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Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Termeléshez kötött
hízottbikatartás támogatás jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen.

A bejelölés kizárólag úgy tehető meg, hogy a Nyilatkozat DOSSZIÉ fülön a kötelezően töltendő mezők
kitöltésre kerültek:

A fentieket követően a Táblaadatokon kívül megjelenik a Hízottbika adatblokkhoz tartozó DOSSZIÉ fül,
erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.

Az adatblokkban adhatja meg a hízottbika fülszámát. Ehhez tartozik egy fájl feltöltő funkció (
gomb), ami az ügyfél által előre kitöltött .xls vagy .xlsx fájlokból betölti a fülszámokat.
A feltöltő funkció kizárólag a betöltött fájl első munkalapján lévő „A” oszlopba beírt fülszámokat tölti
be.
FIGYELEM!! A betöltés során a korábban rögzített fülszámok törlésre kerülnek, a funkciót
körültekintéssel használják.
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További sorokat a

gomb megnyomásával vihet fel.

2019. évtől kezdődően a hibátlan kérelmezést elősegítendő az ENAR adatbázis adataival már a
benyújtás során keresztellenőrzés fut.
A Kincstár 2018.04.01. és 2019.03.31. közötti időszakra vonatkozólag lekérdezte vágóhídon levágott
vagy exportált hímivarú szarvasmarhák fülszámait valamint a támogatás szempontjából néhány
fontosabb adatát (születési dátum, ivar, az egyedhez tartozó utolsó állattartó tenyészetkódja,
tenyészet típusa, tenyészetbe való be- és kikerülés dátumát, tenyészetből való kikerülésének módját.).
Amennyiben egy kérelmezett egyed fülszámát a NÉBIH által szolgáltatott lista nem tartalmazza, akkor
az alábbi hiba üzenet fogja ezt jelezni és az érintett fülszám mezője sárga színű lesz:

A benyújtó felületen az ellenőrzés továbbá figyelmeztető hibával jelzi:
- ha a kérelmezni kívánt egyed a vágás/export időpontjában nem érte el a 9 hónapos kort:
- vagy, ha a kérelmezni kívánt egyed nem szerepelt a kérelmező tenyészetében:
- vagy, ha az egyedet kevesebb, mint 2 hónapot töltött a kérelmező tenyészetében:
- vagy, ha vágás/export eseményt nem előzi meg a kikerülés esemény az ügyfél tenyészetének
vonatkozásában:
- vagy, ha az ügyfél tenyészetéből a kikerülés esemény után a KÖVETŐ tenyészet nem
rakodó/gyűjtőállomás vagy vágóhíd:
- vagy, ha az ügyfél tenyészetéből való kikerülés esemény után nincs további esemény:
- vagy, ha a kitöltés napján történő beadás esetén nem érné el a legalább 8 hónapos kort:

Alapellenőrzésként továbbra is vizsgálja a benyújtó felület a kérelemben megjelölt fülszám
helyességét:
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Ha a bevitt fülszám hibás (pl. a beírt fülszámban egy szám elírásra került,nem nagybetűvel kezdődik a
fülszám, a hazai fülszámnál a HU betű után nem 10 számjegy szerepel, a fülszámban szóköz található
stb.) úgy az alábbi hibaüzenet fogja ezt jelezni és a hibás fülszám mezője piros színű lesz:

Lehetőség van a kérelemben azon fülszámokra rászűrni, amikre az ENAR keresztellenőrzés valamilyen
meg nem felelést talált (sárga figyelmeztető üzenet vagy piros súlyos hiba). Ezt a „Hibás sorok
megjelenítése” gomb megnyomásával lehet megtenni. Ha a „Hibás sorok megjelenítése” gomb előtt

Amennyiben a „Hibás sorok megjelenítése” gomb bejelölésre kerül (
), akkor csak
a hibás egyedek jelennek meg. Figyelem! A „Hibás sorok megjelenítése” funkció használata esetén a
megfelelt egyedek nem tűnnek el a kérelemből, csak nem jelenítődnek meg. A „Hibás sorok
megjelenítése” gomb újra megnyomása esetén, vagyis a jelölés kivételekor a megfelelt egyedek is újra
láthatóak lesznek.
Amennyiben a kérelemben megjelölni kívánt egyed vonatkozásában a hibaüzenet jelenik meg, úgy a
kérelem benyújtását megelőzően szükséges az ENAR adatbázisában szereplő adatok helyességéről
meggyőződni!

Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Termeléshez kötött
tejhasznú tehéntartás jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen.

A bejelölést követően megjelenik a Tejhasznú tehén adatblokkhoz tartozó DOSSZIÉ fül
erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.

,
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Az adatblokkban adhatja meg az egyedek fülszámát. Ehhez tartozik egy fájl feltöltő funkció (
gomb), ami az ügyfél által előre kitöltött .xls vagy .xlsx fájlokból betölti a fülszámokat.
A feltöltő funkció kizárólag a betöltött fájl első munkalapján lévő „A” oszlopba beírt fülszámokat tölti be.
Excel import esetén a korábban bevitt fülszámok törlődnek.
További fülszám sorokat a

gomb megnyomásával vihet fel.

A hazai és külföldi fülszámok bevitelekor ügyeljen arra, hogy mindig nagybetűvel kezdődjenek (pl. HU,
DE stb.). Kisbetűvel kezdődő fülszám esetén az ellenőrzés gomb megnyomása után hibaüzenet fog
megjelenni.
A hazai fülszámokra ellenőrzés fut, ezért amennyiben a bevitt fülszám hibás (pl. a beírt fülszámban egy
szám elírásra került, nem nagybetűvel kezdődik a fülszám, a hazai fülszámnál a HU betű után nem 10
számjegy szerepel, a fülszámban szóköz található stb.) úgy azt egy hibaüzenet fogja jelezni és a hibás
fülszám mezője piros színű lesz.
A felvitt fülszámok támogatási feltételeire vonatkozóan keresztellenőrzés fut az ENAR nyilvántartásból
kapott adatok alapján. Az adatkapcsolat nem online, az ENAR nyilvántartás egy korábbi állapotát
tükrözi, ezért a megjelenített adatok az aktuális ENAR nyilvántartástól eltérhetnek (pl.: a 2019. március
végén történt ellések bejelentését nem biztos, hogy tartalmazza).
Az ellenőrzés kiterjed az egyed ivarára, életkorára, fajtájára, az ellés meglétére, illetve arra, hogy
március 31-én a kérelmező tenyészetében volt-e az állat. Nem megfelelés esetén a hibás fülszám mező
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sárga színű lesz, illetve figyelmeztető hibaüzenet jelenik meg, amely a kérelem benyújtását nem
akadályozza.
Ellenőrzésre kerül továbbá, hogy az állat korábbi évben részesült-e húshasznú anyatehéntartás
támogatásban, amennyiben igen, figyelmeztető hibaüzenet jelenik meg.

Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzék le a kérelembe felvitt fülszámokat, az egyedre vonatkozó
figyelmeztető hibával csak indokolt esetben nyújtsák be a kérelmet.
Lehetőség van a kérelemben azon fülszámokra rászűrni, amikre az ENAR keresztellenőrzés valamilyen
meg nem felelést talált (sárga figyelmeztető üzenet vagy piros súlyos hiba). Ezt a „Hibás sorok
megjelenítése” gomb megnyomásával lehet megtenni. Ha a „Hibás sorok megjelenítése” gomb előtt

Amennyiben a „Hibás sorok megjelenítése” gomb bejelölésre kerül (
), akkor csak
a hibás egyedek jelennek meg. Figyelem! A „Hibás sorok megjelenítése” funkció használata esetén a
megfelelt egyedek nem tűnnek el a kérelemből, csak nem jelenítődnek meg. A „Hibás sorok
megjelenítése” gomb újra megnyomása esetén, vagyis a jelölés kivételekor a megfelelt egyedek is újra
láthatóak lesznek.
Alapértelmezettként egy oldalon 10 fülszám jeleníthető meg, de lehetőség van 20 és 50 fülszám/oldal
megjelenítésére is.
Lehetőség van a bevitt fülszámok sorba rendezésére is a

gomb megnyomásával.

A kérelembe felvitt fülszámokat ki lehet exportálni a csv vagy az xls elnevezésű gomb megnyomásával.

Ahogy az a felületen is kiírásra került, a betegség mentességet igazoló állatorvosi igazolás csatolására
nincs szükség, azt a Kincstár szerzi be az illetékes megyei kormányhivataltól.
A holt ellést igazoló állatorvosi igazolás és a külföldön ellés tényét igazoló állatorvosi igazolás
másolatának csatolására a
gombbal van lehetőség. Amennyiben korábban már csatolt be
holtellés igazolás(oka)t, akkor azt a legördülő menüből kiválaszthatja. Nem számít kérelmezett
egyednek, ha egy fülszám szerepel a holtellés igazoláson, de a Fülszám mezőbe az azonosító nem kerül
rögzítésre.
A kérelemhez csatolt dokumentumokat a Dokumentumok fülön lehet ellenőrizni, itt kell megadni azt
is, hogy a csatolt dokumentum melyik jogcímhez tartozik.
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Termeléshez kötött/ Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Húshasznú
anyatehéntartás támogatások jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen.

