2015 (TK-2015) kifizetési kérelmet benyújtani!
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Ha már benyújtott VP AKG 2015 (TK-2015) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme az adott
poligonra, majd az ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra 2019. május 15-ig, a vissza nem
telepített poligonra kérjük vonja vissza a VP-AKG (TK-2015) 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 május 15-ig. Ebben az esetben az
adott poligonra vissza kell vonnia az VP-AKG (TK-2015)kifizetési kérelmét.



Ha már van benyújtott VP-AKG (TK-2015) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme, és
benyújtást követően május 15-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 10-én 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 VP-AKG (TK-2015) 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 a teljes almaültetvényt kivágja, és
a helyére almát telepít ültetvénycsoporton belül marad, csak pótol), és csak 5 ha-t.
Amennyiben nem telepíti a teljes poligont vissza május 15-ig, akkor csökkentést kell
benyújtania (az újratelepítésre nem került területet nem igényelheti le). Ha nem sikerül a
teljes poligont visszatelepíteni május 15-ig, akkor 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 május 15-ig, akkor az 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)

A kifizetési kérelem benyújtása és az Részleges visszavonási kérelem (továbbiakban: RV) kapcsolata:
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A vis maior miatti visszavonási kérelem benyújtási határideje: 2019. június 11. A határidő után
benyújtott vis maioros visszavonási kérelmet a 5. gazdálkodási évre kerülnek figyelembe
vételre.



Teljes-(normál) visszavonási kérelem benyújtási határidők a 4. gazdálkodási évre: 2018.
december 31.



Helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után benyújtott visszavonási kérelmek kezelése:
Amennyiben az ügyfél vis maior miatti visszavonási kérelmét még 2019. június 11-e előtt,
de a helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után nyújtja be, akkor a visszavonási
kérelem már csak a következő (5.) gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre.

Kifizetési kérelem benyújtása vis maior miatti visszavonás esetén:
•

Normál visszavonás esetén:

Az 4. évre vonatkozó normál visszavonási kérelmek határideje 2018. 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 4. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2019. 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.
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Poligon igénylése olyan vis maioros RV esetén, amikor a vis maior esemény következtében több részre
szakad:
Amennyiben olyan vis maioros részleges visszavonási kérelmet nyújtott be, mely esetén a
poligon a visszavonási kérelem következtében több részre esett, kérjük, hogy a
„Betöltés/Shape fájl betöltése funkció segítségével töltsék fel a mérési poligonokat, kössék a
visszavonás előtti poligonhoz. Ezen esetben a mérési poligon váltja ki a táblarajz kézi
megadását.

VP AKG 2015 (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
(rózsaszín egyedi sorszám), akkor az automatikusan megjelenik, és a sorszáma megegyezik a TK
bizonylaton található egyedi azonosítóval.

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

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

Az alábbi esetben az előző poligont 2 táblára 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:
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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!!!!

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-AKG 2016 (TK-2016) igénylés
VP AKG 2016 (TK-2016) esetében kifizetési kérelmet csak akkor tud beadni, ha 2016. december 2-ig
nyújtott be Támogatási kérelmet (továbbiakban: TK).
A 2019. évi kifizetési kérelmében a Támogatói Okiraton (továbbiakban: TO), elletve annak hiányában a
TK-ben vagy a TK adategyeztetőn megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. VP AKG 2016 (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 2018-ban nem rendelkezett kifizetési kérelemmel, akkor az VP AKG 2016 (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 2018. 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 2016 (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!
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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 (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.

A tábla rajz elkészítése után, vagy meglévő táblarajz esetén a
menügomb alkalmazása után, a
Rendben gomb megnyomás után a rajz túlnyúló részei automatikusan levágásra kerülnek.
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Figyelem: 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!!

A táblásítás után automatikusan betöltődik az adott poligon azonosítóhoz tartozó „Tematikus
előíráscsoport”, „Tematikus előíráscsoport csomag” valamint Horizontális ültetvény tematikus
előíráscsoport esetén az „Ültetvény csoport” mező.
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„Tematikus előíráscsoport” mező táblásítás után automatikusan töltődik:
VP AKG 2016 (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!).
Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP AKG 2016 (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 2016 (TK-2016)
tematikus előíráscsoportban sem támogatott, akkor a VP AKG 2016 (TK-2016) 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.
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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 hasznosítással, de a régi ültetvénycsoporttal kell benyújtania.
4. Ha kivágja az ültetvényt, és nem telepít újra 2019. május 15-ig, ne nyújtson be a VP AKG 2016
(TK-2016) igénylést, mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem
lehet VP AKG 2016 (TK-2016) kifizetési kérelmet benyújtani!


