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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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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 2019. 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 2019. 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.

Amennyiben a VP NTB bejelölte, akkor ellenőrzés után megjelenik, hogy milyen poligonokra nyújtott
be TK kérelmet.
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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, ha 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.

10 / 29. oldal

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.

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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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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