A bejelölés kizárólag úgy tehető meg, hogy a Nyilatkozat DOSSZIÉ fülön a kötelezően töltendő mezők
kitöltésre kerültek:

A fentieket követően a Táblaadatokon kívül megjelenik a Húshasznú anyatehén adatblokkhoz tartozó
Dosszié fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.
Az adatblokkban adhatja meg a húshasznú anyatehén fülszámát. Ehhez tartozik egy fájl feltöltő funkció
(
gomb), ami az ügyfél által előre kitöltött .xls vagy .xlsx fájlokból betölti a fülszámokat.
A feltöltő funkció kizárólag a betöltött fájl első munkalapján lévő „A” oszlopba beírt fülszámokat tölti
be.
FIGYELEM!!! A betöltés során a korábban rögzített fülszámok törlésre kerülnek, a funkciót
körültekintéssel használják.
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Minden állategyed esetében két jogcím vonatkozásában nyújtható be kérelem (Átmeneti nemzeti
anyatehéntartás támogatás és/vagy Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás), mely a lenyíló
listából választandó igen/nem kérdéssel tehető meg:
Igénylés - Átmeneti nemzeti támogatás
Igénylés - Termeléshez kötött támogatás
Az az ügyfél, aki a 2019. támogatási évben a Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer
jogcímben igényel támogatást, a Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás jogcímben nem
igényelhet további támogatást. Ezen ügyfelek csak az Átmeneti nemzeti anyatehéntartás jogcímet
igényelhetik. Amennyiben a Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer előtt lévő jelölő négyzet
jelölt és a megadott fülszámra termeléshez kötött támogatásigénylés kerül kiválasztásra a rendszer azt
az alábbi hibával jelzi és a jogcím igénylés választó mező piros színű lesz:

Az igénylés típusának kiválasztásánál lehetőség van az összes fülszám egyszerre történő kezelésére
(Összes igénylés (Termeléshez kötött támogatás) igen - nem, Összes igénylés (Átmeneti nemzeti
támogatás) finanszírozásból igen – nem). További sorokat a
fel.”

gomb megnyomásával vihet

A hazai fülszámokra ellenőrzés fut, ezért amennyiben a bevitt fülszám hibás (pl. a beírt fülszámban egy
szám elírásra került,nem nagybetűvel kezdődik a fülszám, a hazai fülszámnál a HU betű után nem 10
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számjegy szerepel, a fülszámban szóköz található stb.) úgy az alábbi hibaüzenet fogja ezt jelezni és a
hibás fülszám mezője piros színű lesz:

A Kincstár 2019.03.31. napra vonatkozólag lekérdezte az élő szarvasmarhák fülszámait valamint a
támogatás szempontjából néhány fontosabb adatát (születési dátum, ivar, fajta stb.), amennyiben egy
kérelmezett egyed fülszámát a NÉBIH által szolgáltatott lista azt nem tartalmazza, akkor az alábbi hiba
üzenet fogja ezt jelezni és az érintett fülszám mezője sárga színű lesz:

A benyújtó felületen az ellenőrzés továbbá figyelmeztető hibával jelzi:
- ha az adott fülszámhoz tartozó egyed nem nőivarú:
- vagy, ha az egyed nem támogatható fajtába tartozik:
- vagy, ha a kitöltés napján történő beadás esetén nem érné el a legalább 8 hónapos kort:
Lehetőség van a kérelemben azon fülszámokra rászűrni, amikre az ENAR keresztellenőrzés valamilyen
meg nem felelést talált (sárga figyelmeztető üzenet vagy piros súlyos hiba). Ezt a „Hibás sorok
megjelenítése” gomb megnyomásával lehet megtenni. Ha a „Hibás sorok megjelenítése” gomb előtt

Amennyiben a „Hibás sorok megjelenítése” gomb bejelölésre kerül (
), akkor csak
a hibás egyedek jelennek meg. Figyelem! A „Hibás sorok megjelenítése” funkció használata esetén a
megfelelt egyedek nem tűnnek el a kérelemből, csak nem jelenítődnek meg. A „Hibás sorok
megjelenítése” gomb újra megnyomása esetén, vagyis a jelölés kivételekor a megfelelt egyedek is újra
láthatóak lesznek.
Amennyiben a kérelemben megjelölni kívánt egyed vonatkozásában a hibaüzenet jelenik meg, úgy a
kérelem benyújtását megelőzően szükséges az ENAR adatbázisában szereplő adatok helyességéről
meggyőződni!

A felületen KIZÁRÓLAG azt a tenyészetkódot szükséges rögzíteni, melyben a kérelemben megjelölt
egyedek a birtokon tartás teljes időszaka alatt tartózkodnak:
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A tenyészethez tartozó betegségmentességi igazolást a Kincstár az illetékes Kormányhivataltól bekéri,
így a kérelemhez orvosi igazolást csatolni nem szükséges!
Figyelem, tenyészetkód „0” karakterrel nem kezdődhet!
Amennyiben több tenyészetet kíván feltüntetni, akkor minden tenyészetet külön sorban kell
szerepeltetni, új sort a

gombbal vihet fel.

A beírt tenyészetkódra ellenőrzés fut, ezért amennyiben a bevitt tenyészetkód hibás, úgy az alábbi
hibaüzenet fogja ezt jelezni és a hibás fülszám mezője piros színű lesz:

Az Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás jogcím igénylése esetén kötelező megválaszolni az
alábbi ellenőrző kérdést:

Amennyiben a Nem választ adja meg az ügyfél akkor a felület a Tejértékesítés adatokat feltölti „0” val.
Igen válasz esetében minden egyes hónapra meg kell adni az értékesített tej/tejtermék mennyiségét
kilogrammban. Teljesen üres tejértékesítés jelentéssel a kérelem nem adható be!
Azoknál a hónapoknál ahol nem történt tej/tejtermék értékesítés „0” kell beírni. A jelentésben minden
hónapra kötelező adatot megadni, üres mező nem maradhat!
Amennyiben a kérelmező gazdaságában 120.000 kg értékesített tejet meghaladó tejtermelést folytató
és tejtermelést nem folytató tenyészet egyaránt megtalálható, úgy a tejtermelést folytató tenyészet
vonatkozásában nem szükséges a jelentést megtenni.

Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás
A fiatal mezőgazdasági termelő az egységes területalapú támogatásra jogosult területei után jogosult a
fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra, legfeljebb kilencven hektárig.
Amennyiben nem igényel egységes területalapú támogatást (SAPS), az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
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A hibaüzenet az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése után eltűnik. Amennyiben az
egységes kérelem beadásával nem igényel egységes területalapú támogatást (SAPS), akkor a fiatal
mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra sem lehet jogosult.

Támogatás igénylése természetes személy esetében
Amennyiben az ügyfél életkora alapján jogosult a támogatásra és nem jelöli a jogcímet, akkor az alábbi
figyelmeztető hiba jelenik meg:
„Életkora alapján Ön megfelel a Fiatal mezőgazdasági termelőknek járó támogatás életkorra
vonatkozó feltételének. A jogcímre vonatkozó igénylését a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban,
a Fiatal mezőgazdasági termelő jelölőnégyzet bepipálásával tudja megtenni. Abban az esetben
igényelje a támogatást, amennyiben a jogcímrendelet egyéb feltételeinek is megfelel.”
Figyelem! A hibaüzenet csak az ügyfél életkora alapján jelenik meg. Amennyiben az ügyfél az egyéb
jogosultsági feltételeknek nem felel meg, akkor ne jelölje meg a fiatal gazda támogatást!

Amennyiben az ügyfél a korábbi évben igényelte a fiatal gazda támogatást, és abban az évben
megfelelt az életkora alapján a támogatás feltételének, azonban nem jelöli a jogcímet, akkor az alábbi
figyelmeztető hiba jelenik meg:
„Ön korábban igényelte a Fiatal mezőgazdasági termelőknek járó támogatást. A jogcímre vonatkozó
igénylését a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban minden évben meg kell tennie, a Fiatal
mezőgazdasági termelő jelölőnégyzet bepipálásával tudja a támogatást igényelni. Abban az esetben
igényelje a támogatást, amennyiben a jogcímrendelet feltételeinek a 2019. évben megfelel.”
Figyelem! A hibaüzenet csak az ügyfél korábbi igényléskori életkora alapján jelenik meg. Amennyiben
az ügyfél az egyéb jogosultsági feltételeknek nem felel meg, akkor ne jelölje a fiatal gazda támogatást.

Amennyiben a Támogatási/Kifizetési igények adatblokkban a Fiatal mezőgazdasági termelő jogcím
bejelölésre kerül és az Egységes kérelmet igénylő ügyfél természetes személy (fiatal mezőgazdasági
termelő), akkor megjelenik a jogcímhez tartozó Dosszié fül, ahol az igénylés adatainak rögzítésére
szolgáló adatblokk a megszemélyesített adatokkal jön létre.
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Az adatblokkban található sorban, a Szerkesztés
szerkesztőablak.

funkció gombra kattintva nyílik meg a

Fiatal mezőgazdasági termelő adatok
Általános adatok
A mezőben a megszemélyesített adatok jelennek meg az igénylő nevével és ügyfél-azonosítójával.
Nyilatkozat
A Nyilatkozat adatblokkban az ügyfélnek (a lenyíló mezőből kiválasztva hogy volt vagy nem volt)
következő nyilatkozatot kell tennie:
„Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> a Magyar Államkincstárnál kérelemre nyilvántartásba vett olyan jogi
személyben, amely egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, tényleges és hosszú távú
ellenőrzés gyakorlója volt/nem volt.”
A nyilatkozat segítségével állapítható meg az ügyfél esetében a mezőgazdasági tevékenység kezdete.
A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fiatal
mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást
igénylő fiatal mezőgazdasági termelő vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú
ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy első alkalommal egységes területalapú támogatás iránti
kérelmet nyújtott be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez.
Amennyiben az ügyfél nem volt olyan jogi személyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló,
amely korábban egységes területalapú kérelmet nyújtott be, akkor ebben az esetben a lenyíló
menüből a nem volt lehetőséget kell kiválasztania.
Amennyiben az ügyfél tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy volt olyan jogi
személyben, amely korábban egységes területalapú kérelmet nyújtott be, akkor ebben az esetben az
ügyfélnek a lenyíló menüből a volt lehetőséget kell kiválasztania.
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A volt válasz kiválasztása esetén a következő adatmező jelenik meg:
„A legkorábban egységes területalapú támogatást benyújtó jogi személy adatai, amelyben <ügyfél
neve> tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt:
Jogi személy ügyfél-azonosítója:
Jogi személy neve:
A jogi személy ügyfél-azonosítóját megadva, a rendszer automatikusan tölti a hozzá tartozó nevet.
Figyelem! Amennyiben az ügyfél csak egy jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést
gyakorló személy, akkor annak a jogi személynek az adatait kell megadnia.
Amennyiben az ügyfél több jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló
személy, akkor a legkorábban egységes területalapú kérelmet benyújtó jogi személy adatait kell ebben
az adatblokkban megadni.
Pl. AB fiatal mezőgazdasági termelőnek van két jogi személye X kft. és Y kft., amelyben tényleges és
hosszú távú ellenőrzést gyakorol. X kft. 2016-ban nyújtott be Egységes területalapú kérelmet, Y kft.
pedig 2015-ben nyújtott be Egységes területalapú kérelmet, akkor ebben az esetben az ügyfélnek az Y
kft. adatait (ügyfél-azonosító számát) kell megadnia a felületen.
Továbbá meg kell adni azt az időpontot is a lenyíló naptár segítségével, amelytől az ügyfél az adott jogi
személyben megkezdte a tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlását!
Az

gombra kattintva lefut a képernyőn rögzített adatok ellenőrzése.