Ha már benyújtott VP AKG 2016 (TK-2016) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme az adott
poligonra, majd az ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra 2019. május 15-ig, a vissza nem
telepített poligonra kérjük vonja vissza a VP-AKG (TK-2016) kifizetési kérelmét adott poligonra.
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 május 15-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 május 15-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 10-án az almát kivágja, és a helyére május 14-én 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.
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Az ügyfélnek lehetősége van a több részletben is újratelepíthet egy éven belül!!!


Példa 3:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét 10 ha almára május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal. Május 10-én az almát kivágja, és a helyére
almát telepít ültetvénycsoporton belül marad, csak pótol), és csak 5 ha-t. Amennyiben nem
telepíti a teljes poligont vissza május 15-ig, akkor csökkentést kell benyújtania (az
újratelepítésre nem került területet nem igényelheti le). Ha nem sikerül a teljes poligont
visszatelepíteni május 15-ig, akkor az 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 május 15-ig, akkor az 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)

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


A vis maior miatti visszavonási kérelem benyújtási határideje: 2019. június 11. A határidő után
benyújtott vis maioros visszavonási kérelmet a 4. gazdálkodási évre kerülnek figyelembe
vételre.



Teljes-(normál) visszavonási kérelem benyújtási határidők a 3. éves gazdálkodási évre: 2018.
december 31.



Helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után benyújtott visszavonási kérelmek kezelése:
Amennyiben az ügyfél vis maior miatti visszavonási kérelmét még 2019. 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 2018. 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:
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A 3. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2019. 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 2016 (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.

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

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

Az alábbi esetben az előző poligont 2 táblára 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:
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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 2015)
VP ÖKO 2015 (TK 2015) esetében kifizetési kérelmet csak abban az esetben tud igényelni, amennyiben
2015. december 31-ig Támogatási kérelem (továbbiakban: TK) lett benyújtva.
A 2019. 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 2015 pont bejelölését követően tudja megtenni. A jelölő
négyzetben elhelyezett pipát követően megjelenik, hogy mely poligon(ok)ra nyújtott be TK kérelmet.
Amennyiben 2018-ban még nem rendelkezett kifizetési kérelemmel, akkor az VP ÖKO 2015 (TK 2015)
igénylést csak akkor javasoljuk megkezdeni, ha legalább egy blokk felvételre kerül a kérelemben.

Amennyiben nyújtott be a 4. gazdálkodási évre vonatkozó kötelezettség átadási-átvételi kérelmet és
még a kérelemmel kapcsolatos döntésről nem kapott értesítést, akkor bármely, az átadási-átvételi
kérelemben szereplő ún. idegen poligonra igényelhet VP ÖKO 205 (TK 2015)-t. A kötelezettség átadásiátvételi kérelemmel rendelkező ügyfelek esetében az egységes kérelemben rögzített blokkokban
megtalálható összes (!) ún. saját illetve ún. idegen poligon felsorolásra kerül, nem csak a kötelezettség
átadási-átvételi kérelemben feltüntetettek. Kérjük, a táblásítás során erre fokozottan figyeljen!
A TK kérelemben és/vagy kötelezettség átadási-átvételi kérelemben szereplő blokkjait a Táblaadatok
adatblokkban, legördülő lista segítségével találhatja meg és választhatja ki. A kívánt blokk kiválasztását
követően, az abban szereplő KET területeken végezhető el a táblásítás művelete. Ehhez a szerkesztés
gomb segítségével a Térképnézet felületre kell eljutni.
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VP ÖKO 2015 (TK 2015) 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 2015 (TK 2015) intézkedésen belül csak meghatározott hasznosítási kódra igényelhető
támogatás! Ezek listája a Magyar Államkincstár honlapján elérhető.
Amennyiben olyan hasznosításra történik az igénylés, mely az adott VP ÖKO 2015 (TK 2015) 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 2015 (TK 2015)
földhasználati kategóriában sem támogatott, akkor a VP ÖKO 2015 (TK 2015) 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 2015 (TK 2015) 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 2019. május 15-ig, ne nyújtson be a VP ÖKO 2015
(TK 2015) igénylést, mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem
lehet VP ÖKO kifizetési kérelmet benyújtani!


Ha már benyújtott VP ÖKO 2015 (TK 2015) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme az adott
poligonra, majd az ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra 2019. június 11-ig, a vissza nem
telepített poligonra kérjük vonja vissza a VP-ÖKO (TK 2015) kifizetési kérelmét adott poligonra.