A hibátlan mezők háttere fehér, a súlyos hibát tartalmazóké rózsaszín lesz.
A

gomb hatására megtörténik az oldal adatainak mentése, és az ablak bezáródik.
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A rendszer automatikusan ellenőrzi a természetes személy születési dátumát, így amennyiben
megfelel a fiatal mezőgazdasági termelő életkorának a kérelem beadható.
Amennyiben a kérelmet benyújtó természetes személy a támogatási kérelem benyújtásának évében
betölti a 41. életévét a rendszer tájékoztató hiba keretében jelzi, hogy támogatásra nem jogosult.
Figyelem! Amennyiben a természetes személy 2015., 2016., 2017. vagy 2018. évben már igényelt az
egységes kérelem keretében fiatal gazda támogatást és az élekor tekintetében megfelelt, abban az
esetben a 2019. évben benyújtott kérelem esetében már nem kerül ellenőrzés alá a benyújtó személy
életkora!

Támogatás igénylése jogi személy esetében
Amennyiben az ügyfél korábban igényelt fiatal gazda támogatást és nem jelöli a jogcímet, akkor az
alábbi figyelmeztető hiba jelenik meg, mivel a támogatást minden évben szükséges jelölni az
igényléshez:
„Ön korábban igényelte a Fiatal mezőgazdasági termelőknek járó támogatást. A jogcímre vonatkozó
igénylését a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban minden évben meg kell tennie, a Fiatal
mezőgazdasági termelő jelölőnégyzet bepipálásával tudja a támogatást igényelni. Abban az esetben
igényelje a támogatást, amennyiben a jogcímrendelet feltételeinek a 2019. évben megfelel.”
Figyelem! A hibaüzenet a korábbi jogcím igénylés alapján jelenik meg. Amennyiben az ügyfél a
támogatás jogosultsági feltételeinek nem felel meg, akkor ne jelölje a fiatal gazda támogatást!

Amennyiben a Támogatási/Kifizetési igények adatblokkban a Fiatal mezőgazdasági termelő jogcím
bejelölésre kerül és az Egységes kérelmet igénylő ügyfél jogi személy, akkor megjelenik a jogcímhez
tartozó Dosszié fül, ahol az igénylés adatainak rögzítésére szolgáló adatblokkban megjelenő adatsort
az igénylőnek kell kitöltenie.
Jogi személy esetében elsődleges ügyfél és amennyiben szükséges nem elsődleges ügyfél adatait kell
megadni.
Elsődleges ügyfél: fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy
Amennyiben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő egyedül
nem rendelkezik a szavazati jogok többségével, akkor nem elsődleges ügyfelek adatait is meg kell adni.
Nem elsődleges ügyfél (más mezőgazdasági termelő):
a) a fiatal mezőgazdasági termelőnél több szavazattal nem rendelkező, vezető tisztségviselőnek
minősülő közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy;
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b) szövetkezet esetében vezető tisztségviselőnek minősülő mezőgazdasági termeléssel összefüggő
személyes közreműködést végző tag;
c) a fiatal mezőgazdasági termelőnél több szavazattal nem rendelkező, vezető tisztségviselőnek
minősülő természetes személy(ek), akik tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolnak más
közvetlen támogatásra jogosult jogi személyben vagy személyekben

Az adatblokkban található sorban, a Szerkesztés
szerkesztőablak.

funkció gombra kattintva nyílik meg a

A szerkesztőablakban az alábbi adatok szerkesztésére van lehetőség:
Fiatal mezőgazdasági termelő adatok
Általános adatok
Ügyfél-azonosító
Ebben a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló természetes személy ügyfélazonosító számát kell megadni. Helytelen ügyfél-azonosító szám megadása esetén a rendszer hiba
üzenetben jelzi a helytelen azonosító szám megadását, illetve a mező háttere piros marad.
Egy ügyfél-azonosító csak egyszer szerepelhet a kérelemben. Erre hibaüzenetben is figyelmeztet a
rendszer, illetve a mező háttere piros marad.
Ügyfél neve
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Az ügyfél-azonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti a mezőben a tényleges és
hosszú távú ellenőrzést gyakorló ügyfél nevét. Az adatmező nem szerkeszthető.
Jogi személy adatai
Elsődleges ügyfél
A mezőben lenyíló igen/nem válasz közül kell választani.
Vezetői státusz
A lenyíló menüből kell kiválasztani a vezető tisztségviselő státuszát. Amennyiben nem találja a
megfelelő státuszt, akkor az egyéb lehetőséget kell kiválasztania, így ebben az esetben üres mező
jelenik meg, ahol az ügyfélnek kell megadni a státuszt.
Szavazati arány
A mezőben a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő tényleges és hosszú távú ellenőrzést
gyakorló személy szavazati arányát kell megadni.
Nyilatkozat –elsődleges ügyfél

A) „Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> a Magyar Államkincstárnál kérelemre nyilvántartásba vett olyan
jogi személyben, amely egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, tényleges és hosszú
távú ellenőrzés gyakorlója volt/nem volt.”
A volt válasz kiválasztása esetén a következő adatmező jelenik meg:
„A legkorábban egységes területalapú támogatást benyújtó jogi személy adatai, amelyben <ügyfél
neve> tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt:
Jogi személy ügyfél-azonosítója:
Jogi személy neve:
A jogi személy ügyfél-azonosítóját megadva, a hozzá tartozó név automatikusan töltődik.
Nyilatkozat – nem elsődleges ügyfél
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B) „Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> , mint természetes személy közvetlen támogatásra jogosult.”
A nyilatkozat mellett levő lenyíló mezőben igen/nem válasz közül kell választani
C) ”Nyilatkozom, hogy <ügyfél> tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy közvetlen
támogatásra jogosult”
A nyilatkozat mellett levő lenyíló mezőben igen/nem válasz közül kell választani

Tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló természetes személy adatai – fiatal mezőgazdasági
termelő ügyfél (elsődleges ügyfél esetében)
Ügyfél-azonosító: Ebben a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal
mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy ügyfél-azonosító számát kell megadni.
Amennyiben a kérelmet benyújtó természetes személy a támogatási kérelem benyújtásának évében
betölti a 41. életévét a rendszer tájékoztató hiba keretében jelzi, hogy támogatásra nem jogosult.
Figyelem! Amennyiben az elsődleges ügyfél személye nem változott a 2015., 2016., 2017. vagy 2018.
évben igényelt támogatási kérelemhez képest, és az elsődleges ügyfél az élekor tekintetében megfelelt
a 2015., 2016., 2017. vagy a 2018. évben igényelt fiatal gazda támogatáskor, abban az esetben a 2019.
évben benyújtott kérelemben nem kerül ellenőrzés alá az elsődleges ügyfél életkora!
Vállalatcsoport esetében itt az uralkodó tag jogi személy felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést
gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy ügyfél-azonosító számát kell
megadni.
Jogi személy felett ellenőrzést gyakorló jogi személy többségi befolyása esetén itt a többségi
befolyással bíró jogi személy felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági
termelőnek minősülő természetes személy ügyfél-azonosító számát kell megadni.
Ügyfél neve: Az ügyfél-azonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti a mezőben a
tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes
személy nevét. Az adatmező nem szerkeszthető.
Elsődleges ügyfél: A mezőben lenyíló igen választ kell kiválasztani.
Figyelem! Jogi személy esetében csak egy elsődleges ügyfél megjelölés lehetséges!
Vezetői státusz: A lenyíló menüből kell kiválasztani a vezető tisztségviselő státuszát. Amennyiben nem
találja a megfelelő státuszt, akkor az egyéb lehetőséget kell kiválasztania, így ebben az esetben üres
mező jelenik meg, ahol az ügyfélnek kell megadni a státuszt.
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Szavazati arány: A mezőben a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági
termelőnek minősülő természetes személy szavazati arányát kell megadni.
Amennyiben az elsődleges ügyfél (fiatal mezőgazdasági termelő) egyedül birtokolja a szavazati jogok
többségét, akkor ebben az esetben minimum az 50,01 %-ot el kell érnie az értéknek. Helytelen érték
megadás esetében a rendszer hibaüzenetben figyelmeztet!
Amennyiben az elsődleges ügyfél (fiatal mezőgazdasági termelő) nem egyedül birtokolja a szavazati
jogok többségét, akkor az elsődleges ügyfél és a nem elsődleges ügyfél/ügyfelek összesített szavazati
arányának a minimum 50,01%-ot el kell érnie. Helytelen érték megadás esetében a rendszer
hibaüzenetben figyelmeztet!
Amennyiben az elsődleges ügyfél (fiatal mezőgazdasági termelő) nem egyedül birtokolja a szavazati
jogok többségét, akkor a nem elsődleges ügyfél/ügyfelek szavazati aránya nem lehet magasabb, mint a
fiatal mezőgazdasági termelő ügyfél szavazati aránya, ez alól kivétel a Szövetkezet.
Nyilatkozat:
Figyelem! Az elsődleges (fiatal mezőgazdasági termelő) ügyfél esetében csak az A) Nyilatkozat kitöltése
kötelező!
A) „Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál kérelemre
nyilvántartásba vett olyan jogi személyben, amely egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott
be, tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlója volt/nem volt.”
A nyilatkozat segítségével állapítható meg a fiatal mezőgazdasági termelő ügyfél esetében a
mezőgazdasági tevékenység kezdete.
A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fiatal
mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást
igénylő fiatal mezőgazdasági termelő, jogi személy esetében a jogi személyben legkorábban tényleges
és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő
tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy első alkalommal egységes
területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtott be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervhez.
Amennyiben az ügyfél a korábbi években tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy volt
már korábban is a jelenleg kérelmet benyújtó jogi személyben, vagy más jogi személyben, amely
korábban egységes területalapú kérelmet nyújtott be, akkor ebben az esetben az ügyfélnek a lenyíló
menüből a volt lehetőséget kell kiválasztania.
A volt válasz kiválasztása esetén a következő adatmező jelenik meg:
„A legkorábban egységes területalapú támogatást benyújtó jogi személy adatai, amelyben <ügyfél
neve> tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt:
Jogi személy ügyfél-azonosítója:
Jogi személy neve:
A jogi személy ügyfél-azonosítóját megadva, a hozzá tartozó név automatikusan töltődik.
Figyelem! Amennyiben az ügyfél csak egy jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést
gyakorló személy, akkor annak a jogi személynek az adatait kell megadnia.
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Amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági tevékenységét a jelenleg kérelmet
benyújtó jogi személyben kezdte meg, akkor a jelenleg kérelmet benyújtó jogi személy ügyfélazonosítóját kell megadni.
Amennyiben az ügyfél több jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló
személy, akkor a legkorábban egységes területalapú támogatás iránti kérelmet benyújtó jogi személy
adatait kell ebben az adatblokkban megadni.
Pl.1.: Z jogi személy egységes kérelmet nyújt be, a jogi személyben tényleges és hosszú távú
ellenőrzést gyakorló AB fiatal mezőgazdasági termelő már 2016 óta tényleges és hosszú távú
ellenőrzést gyakorol Z jogi személyben és Z jogi személy már 2016 óta nyújt be egységes területalapú
támogatási kérelmet. Ebben az esetben AB fiatal mezőgazdasági termelő úgy nyilatkozik, hogy már
korábban volt tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlója olyan jogi személyben, amely egységest
területalapú támogatási kérelmet nyújtott be és a Z jogi személy adatait (ügyfél-azonosító számát) kell
megadnia a felületen.
Pl.2.: Z jogi személy először nyújt be egységes kérelmet, a jogi személyben tényleges és hosszú távú
ellenőrzést gyakorló AB fiatal mezőgazdasági termelőnek van két jogi személye X kft. és Y kft.,
amelyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol. Amennyiben X kft. 2017-ben nyújtott be
Egységes területalapú kérelmet először, Y kft. pedig 2016-ban nyújtott be Egységes területalapú
kérelmet először, akkor ebben az esetben az ügyfélnek az Y kft. adatait (ügyfél-azonosító számát) kell
megadnia a felületen.
Továbbá meg kell adni azt az időpontot is a lenyíló naptár segítségével, amelytől az ügyfél az adott jogi
személyben megkezdte a tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlását!

A szerkesztő felületen dokumentum csatolására a
gomb segítségével van
lehetőség. Figyelem! A rendszer csak jpg és pdf formátumú fájl csatolását teszi lehetővé.
Jogi személy esetében itt kell csatolni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat
másolatát, valamint amennyiben a létesítő okirat nem tartalmazza a tényleges és hosszú távú
ellenőrzést biztosító szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumot.
21

Vállalatcsoport esetében itt kell csatolni:





a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát
az uralmi szerződés másolatát
uralkodó tag módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának másolatát,
amennyiben a létesítő okiratok nem tartalmazzák a tényleges és hosszú távú ellenőrzést
biztosító szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumokat.

A jogi személy felett ellenőrzést gyakorló jogi személy többségi befolyása esetében itt kell csatolni:




a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát
a többségi befolyással bíró jogi személy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okirat másolatát,
amennyiben a létesítő okiratok nem tartalmazzák a tényleges és hosszú távú ellenőrzést
biztosító szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumokat.

Szövetkezet esetében itt kell csatolni:




Az

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát
amennyiben a létesítő okirat nem tartalmazza a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító
szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumot.
az igazgatóság elnöke a tagi mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködés
tényleges megvalósulását az erre vonatkozó dokumentum másolatának az egységes
kérelemhez történő csatolásával köteles igazolni.

gombra kattintva lefut a képernyőn rögzített adatok ellenőrzése.

A hibátlan mezők háttere fehér, a súlyos hibát tartalmazóké rózsaszín lesz.
A

gomb hatására megtörténik az oldal adatainak mentése, és az ablak bezáródik.

Tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló természetes személy adatai – más mezőgazdasági termelő
(nem elsődleges ügyfél esetében)
Amennyiben nem elsődleges természetes személy adatait is meg kell adni, akkor a
segítségével hozható létre új sor.

gomb

Annak megfelelő számú sort kell beszúrni amennyi nem elsődleges ügyfél adatait szeretnénk megadni
a felületen.
Figyelem! Itt minden olyan ügyfelet fel kell sorolni, aki nem elsődleges ügyfélnek számít (más
mezőgazdasági termelő) és szavazati joggal rendelkezik!

22

A felületen kiválasztható, hogy a felvitt nem elsődleges ügyfelek hány sorban (5, 10 vagy 15) jelenjenek
meg. Amennyiben 15-nél több nem elsődleges ügyfél felvitelére van szükség, akkor a lapozóval tudjuk
az adatokat megtekinteni.
Sor törléséhez a Töröl oszlopban lévő jelölőnégyzet kijelölése, majd a
szükséges.
A nem elsődleges természetes személyek adatai ebben az esetben is a Szerkesztés
kattintva adhatók meg.

gombra kattintás

funkció gombra

Ügyfél-azonosító: Ebben a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő természetes személy (más mezőgazdasági termelő) ügyfélazonosító számát kell megadni.
Ügyfél neve: Az ügyfél-azonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti a mezőben a
tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek nem minősülő
természetes személy (más mezőgazdasági termelő) nevét. Az adatmező nem szerkeszthető.
Elsődleges ügyfél: A mezőben lenyíló nem választ kell kiválasztani.
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Figyelem! Nem elsődleges ügyfél esetében az Elsődleges ügyfél cellában nem jelölhet Igen-t,
amennyiben már egy elsődleges ügyfelet megjelölt. Hibás kitöltés esetén a mező háttere piros marad,
illetve a Fiatal mezőgazdasági termelő jelölőre állva az alább hibaüzenet jelenik meg:

Vezetői státusz: A lenyíló menüből kell kiválasztani a vezető tisztségviselő státuszát. Amennyiben nem
találja a megfelelő státuszt, akkor az egyéb lehetőséget kell kiválasztania, így ebben az esetben üres
mező jelenik meg, ahol meg kell adni a státuszt.
Szavazati arány: A mezőben a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági
termelőnek nem minősülő természetes személy szavazati arányát kell megadni.
Jogi személyben az elsődleges ügyfélnél (fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes
személynél) egyenként több szavazattal nem rendelkezhet a nem elsődleges ügyfél, kivétel
Szövetkezet.
Nyilatkozat
Figyelem! Nem elsődleges ügyfél esetében amennyiben a támogatást igénylő jogi személy nem
szövetkezet, akkor a B) vagy C) Nyilatkozat kitöltése kötelező!
B) „”Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> , mint természetes személy közvetlen támogatásra jogosult.
A nyilatkozat mellett levő lenyíló mezőben igen/nem válasz közül kell választani
C) ”Nyilatkozom, hogy <ügyfél> tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy közvetlen
támogatásra jogosult”
A nyilatkozat mellett levő lenyíló mezőben igen/nem válasz közül kell választani
Amennyiben az ügyfél a C) nyilatkozat esetében igen választ jelöli, akkor csatolnia kell a közvetlen
támogatásra jogosult jogi személy létesítő okiratának másolatát, amelyben tényleges és hosszú távú
ellenőrzést gyakorol.
Figyelem! Amennyiben a más mezőgazdasági termelő ügyfél a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a
közvetlen támogatásra jogosult jogi személyben nem egyedül gyakorolja, akkor a mellette lévő
személyeknek is közvetlen támogatásra jogosultaknak kell lenniük. Amennyiben a mellette lévő
személyek is jogi személyen keresztül jogosultak közvetlen támogatásra, akkor annak a cégnek a
létesítő okiratát is csatolni kell (tehát egyes estekben akár 2-3 létesítő okirat csatolása is szükséges
lehet annak igazolására, hogy a más mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásra jogosult).
A szerkesztő felületen dokumentum csatolására a
gomb segítségével van
lehetőség. Figyelem! A rendszer csak jpg és pdf formátumú fájl csatolását teszi lehetővé.
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A szerkesztő felületen az adatok kitöltése után az
rögzített adatok ellenőrzése.

gombra kattintva lefut a képernyőn

A hibátlan mezők háttere fehér, a súlyos hibát tartalmazóké rózsaszín lesz.
A

gomb hatására megtörténik az oldal adatainak mentése, és az ablak bezáródik.

A fiatal mezőgazdasági termelő támogatáshoz felcsatolt dokumentumok a Dokumentumok Dosszié
fülön is megtalálhatóak! Ennek megfelelően a jogcím specifikusan felcsatolt létesítő okirat(ok)
másolata, illetve a mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködés tényleges
megvalósulását igazoló dokumentum másolata ezen a fülön is elérhetőek. A felcsatolt
dokumentumokat ezen a helyen (fülön) van lehetőség átnevezni, illetve itt kell megjelölni, hogy a
felcsatolt dokumentum melyik jogcímhez tartozik.

Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer
A jogcímigénylés egyik feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Mezőgazdasági
kistermelői támogatási rendszer jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen.

A jogcímigénylés lehetősége csak egy meghatározott ügyfélkör részére érhető el.
A kistermelői támogatás jogcím csak az alábbi ügyfelek esetében kerül megszemélyesítésre:


akik rendelkeztek a 2015. támogatási évre vonatkozóan mezőgazdasági kistermelői támogatási
kérelemmel és azt a 2015. évben nem vonták vissza,



akik a 2016. évi, 2017. évi vagy 2018. évi egységes kérelemben vagy adatváltozási kérelemben
nem léptek ki a támogatási rendszerből (a kilépés elfogadásáról a Kincstár határozatban
értesítette az érintett ügyfeleket),



a kistermelői támogatási rendszerbe belépett, elhunyt ügyfél esetében a Kincstár
nyilvántartásában rögzített eljárásbeli jogutódoknak (csak egy örökös igényelheti 2019-ben a
támogatást!)

A fent leírt esetekben az egységes kérelemben a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jogcím
előtti jelölőnégyzet alapértelmezettként be van jelölve.
Kérjük, hogy a kérelem beadás előtt figyelmesen tanulmányozzák át az alábbiakat:

A jogcím igénylése 2 lépésből áll!

1. Kérelem szintű igénylés

A kistermelői támogatás jogcímre igénylést a fentebb meghatározott ügyfélkörből csak azon ügyfél
adhat be, akinek a 2015. évi kérelme alapján volt megállapított támogatható területe.
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Figyelem! Elhunyt ügyfél esetében, amennyiben még nincs jogerős hagyatékátadó végzés, úgy az
egységes kérelmet az elhunyt ügyfél vélelmezett örökösének (annak halálakor vele együttélő
házastársa, vagy törvényes rend szerinti örököse) vagy a vélelmezett örökös meghatalmazottjának
nem a vélelmezett örökös nevében, hanem az elhunyt ügyfél nevén kell beadnia.
Azon kistermelői rendszerbe belépett ügyfelek, akik a 2016. évben és/vagy a 2017. évben és/vagy a
2018. évben elmulasztották benyújtani határidőben egységes kérelmüket, azok a 2019. évi egységes
kérelemben kistermelői támogatást igényelhetnek. Adott évi egységes kérelem benyújtásának
elmulasztása nem jár a kistermelői támogatási rendszerből történő kizárással.
Ha a kistermelői támogatás jogcím be van jelölve, akkor a kistermelői támogatás, SAPS + Zöldítés és a
Húshasznú anyatehéntartás támogatások jogcímeken kívül más, EMGA-ból finanszírozott közvetlen
támogatási jogcímek inaktívak. Ha a Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer jogcím előtt lévő
jelölőnégyzetből kiszedjük a pipát, akkor az addig inaktív jogcímek igényelhetővé válnak.