Példa:
Az ügyfélnek van 5 ha alma ültetvénye, amelyre benyújtja a kifizetési kérelmét, május 5-én. Az
almát kivágja május 10-én, de nem telepít a helyére semmit május 15-ig. Ebben az esetben az
adott poligonra vissza kell vonnia az VP-ÖKO (TK 2015) kifizetési kérelmét.





Ha már van benyújtott VP-ÖKO (TK 2015) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme, és
benyújtást követően május 15-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 13-án az almát kivágja, és a helyére még aznap cseresznyét
telepít. Ebben az esetben a kifizetési kérelmét módosítania kell almáról cseresznyére ahhoz,
hogy a kifizetési kérelem ügyintézése során az érintett poligonra beadott ÖKO (TK 2015)
kifizetési kérelem hasznosítási kód eltérés miatt ne fusson elutasításra.
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Az ügyfélnek lehetősége van a több részletben is újratelepíthet egy éven belül!!!
 Példa 3:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét 10 ha almára május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal. Május 10-én az almát kivágja, és a helyére almát
telepít ültetvénycsoporton belül marad, csak pótol), és csak 5 ha-t. Amennyiben nem telepíti a
teljes poligont vissza május 15-ig, akkor csökkentést kell benyújtania (az újratelepítésre nem került
területet nem igényelheti le). Ha nem sikerül a teljes poligont visszatelepíteni május 15-ig, akkor
adatváltozás benyújtásával adott poligonra benyújtott ÖKO (TK 2015) kifizetési kérelmét
csökkentse le a visszatelepített terület mértékéig.
 Példa 4:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét május 5-én, almatermésűek ültetvénycsoportban, alma
hasznosítási kóddal, 10 ha-ra. Május 10-én az almát kivágja, és a helyére diót telepít (ültetvény
csoporttól eltérő növényt telepít, tehát vált) de csak 5 ha-t, mert 12 hónapon belül több
részletben is telepíthet. Ha nem sikerül a teljes poligont visszatelepíteni május 15-ig, akkor
adatváltozás benyújtásával adott poligonra benyújtott ÖKO (TK 2015) kifizetési kérelmét
csökkentse le a visszatelepített terület mértékéig, és a hasznosítási kódot cserélje ki dióra. Ebben
az esetben, fontos, hogy a poligon teljes területén végre kell hajtania az ültetvény csoport váltást
12 hónapon belül ( a teljes poligont dióval kell visszatelepítenie).

Kifizetési kérelem benyújtása vis maior miatti visszavonás esetén:
•

Normál visszavonás esetén:

A 4. évre vonatkozó visszavonási kérelmek határideje 2018. 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 4. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2019. 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.

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.
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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 2019. évi EK-hoz, akik már a 2016. évi vagy 2017. évi
vagy a 2018. évi EK-hoz is csatolták a teljes 5 éves kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan.
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VP Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológia gazdálkodás fenntartásra történő
kifizetési kérelem benyújtása (VP ÖKO 2018)
VP ÖKO 2018 (TK 2018) esetében kifizetési kérelmet csak abban az esetben tud igényelni, amennyiben
2018. december 21-ig Támogatási kérelem (továbbiakban: TK) lett benyújtva.
A 2019. 2018 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 2018 pont bejelölését követően tudja megtenni. A jelölő
négyzetben elhelyezett pipát követően megjelenik, hogy mely poligon(ok)ra nyújtott be TK kérelmet.

Amennyiben nyújtott be a 1. gazdálkodási évre vonatkozó kötelezettség átadási-átvételi kérelmet és
még a kérelemmel kapcsolatos döntésről nem kapott értesítést, akkor bármely, az átadási-átvételi
kérelemben szereplő ún. idegen poligonra igényelhet VP ÖKO 2018 (TK 2018)-t. A kötelezettség
átadási-átvételi kérelemmel rendelkező ügyfelek esetében az egységes kérelemben rögzített
blokkokban megtalálható összes (!) ún. saját illetve ún. idegen poligon felsorolásra kerül, nem csak a
kötelezettség átadási-átvételi kérelemben feltüntetettek. Kérjük, a táblásítás során erre fokozottan
figyeljen!
A TK kérelemben és/vagy kötelezettség átadási-átvételi kérelemben szereplő blokkjait a Táblaadatok
adatblokkban, legördülő lista segítségével találhatja meg és választhatja ki. A kívánt blokk kiválasztását
követően, az abban szereplő KET területeken végezhető el a táblásítás művelete. Ehhez a szerkesztés
gomb segítségével a Térképnézet felületre kell eljutni.
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VP ÖKO 2018 (TK 2018) támogatás nem igényelhető SAPS+Zöldítés igénylés nélkül. Az igénylés
elvégzéséig, a felület, figyelmeztető üzenettel jelezi azt.