A kistermelői támogatás igénylése esetén az alábbi jogcímek igénylése nem lehetséges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Termeléshez kötött rizstermesztés támogatása
Termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatása
Termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatása
Termeléshez kötött ipari zöldségnövény termesztés támogatása
Termeléshez kötött ipari olajnövény termesztés támogatása
Termeléshez kötött extenzív gyümölcstermesztés támogatása
Termeléshez kötött intenzív gyümölcstermesztés támogatása
Termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása
Termeléshez kötött szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása
Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás
Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás
Termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

A kistermelői támogatást igénylők a Húshasznú anyatehéntartás támogatások jogcímben csak az
Átmeneti nemzeti támogatásra adhatják be igénylésüket!
Amennyiben termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatást jelölnek egy állategyedre,
akkor a kérelem beadást akadályozó súlyos hibaüzenet jön. Amennyiben az ügyfél kistermelői
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támogatásra akarja benyújtani igénylését, az adott egyednél a termeléshez kötött közvetlen
anyatehéntartás támogatás igényt törölni kell.

A 2019. évben kistermelői támogatást igénylő ügyfelek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti
termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatást nem igényelhetnek.
Amennyiben az ügyfélnek van 2019. évre benyújtott termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás
támogatás kérelme, és az egységes kérelemben jelölte a kistermelői támogatást, akkor az egységes
kérelemben, a kistermelői támogatás fülön az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:
„Ön a 2019. évre vonatkozóan termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatást igényelt.
Felhívjuk figyelmét, hogy mezőgazdasági kistermelői támogatás igénylése esetén EMGA-ból
finanszírozott termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás nem igényelhető, illetve igénylés
esetén ezen jogcím kapcsán támogatás nem fizethető.”

A kistermelői támogatás jogcím bejelölést követően megjelenik a Mezőgazdasági kistermelői
támogatási rendszer adatblokkhoz tartozó
jelenik meg a kitöltendő adatblokk.

elnevezésű fül, erre a fülre kattintva

Az adatblokkban adhatja meg hogy, a 2019. évben részt kíván-e venni a mezőgazdasági kistermelői
támogatási rendszerben, vagy sem. Ezt a kérdés végén található lenyíló ablakban tudja jelölni.
Az „Igen” válasz jelölése estén a Kistermelői támogatás hibalistában a jogcímre vonatkozó fontos
figyelmezető üzenetek jelennek meg. Kérjük, hogy az egységes kérelem kitöltésekor ezeket a
figyelmeztető üzeneteket minden esetben figyelmesen olvassa el!
A 2018. támogatási évtől a kistermelői támogatást igénylőknek a kérelemkitöltő felületen nyilatkozniuk
kell arról, hogy tudomásul veszik miszerint a 2015. évi referenciaterületnél kisebb területre történő
numerikus igénylés a támogatási kérelem elutasításával járhat. A nyilatkozat kitöltése kötelező.
Amennyiben a nyilatkozatra „Nem” válasz kerül megadásra, úgy a kistermelői támogatási kérelem nem
adható be.
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2. Táblaszintű igénylés

FIGYELEM!
A 2019. évi kistermelői támogatás igénylés alapjául a kistermelői rendszerbe belépett ügyfél 2015. évi
kérelmét lezáró döntésben meghatározott támogatható területnagyság szolgál. A 2015-ben
meghatározott támogatható területek nagyságát a rendszerben való részvétel időtartama alatt fenn
kell tartani!
Kistermelői támogatás igénylésénél az egyes, támogatásra bejelentett táblák támogatható területének
el kell érnie a 0,25 hektárt.
Azon termelők esetében, akiknek a 2015. évi kistermelői támogatási kérelmükben még jogerős döntés
nem született, ott az ügyfél 2015. évi egységes kérelmében beadott SAPS + Zöldítés igényléssel
érintett támogatható területnagyság szolgál a támogatás igénylésének alapjául.
Akinek a 2015. évben megállapított támogatható területe 0 hektár volt, azaz 2015. évi belépési
kérelme jogerősen elutasításra került, nem igényelhet kistermelői támogatást.
A Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer kérelemszintű mező bepipálása mellett SZÜKSÉGES
MINDEN TÁBLÁRA jelölni SAPS + Zöldítés igénylést, mely a kistermelői támogatás alapjául szolgálhat
legalább a 2015. évi meghatározott területnagyságnak megfelelően!
Ezt a
fülön lehet megtenni. A SAPS + Zöldítés jogcím igénylésének menetéről bővebben
az Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylésére vonatkozó felhasználói kézikönyv releváns
fejezetében olvashat.

Amennyiben nincsen legalább egy táblára SAPS+Zöldítés igénylés jelölve, a Kistermelői támogatás
jogcímnél a kérelem benyújtását piros hiba akadályozza.
A táblaszintű igénylést követően
fülre visszatérve egy táblázatban megtalálható a
2015. évi megállapított támogatható terület (referenciaterület) és a 2019. évi egységes kérelemben
SAPS+Zöldítés jogcímben igényelt területnagyság. Ameddig nem történik a kérelemben táblaszintű
igénylés, a második oszlopban 0 hektár kerül feltüntetésre.
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Területtel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek:
Ha a 2019. évi igényelt terület nagysága kisebb, mint a 2015. évi megállapított támogatható terület
akkor az alábbi figyelmeztető üzenet jön:
„Figyelem! A 2018. évi egységes kérelemben kistermelői támogatás keretében igényelt
SAPS+Zöldítéssel érintett terület nagysága kevesebb, mint a 2015-ös megállapított támogatható
terület. A kistermelői támogatás feltétele a 2015-ös megállapított támogatható terület nagyságának
fenntartása.”

Ha a 2015. évi megállapított támogatható terület 0 hektár volt, vagy a 2015. évi kérelem még nem került
lezárásra, akkor a hibalistában az alábbi figyelmezető üzenet jelenik meg:
„Figyelem! A 2015-ös megállapított támogatható terület 0 hektár, vagy a 2015-ös kérelme még nem
került lezárásra.”
Ha a 2019. évi igényelt terület nagysága nagyobb, mint a 2015. évi megállapított támogatható terület
akkor a hibalistában megjelenő üzenet figyelmezteti erre a kérelem kitöltőjét. Ennek célja, hogy a
gazdálkodó mérlegelni tudja továbbra is megéri-e a megnövekedett területtel a mezőgazdasági
kistermelői támogatási rendszerben bent maradni.
„A 2018. évi egységes kérelemben kistermelői támogatás keretében igényelt SAPS+Zöldítéssel érintett
terület nagysága nagyobb, mint a 2015-ös megállapított támogatható terület. Évente legfeljebb a
2015. évi mezőgazdasági kistermelői támogatási kérelem alapján euróban meghatározott támogatási
összegre lehet jogosult.”
Egyéb figyelmeztető üzenetek:
Amennyiben a 2015. évi kistermelői támogatást igénylő ügyfél elhunyt, úgy az örökösnek az alábbi
figyelmeztető üzenet jelenik meg a jogcímjelölő négyzetre

állva.

3. Kistermelői támogatási rendszerből történő kilépés
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Amennyiben a 2019. évtől kezdődően ki kíván lépni a mezőgazdasági kistermelői támogatási
rendszerből, úgy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jogcím előtti jelölőnégyzetből kell
kivenni a pipát.

A Kistermelői támogatás fülön található a támogatási rendszerben való részvételre vonatkozó kérdésre
történő „Nem” válasz jelölése esetén, az ellenőrzés gomb megnyomását követően a
menüpontban, valamint Kistermelői támogatás fülön lévő hibalistában súlyos hibaüzenet jelzi, hogy
„Nem” válasz jelölése esetén a jogcímjelölő négyzetből az igénylést ki kell venni.
A jogcímjelölő pipa kivételekor egy felugró ablak jelenik meg, melyben meg kell erősíteni a kilépési
szándékot.

A „Igen” gomb megnyomásával a felugró ablak eltűnik, és a Támogatási/kifizetési igények
adatblokkban a jogcím előtti jelölőnégyzetből eltűnik a pipa, ezzel a kistermelői támogatás igénylését
visszavonta.
A „Nem” gomb megnyomásával a felugró ablak eltűnik és a Támogatási/kifizetési igények
adatblokkban a jogcím előtti jelölőnégyzetben bent marad a pipa, vagyis a kistermelői támogatás
igénylése továbbra is élő igénylésnek számít.
4. Kistermelői támogatási rendszerből történő kilépési szándék megváltoztatása
Abban az évben, amikor az ügyfél a kilépési szándékát jelezte az egységes kérelemben, lehetősége van
az egységes kérelem benyújtási időszakában a rendszerből történő kilépési szándék megváltoztatására.
Ezt a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jogcím előtti jelölőnégyzet újbóli bejelölésével és a
Kistermelői támogatás fülön található kérdésre és nyilatkozatra történő „Igen” válasszal lehet
megtenni.
Amennyiben a részvételi szándékra vonatkozó kérdésre az „Igen” választ jelöli be, a válasz kisárgul
és egy felugró ablak jelenik meg figyelmeztető üzenettel, amely a jogcím igénylésére
vonatkozó fontos információkat tartalmaz. A „Rendben” gomb megnyomásával a felugró ablak eltűnik
és a figyelmeztető üzenet a Kistermelői támogatás hibalistában jelenik meg.

Ha a kistermelői támogatás jogcím újra bejelölése előtt egy vagy több EMGA-ból finanszírozott
közvetlen támogatási jogcímben igénylés történt (kivéve SAPS+Zöldítés, Húshasznú anyatehéntartás
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támogatások – Átmeneti nemzeti támogatás), akkor a következő súlyos hibaüzenet jön, ami az
egységes kérelem benyújtását akadályozza.
"A kistermelői támogatás igénylésének feltétele a SAPS+Zöldítés jogcímen kívüli, EMGA-ból
finanszírozott közvetlen támogatási jogcím(ek) - 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti fiatal
mezőgazdasági termelők támogatása és a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatások igénylésének visszavonása."
Mindaddig jön ez a súlyos hiba, amíg van olyan közvetlen támogatási jogcím a fentebb felsorolt 13
jogcím közül, amiben van igénylés. Ha egyik felsorolt közvetlen támogatási jogcímben sincs igénylés,
akkor eltűnik a kérelem benyújtását akadályozó súlyos hibaüzenet.
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Az agrárkár-enyhítési rendszerhez (I. pillér) kapcsolódó tagsági viszony kezelése
Az agrárkár-enyhítési rendszerhez kapcsolódó kötelező tagsági viszony az egységes kérelemben
bejelentett területadatok alapján kerül meghatározásra. A nem termő ültetvényként megjelölt
kultúrák területei nem képezik részét a rendszernek, illetve hozzájárulási kötelezettség sem keletkezik
utánuk.
A tárgyévben kötelező tag az agrárkár-enyhítési rendszerben az a mezőgazdasági termelő, akinek az
egységes kérelemben bejelentett területe:
– legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy
– legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy
– legalább 1 ha termő ültetvény, vagy
– együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség / egyéb) és termő ültetvény, vagy
– együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és termő ültetvény.
A kötelező csatlakozás feltételeinek teljesülése esetén a program automatikusan megjeleníti a tárgyévi
kárenyhítési hozzájárulás előzetesen kalkulált összegét a bevitt területadatok alapján.
A táblaszintű igénylésnél megadott kockázatkezelés szempontjából releváns hasznosítások alapján a
szoftver kiszámolja az ügyfél fizetési kötelezettségét Szántóföldi kultúra, Szántóföldi zöldség és
Ültetvény csoportosításban.

Az alábbi táblázatban egy Kockázatközösségi tagságra kötelezett adattábláját láthatjuk. Látható, hogy a
bejelentett területek alapján a rendszer automatikusan kötelező tagként kezeli az ügyfelet.

Amennyiben a kötelező csatlakozás, vagy az előző két év valamelyikében történt önkéntes csatlakozás
feltételei nem állnak fenn, de az ügyfél az egységes kérelemben bejelentett az agrárkár-enyhítési
rendszer szempontjából figyelembe vehető területet, akkor az ügyfél köteles nyilatkozatot tenni arra
vonatkozóan, hogy kíván-e önként csatlakozni az agrárkár-enyhítési rendszerhez. Az önkéntesen
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csatlakozók hároméves időtartamra vállalnak tagságot, tehát a tárgyévet követő két évben nem
mondhatják fel tagviszonyukat.

Az önkéntes csatlakozásra vonatkozó mező kitöltése kötelező, „igen” vagy „nem” érték választása
nélkül súlyos

jelzésű hibaüzenetet ad a program!

A kárenyhítési rendszerben – kötelezően vagy önkéntesen – résztvevő ügyfelekre vonatkozó
nyilatkozatok az általános nyilatkozatok között találhatóak.

Hozamadatok megadása
A kockázatközösségi tag, illetve mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő
mezőgazdasági termelő köteles az egységes kérelemben nyilatkozni a tárgyévet megelőző évi hozam
adatairól (amennyiben nem nyújtott be kárenyhítő juttatás iránti kérelmet). Továbbá e kötelezettsége
mellett, a kárenyhítő juttatás igénybevételéhez szükséges referenciahozam kiszámításához az
egységes kérelemben nyilatkozatot tehet a 2012–2016. években általa megtermelt termény
mennyiségéről, a kárenyhítő juttatásra, illetve mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásra jogosító
termények szerinti bontásban.
Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét arra, hogy nyilatkozat kizárólag azon év vagy évek
vonatkozásában tehető meg, amelyre, vagy amelyekre vonatkozóan az ügyfél valamely korábbi évben
nem szolgáltatott az egységes kérelmében hozamadatot. Az ügyfél által a korábbi egységes
kérelemben, illetve a kárenyhítő juttatás iránti kérelem szerint bejelentett adat vagy adatok
módosítására nincs lehetőség, és a most megadásra kerülő adat vagy adatok sem módosíthatóak az
egységes kérelem benyújtásának szankciós határidejét követően.
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Adott gazdasági év egységes kérelmében a kockázatközösségi tagságra kötelezetteknek, illetve az
önkéntesen csatlakozóknak kötelezően ki kell tölteni az előző évi kultúrák hozamadatait.
A hozamadatok kitöltése kötelező, kitöltésük elmulasztása esetén súlyos
program!

jelzésű hibaüzenetet ad a

Ültetvényterületek termőképességének jelölése
Az Mkk tv. szerinti kockázatközösségi tag és a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást
igénylő mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben köteles nyilatkozni a bejelentett ültetvények
és a többéves hasznosítású területek termőképességéről. A nyilatkozatot ültetvény hasznosításhoz
tartozó terület bejelentése esetén a táblarajzhoz tartozó adatmezőben kell kitölteni. A nyilatkozatban
a még nem termőre fordult fiatal és a már nem termőképes elöregedett ültetvényterületek esetében a
„Nem” jelölést kell alkalmazni, míg termőképes ültetvényterületek esetében az „Igen” jelölést kell
megadni.
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VP - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
Az egységes kérelem felületén, a „Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás” fülre kattintva igényelhető a
VP3-17.1.1-16 pályázati felhívásban megjelent biztosítási díjtámogatás. Az ügyfélnek nyilatkoznia kell,
hogy igényli-e a biztosítási díjtámogatást vagy sem (Igen/Nem.) A nyilatkozat a kockázatközösségi
tagságtól független és a díjtámogatott növénybiztosítási szerződés megkötését megelőzően
megtehető!
A biztosítási díjtámogatásra vonatkozó mező kitöltése kötelező, „igen” vagy „nem” érték választása
nélkül súlyos

jelzésű hibaüzenetet ad a program!
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VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás igénylése
Kitöltés menete:
A jogcímigénylés feltétele, hogy a „Támogatási/kifizetési igények” adatblokkban a VP – Tejágazat
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás előtt lévő jelölőnégyzet be legyen jelölve.

A bejelölés kizárólag úgy tehető meg, hogy a Nyilatkozat DOSSZIÉ fülön a kötelezően töltendő mezők
kitöltésre kerültek:

A bejelölést követően megjelenik a VP – Tejágazat állatjólét adatblokkhoz tartozó DOSSZIÉ fül, erre a
fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.

1. adatblokk – Támogatási kérelem/kérelmek vonalkódja
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Megszemélyesített támogatási kérelem iratazonosító: Az 1. adatblokkban kerül
megszemélyesítésre a támogatást igénylő által beadott támogatási kérelem iratazonosítója. A
megszemélyesített támogatási kérelem iratazonosító nem szerkeszthető!
Jogcím vonatkozásában kizárólag egyetlen érvényes támogatási kérelemmel rendelkezhet a
kérelmező!



Kötelezettségátadással érintett támogatási kérelem iratazonosítója: kizárólag azon ügyfelek
esetében értelmezett a töltése, akik kötelezettség átvétele iránti kérelmet nyújtottak be,
melynek bírálata a kifizetési kérelem benyújtásáig nem zárult le.
Fenti feltétel teljesülése esetén az átvétellel érintett támogatási kérelem iratazonosítójával
szükséges tölteni a mezőt.

2. adatblokk – Kifizetési kérelemmel kapcsolatos nyilatkozatok
A 2. adatblokkban van lehetősége arra, hogy nyilatkozzon a Tejágazat szerkezetátalakítás kapcsán, a
támogatási kérelemben megjelölt kötelezettségvállalásaival kapcsolatban.

FIGYELEM, a 2.adatblokkban szereplő adatokat a támogatási kérelemben megjelölt ÉS a támogatói
okiratban jóváhagyott kötelezettségek vonatkozásában szükséges kitölteni!
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Természetes körülmények biztosítására
vonatkozó kötelezettségvállalás




Igen: amennyiben Ön a támogatási
kérelmében jelölte, a természetes
körülmények biztosítására vonatkozó
kötelezettségvállalást és a 2018.05.01. 2019.04.30.
közötti
időszak
tekintetében eleget tett a vállalásának,
úgy a lenyíló listából válasza ki az Igen
opciót.



Igen: amennyiben Ön a támogatási
kérelmében jelölte, a takarmányozásra
vonatkozó kötelezettségvállalást és a
2018.05.01. - 2019.04.30. közötti
időszak tekintetében eleget tett a
vállalásának, úgy a lenyíló listából
válasza ki az Igen opciót.



Nem: amennyiben Ön a támogatási
kérelmében jelölte, a takarmányozásra
vonatkozó kötelezettségvállalást és a
2018.05.01. - 2019.04.30. közötti
időszak tekintetében nem tett eleget a
vállalásának, úgy a lenyíló listából
válasza ki az Nem opciót.

Nem: amennyiben Ön a támogatási
kérelmében jelölte, a természetes
körülmények biztosítására vonatkozó
kötelezettségvállalást és a 2018.05.01. 2019.04.30.
közötti
időszak
tekintetében nem tett eleget a
vállalásának, úgy a lenyíló listából
válasza ki az Nem opciót.
Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben a pályázati Felhívás 9. számú
mellékletében
szereplő
jogkövetkezmények alkalmazandók.



Takarmányozásra vonatkozó kötelezettségvállalás

Nem releváns: amennyiben Ön a
támogatási kérelmében nem jelölte, a
természetes körülmények biztosítására
vonatkozó kötelezettségvállalást, úgy a
lenyíló listából válasza ki a Nem releváns
opciót.

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben a pályázati Felhívás 9. számú
mellékletében
szereplő
jogkövetkezmények alkalmazandók.


Nem releváns: amennyiben Ön a
támogatási kérelmében nem jelölte, a
takarmányozásra
vonatkozó
kötelezettségvállalást, úgy a lenyíló
listából válasza ki a Nem releváns opciót.