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

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

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

Ameddig a mező nem kerül kitöltésre, a felület piros, beadást akadályozó hibaként jelzi azt.
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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 2018 (TK 2018) igénylést. Ezzel valósul meg a táblaszintű igénylés.

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

A KET poligonazonosító kiválasztását követően a Földhasználati kategória (a TK adataival)
automatikusan kitöltődik.
Ültetvény földhasználati kategória esetében egy új mező is megjelenik Ültetvény csoport névvel. A
mező automatikusan töltődik az aktuális ültetvény csoport adattal. Abban az esetben azonban,
amennyiben még le nem ügyintézett ültetvény kivágása vagy újratelepítés bejelentése van, a mezőt
módosítsa a valóságnak megfelelő ültetvénycsoport kiválasztásával.
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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 V. Ültetvény kivágása és újratelepítése része tartalmazza a kivágással, az
újratelepítéssel, és az ezekre vonatkozó bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat. A
pályázati felhívás szerint a kivágott ültetvény területére nem lehet kifizetési kérelmet benyújtani.

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 2019. május 15-ig, ne nyújtson be a VP ÖKO (TK
2018) igénylést, mert egy adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet
VP ÖKO kifizetési kérelmet benyújtani!


Ha már benyújtott VP ÖKO igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme az adott poligonra, majd az
ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra 2019. május 15-ig, a vissza nem telepített poligonra
kérjük vonja vissza a VP-ÖKO 2018 (TK 2018) kifizetési kérelmét adott poligonra.



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



Ha már van benyújtott VP-ÖKO 2018 (TK 2018) igénylést is tartalmazó kifizetési kérelme, és
benyújtást követően május 15-ig 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.
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Példa 2:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési kérelmét május 5-én, almatermésűek ültetvénycsoportban,
alma hasznosítási kóddal. Május 11-én az almát kivágja, és a helyére cseresznyét telepít május
14-én. Ebben az esetben a kifizetési kérelmét módosítania kell almáról cseresznyére ahhoz,
hogy a kifizetési kérelem ügyintézése során, az érintett poligonra beadott ÖKO (TK 2018)
kifizetési kérelem hasznosítási kód eltérés miatt ne fusson elutasításra.

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

Kifizetési kérelem benyújtása vis maior miatti visszavonás esetén:
•
Normál visszavonás esetén:
Az 2. évre vonatkozó visszavonási kérelmek határideje 2019. december 31.
•
Vis maioros RV esetén:
Az 1. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2019. 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.
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Átlépés a VP ÖKO 2018 (TK 2018) intézkedésbe VP-4.10.1.1.-16 (VP AKG TK 2016) intézkedésből
A VP ÖKO 2018 (TK 2018) Pályázati Felhívás értelmében az igénylőknek lehetősége van a VP AKG 2016
(TK 2016) intézkedésből átlépni abban az esetben, ha ezt a szándékot már a VP ÖKO 2018 (TK 2018)
Támogatási Kérelem benyújtásakor is jelezte. Az átlépésre kizárólag a VP AKG 2016 (TK 2016) Pályázati
Felhívás alapján kibocsátott hatályos Támogatói Okiratban/annak hiányában a támogatási kérelemben
rögzített teljes területtel van lehetőség.
Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön a fentebb leírtaknak megfelelően kíván átlépni
a VP ÖKO 2018 (TK 2018) intézkedésbe, akkor a 2019. évi Egységes Kérelem beadása során a területek
tekintetében mind a VP AKG 2016 (TK 2016) mind a VP ÖKO 2018 (TK 2018) intézkedéseket jelölje, de
VP ÖKO 2018 (TK 2018) esetén a tábla esetén a pipa betételén kívül egyéb teendője nincs!!
Az igénylési sorrend azonban fontos!!

Az átlépéssel érintett poligonok esetén mindig első lépésben a VP AKG 2016 (TK 2016) jogcím
igénylésére szolgáló pipát kell a táblán jelölni, majd táblásítani, és csak utána jelölni a VP ÖKO 2018 (TK
2018) jogcímet!

Helyes sorrend esetén a beadó felület felhívja a figyelmet arra, hogy a kérdéses poligon-tábla
kombináció VP ÖKO 2018 esetében is kötelezően leigénylendő.
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