Amennyiben Ön teljesítette a természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást
(nyilatkozatban Igen került kiválasztásra), úgy az alábbi 4 szerkeszthető mező jelenik meg:
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Legeltetésbe bevont terület mérete: itt kerül megadásra a legeltetésbe bevont terület nagysága
hektárban. A kifizetési kérelem során a következő – kifizetési kérelem benyújtását megelőző évi - SAPS
támogatott területek vehetőek figyelembe a természetes körülmények biztosítására vonatkozó
kötelezettségvállalás tekintetében: ALL01 (Állandó gyep - legeltetett); FRL01 (Fásított rét-legelő),
valamint a GYE01 (Ideiglenes gyep - legeltetett).
Legeltetésbe bevont – tehén – korcsoportba tartozó egyedek darabszáma: itt kerül megadásra azon
tehén korcsoportba tartozó egyedek darabszáma, amelyek a 2018.05.01. és 2019.04.30. közötti
időszakban bevonásra kerültek a természetes körülmények biztosítására vonatkozó
kötelezettségvállalásba (legeltetésbe).
Legeltetésbe bevont – üsző – korcsoportba tartozó egyedek darabszáma: itt kerül megadásra azon üsző
korcsoportba tartozó egyedek darabszáma, amelyek a 2018.05.01. és 2019.04.30. közötti időszakban
bevonásra kerültek a természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalásba
(legeltetésbe).
Legeltetésbe bevont – borjú – korcsoportba tartozó egyedek darabszáma: itt kerül megadásra azon
borjú korcsoportba tartozó egyedek darabszáma, amelyek a 2018.05.01. és 2019.04.30. közötti
időszakban bevonásra kerültek a természetes körülmények biztosítására vonatkozó
kötelezettségvállalásba (legeltetésbe).

3. adatblokk – Támogatásba bevont tenyészet/tenyészetek

A 2019. évi egységes kérelem keretében a támogatás igénylőknek/kedvezményezetteknek
megszemélyesítésre kerülnek azon a tenyészetkódok, amelyeket a támogatási kérelemben
feltüntetésre kerültek.
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Kérjük, hogy a 4. adatblokkban azon tenyészetkódhoz/tenyészetkódokhoz tarozó egyedek kerüljenek
feltüntetésre, mely tenyészetkód/tenyészetkódok elfogadásra kerültek a Támogatói okiraton, vagy
amennyiben nem rendelkezik Támogatói okirattal, úgy a támogatási kérelemben feltüntetett
tenyészetkódok egyedei kerüljenek felvitelre, amelyek maradéktalanul megfelelnek a pályázati
Felhívásban foglaltaknak.

4. adatblokk – Fülszám
A kérelem benyújtása során nem kerül megszemélyesítésre a kérelem. A támogatást
igénylő/kedvezményezett az
gomb segítségével tudja felvinni a beadó felületre a
kifizetési kérelemben benyújtani kívánt egyedek ENAR azonosítóját.

Az Excel import használatánál kérjük, figyeljen arra, hogy a kérelmezni kívánt egyedek ENAR azonosítói
kizárólag az importálni kívánt Excel dokumentum első munkalapjának „A” oszlopában kerüljenek
feltüntetésre.
FIGYELEM!!! A betöltés során a korábban rögzített fülszámok törlésre kerülnek, a funkciót
körültekintéssel használják.

Sikeres importálást követően az alábbi felugró ablak jelenik meg, melyet az X-re kattintva tud bezárni.

Sikeres Importálás esetén az ENAR azonosítok megjelennek a beadó felületen.
Amennyiben egy adott sort törölni kíván, jelölje ki az adott sorban a Töröl oszlopban a jelölőnégyzetet,
majd a

gombbal törölje a kívánt sort. Amennyiben minden sort törölni szeretne, a
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gombbal mindegyiket ki tudja jelölni. Ha mégsem szeretné törölni a
kijelölt sorokat, akkor a jelöléseket a
gombbal szüntetheti meg.
Amennyiben több sort vitt fel, mint amennyit a felület meg tud jeleníteni, akkor az oldalak között a
következő gombokkal tud lapozni:
. A felület 10, 20 és 50 sort tud
egyszerre megjeleníteni. A bevitt állat-/állományadatokat a beadás során bármikor exportálhatja *.csv,
*.xls formátumban a következő gombok segítségével:
. A táblázatokban minden felvitt sor
megjelenik függetlenül a felületen éppen megjelenített sorok számától.
ENAR lista lekérdezése, valamint a kapott ENAR AZONOSÍTÓK átalakítása
A http://www.enar.hu/ linken érhető el az ENAR Információs rendszer, amely segítségével könnyedén
végezhet - többek között - egyedlekérdezést az adott tenyészet vonatkozásában. Az egyedlekérdezés
jelentős segítséget nyújthat Önnek azon jogcímek vonatkozásában, amelyeknél lehetőség van Excel
importálásával felvinni a szükséges egyedazonosítókat.

Az ENAR információs rendszer-re történő kattintás után lehetőség van megadni az azonosítót és a
hozzákapcsolódó jelszót.

A belépést követően a következő felület jelenik meg:
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A megjelenő felületen válassza ki a „Tenyészetek egyedei” menüpontot

A sikeres leválogatáshoz a következő adatok megadása szükséges:
1 ) A Támogatói Okiraton feltüntetett Tenyészetkód, vagy amennyiben még nem rendelkezik
Támogatói okirattal, úgy a támogatási kérelemben feltüntetett tenyészetkód.
2) A tartózkodás típusánál adja meg a „Tenyészetben megfordult” értéket.
3) A 2019. évi egységes kérelemben benyújtandó VP – Tejágazat szerkezetátalakításhoz kapcsolódó
kifizetési igénylés a 2018/2019 gazdálkodási évet foglalja magába, amelynek kezdő dátuma 2018.
május 1. végdátuma 2019. április 30.
4) A lista formájánál válassza ki az „Egyedek szűkített listája –XLS” lehetőséget annak érdekében,
kitudja választani azokat az egyedeket, amelyekre a VP - Tejágazat szerkezetátalakítás jogcím kapcsán
a kifizetési igényét be kívánja nyújtani.
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A leválogatáshoz szükséges adatok után kattintson a „Lista készítés” gombra.
Kérjük, a kifizetési kérelemben csak olyan egyedet tüntessen fel, amely maradéktalanul megfelel a
Pályázati Felhívásban foglaltaknak!
A fajta ellenőrzése:
A kapott ENAR listából válogassa ki, hogy mely egyedeket kívánjuk benyújtani a kifizetési kérelemben.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében meghatározott fajtákon kívül
egyéb fajta ne kerüljön be a kifizetési kérelembe. Az elfogadott fajtákat a következő táblázat
tartalmazza:
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Fajtakód

Fajtanév

01

Magyartarka

03

Borzderes

12

Jersey

13

Európai feketetarka lapály

14

Ayrshire

15

Kosztromai

22

Holstein-fríz

27

Európai vöröstarka lapály
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Svéd vöröstarka lapály

60

SMR

61

Dán vörös

62

Norvég vörös

63

Montbeliarde

65

Normande

84

Eringiai

85

Angelni

88

Brown Swiss

99

Egyéb tejhasznú

Bika borjakkal kapcsolatos tudnivalók:
Felhívjuk továbbá a kérelmező figyelmét, hogy a 6 hónap alatti hímivarú szarvasmarhák (bika borjak), a
jogcím vonatkozásában támogathatónak minősülhetnek a féléves kor betöltéséig.
Tehát, amennyiben a hímivarú szarvasmarha a gazdálkodási éven belül vált korcsoportot, úgy arra az
időszakra, ameddig az egyed nem töltötte be a féléves kort, jogosult lehet támogatásra, viszont a
féléves kor betöltésétől ezen jogosultsága az egyednek megszűnik, ilyen esetben nem kerül szankció
kiszabásra az egyedek vonatkozásában.

Az elkészült listában az alábbi formátumban kerülnek feltüntetésre az egyedek
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Azonosító
3132339710 (Hazai ENAR
azonosító)

A VP – Tejágazat szerkezetátalakítás jogcím kapcsán a fenti azonosító formailag nem megfelelő, ezért
kérjük, használja az ENAR azonosító átalakításához Az alábbi linken elérhető segédleteket:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo//tamogatas/3101643/tajekoztatok/segedlet-a-vp3-14-1-1-16-kodszamu-a-tejagazatszerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-cimu-felhivassal-kapcsolatos-kifizetesi-kerelemenar-

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 – Őshonos állatok in situ támogatása
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a VP Őshonos állatok in
situ támogatása előtt lévő jelölőnégyzet be legyen jelölve.

Kitöltés során fontos, hogy az
vagy a már kitöltött dosszié fül után a

gomb használata illetve az esetleges hibák javítása után,
gombbal mentse el a kérelmet.

A bejelölést követően megjelenik a VP Őshonos állatok In situ támogatása adatblokkhoz tartozó
DOSSZIÉ fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.

Annak megfelelően személyesítődik meg a felület, hogy az ügyfél melyik támogatási évhez tartozó
kifizetési kérelmét kívánja benyújtani. Ha a 2016-ban beadott támogatási kérelméhez kapcsolódóan és
a 2017-ben beadott támogatási kérelméhez kapcsolódóan is igényel, akkor természetesen mindkettő
megszemélyesítésre kerül.
A támogatási kérelem vonalkódja mellett jelenik meg a hozzá kapcsolódó támogatási kör, amely mezők
nem szerkeszthetőek.

Új egyed felvitele esetében kérem fokozottan figyeljen a helyes azonosító(k) feltüntetése!
Lófélék esetében ajánlott a lóútlevélből kimásolni a bejelenteni kívánt azonosítókat!
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Kötelezettség átadással érintett kérelmek
Kötelezettség átadás esetében a kifizetési igénylést a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a
kötelezettség átvevőjeként szerepelő nyújthat be.
A kötelezettség átvevője akkor is benyújthat be kifizetési kérelmet, ha jogerős támogatási döntéssel
még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló
kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések).
Ha a kötelezettség átadási kérelem feldolgozása folyamatban, akkor a kérelem ebben az esetben még
nem került megszemélyesítésre.
Kitöltendő mezők: „Fajta”, „Egyed/Törzsállomány azonosító” és a „Támogatási kérelem vonalkódja”,
„Támogatási kör”.
Az egységes kérelem benyújtásakor egy plusz sor
beszúrását követően, a „Támogatási
kérelem vonalkódja” mező kitöltése szükséges, ahova a kötelezettséget átadó által benyújtott
támogatási kérelem vonalkódját kérjük felvezetni.
A „Támogatási kör” mezőnél pontosan meg kell határozni, hogy a kötelezettség átadója mely
támogatási kérelem benyújtási körben (TK vagy TK2) igényelte a támogatást. Az
gomb
megnyomását követően az egyed/egyedek felvezetésére vonatkozóan további, kifizetési kérelem
benyújtását akadályozó hiba nem fog megjelenni.

Ezt követően nyomja meg az oldal tetején található
hibát jelezni és a további mező kitöltése sem akadályozott.

gombot, ekkor a felület már nem fog

Nyilatkozat
A Nyilatkozat adatblokkban az ügyfélnek (a lenyíló mezőből kiválasztva igen/nem) következő
nyilatkozatot kell tennie:
„Tudomásul veszem, hogy a W0191 Egységes kérelem bizonylaton az új egyedek feltüntetése nem
minősül kiesés-pótlás bejelentésnek, a bizonylaton kiesés-pótlás esemény nem jelenthető be, az
kizárólag az arra rendszeresített Bizonylaton nyújtható be!”
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Csikó azonosító
A Pályázati Felhívás alapján lófélék esetében a támogatási időszak végéig támogatott
tenyészkancánként legalább egy csikó bejelentése kötelező. Ennek megfelelően, a támogatott egyed
azonosítója mellett lévő szerkeszthető mezőbe van lehetőség a törzskönyvezett, adatbázisba
bejelentett csikó azonosítójának feltüntetésére.
A 2016-ban támogatási kérelmet beadók esetében ez az időszak 2016.01.01-től 2020.12.31-ig, míg
a 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetében ez az időszak 2017.01.01-től 2021.12.31-ig tart.
A bejelenteni kívánt csikó neme lehet hím vagy nőivarú is!
Kiemelt figyelemmel történjen a bejelenteni kívánt csikóazonosító(k) feltüntetése!
Ajánlott a lóútlevélből kimásolni a bejelenteni kívánt azonosítókat!
A megfelelő formátum hímivarú egyedek esetében: HUN M + számok
A megfelelő formátum nőivarú egyedek esetében: HUN K + számok
(Külföldi füljelzők esetében az országkód eltérő)
Figyelmeztető hiba jön minden esetben arról, hogy a támogatási év végéig tenyészkancánként egy
csikó bejelentése kötelező. A kérelem ettől a figyelmeztető hibaüzenettől függetlenül, beadható.
„22899 Őshonos lófélék esetében a támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként
legalább egy csikó bejelentése kötelező.”
Abban az esetben, ha már történt az adott tenyészkancához csikóbejelentés, abban az esetben a
„Bejelentett csikó” jelölő négyzetben megszemélyesítésre kerül egy pipa.
Figyelmeztető hiba jön minden esetben arról, ha már történt az adott tenyészkancához
csikóbejelentés. A kérelem ettől a figyelmeztető hibaüzenettől függetlenül, beadható.
„Tájékoztatom, hogy az adott támogatott egyed esetében már történt csikó bejelentés. A tájékoztató
üzenet nem jelenti a már korábban bejelentett csikó elfogadását!”

A

gomb megnyomásával új sorokat lehet felvinni.

A beírt adatokat a Töröl mező jelölését követően a

gomb megnyomásával törölhetőek is. A

gombbal egyszerre kijelölhető az összes tétel, kijelölést követően a gomb
Törlésre jelölés megszüntetése gombra vált.

FONTOS!
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Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési igénylés egy részének vagy
egészének visszavonása, illetve vis maior bejelentés csak elektronikusan (W0192 vagy W0193) tölthető
ki és nyújtható be!
Az adatváltozás keretében kiesés-pótlás bejelentés NEM nyújtható be!
Hibátlan kérelem esetén a kérelem beadható!
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.

Hibalista
Súlyos hiba
o

Amennyiben még nem történt meg a nyilatkozat kitöltése:

20523 A VP Őshonos állatok in situ támogatáshoz kapcsolódó nyilatkozat mező kitöltése kötelező!

Figyelmeztető hiba
o

Amennyiben már történt csikóbejelentés:

22958 Tájékoztatom, hogy az adott támogatott egyed esetében már történt csikó bejelentés. A
tájékoztató üzenet nem jelenti a már korábban bejelentett csikó elfogadását!
o

Amennyiben még nem történt csikóbejelentés:

22899 Őshonos lófélék esetében a támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként
legalább egy csikó bejelentése kötelező.
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VP - Őshonos ex situ vagy in vitro, továbbá tanácsadói tevékenység támogatás
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a VP Őshonos állatok EX
situ/In vitro támogatása előtt lévő jelölőnégyzet be legyen jelölve.

Kitöltés során fontos, hogy az
vagy a már kitöltött dosszié fül után a

gomb használata illetve az esetleges hibák javítása után,
gombbal mentse el a kérelmet.

A bejelölést követően megjelenik a VP Őshonos állatok Ex situ/In vitro támogatása adatblokkhoz
tartozó DOSSZIÉ fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.

A támogatási oldalon történt igénylés szerint személyesítődnek meg az egyes célterületek.
Az egyed felvitele esetében kérem fokozottan figyeljen a helyes azonosító(k) feltüntetése!
Lófélék esetében ajánlott a lóútlevélből kimásolni a bejelenteni kívánt azonosítókat!
VP Őshonos in vitro génmegőrzés támogatása esetén:
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Az in vitro célterület esetén két adatblokk jelenik meg.
Az első adatblokkban „Támogatás tárgyanként” és „Minta típusaként” jelenik meg a támogatási
oldalon igényelt mennyiség.
A „Támogatási kérelem vonalkódja” mezőben megszemélyesítődik az érintett támogatási kérelem
vonalkódja, mellette megjelenítésre kerül a hozzá tartozó „Támogatási kör” mezőben a vonatkozó
támogatási kör.
Az első adatblokkban a „Kijelölés” bejelölésével lehet a második adatblokkban adatokat rögzíteni.
A

gomb megnyomásával új sorokat lehet felvinni.

A beírt adatokat a Töröl mező jelölését követően a

gomb megnyomásával törölhetőek is. A

gombbal egyszerre kijelölhető az összes tétel, kijelölést követően a gomb
Törlésre jelölés megszüntetése gombra vált.
A második adatblokkban lehet megadni az „Állategyed/állomány azonosítója” mezőben a ténylegesen
igényelni kívánt egyedazonosítókat. Az „Igényelt minta mennyisége” mezőben kell megadni a
mennyiséget.
A második adatblokkban megadott „Igényelt minta mennyisége” tartalommal, az első adatblokk
„Igényelt minta mennyisége” mező automatikusan töltődik, míg a „Mintához tartozó állatmennyiség”
az igényelt egyedek számával automatikusan töltődik.
Az első adatblokkban szereplő „Támogatási kérelemben megadott minta mennyisége” mezőben
szereplő mennyiség és a mellette lévő „Igényelt minta mennyisége” mezőben szereplő mennyiség
összevetésével ellenőrizhető, hogy a támogatási oldalon megadott mennyiség és a kifizetési
kérelemben igényelt mennyiség egyezik vagy éppen tér el.

VP Őshonos ex situ génmegőrzés támogatása esetén:
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A ex situ célterület esetén is két adatblokk jelenik meg.
Az első adatblokkban „Támogatás tárgyanként” és „Fajtánként” jelenik meg a támogatási oldalon
igényelt létszám.
A „Támogatási kérelem vonalkódja” mezőben megszemélyesítődik az érintett támogatási kérelem
vonalkódja, mellette megjelenítésre kerül a hozzá tartozó „Támogatási kör” mezőben a vonatkozó
támogatási kör.
Az első adatblokkban a „Kijelölés” bejelölésével lehet a második adatblokkba adatokat rögzíteni.
A

gomb megnyomásával új sorokat lehet felvinni.

A beírt adatokat a Töröl mező jelölését követően a

gomb megnyomásával törölhetőek is. A

gombbal egyszerre kijelölhető az összes tétel, kijelölést követően a gomb
Törlésre jelölés megszüntetése gombra vált.
A második adatblokkban lehet megadni az „Állategyed/állomány azonosítója” mezőben a ténylegesen
igényelni kívánt egyedazonosítókat.
A második adatblokkban megadott Állategyed/állomány azonosító feltüntetésével az első adatblokk
„Igényelt összlétszám” mező automatikusan töltődik.
Az első adatblokkban szereplő „Támogatási kérelemben feltüntetett létszám” mezőben szereplő
létszám és a mellette lévő „Igényelt összlétszám” mezőben szereplő összlétszám összevetésével
ellenőrizhető, hogy a támogatási oldalon megadott létszám és a kifizetési kérelemben igényelt létszám
mennyiben egyezik vagy éppen tér el.

Tanácsadói tevékenység támogatása esetén:
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A „Támogatási kérelem vonalkódja” mezőben megszemélyesítődik az érintett támogatási kérelem
vonalkódja, mellette megjelenítésre kerül a hozzá tartozó „Támogatási kör” mezőben a vonatkozó
támogatási kör.
A

gomb megnyomásával új sorokat lehet felvinni.

A beírt adatokat a Töröl mező jelölését követően a

gomb megnyomásával törölhetőek is. A

gombbal egyszerre kijelölhető az összes tétel, kijelölést követően a gomb
Törlésre jelölés megszüntetése gombra vált.
Nyilatkozat
A Nyilatkozat adatblokkban az ügyfélnek (a lenyíló mezőből kiválasztva igen/nem) következő
nyilatkozatot kell tennie:
„Nyilatkozom, hogy a VP4-10.2.1.2-17 számú Pályázati Felhívás alapján, a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenység támogatása célterületre vonatkozóan kötelezően előírtak alapján,
a kifizetési kérelemhez mellékeltem a 7. számú mellékletnek megfelelő munkanapló(kat) és a
tanácsadói tevékenységet ellátó személy változásakor a munkaszerződéseket, a munkaköri és/vagy
feladat leírást.

A célterület esetében a 7. számú melléklet megfelelő adattartalmú munkanapló feltöltése kötelező.
Amennyiben a tanácsadó személyében változás történik, abban az esetben fel kell tölteni a
munkaszerződés(eke)t, munkaköri és/vagy feladat leírást.
A dokumentum(ok) feltöltésére a „Dokumentumok – Csatolmányok feltöltése” felületen van
lehetőség.
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A dokumentum a
csatolható.

gombra való kattintást követően kereshető ki, majd

Feltöltés során a nem megfelelő file formátumnál az alábbi hibaüzenet fog megjelenni:

A jogcím kiválasztása kötelező, amelyre egy hibaüzenet is figyelmeztet:
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Feltöltést követően javasolt ellenőrizni a feltöltött dokumentumot, majd ellenőrzést követően lenyíló
mezőből kell kiválasztani a lehetséges értéket, ami igen/nem.

A csatolt dokumentumok a Töröl mező jelölését követően a
törölhetőek is. A

gomb megnyomásával

gombbal egyszerre kijelölhető az összes tétel, kijelölést

követően a gomb

gombra vált.

A dokumentum feltöltését követően ellenőrizni kell a feltöltött dokumentumot.
Hibátlan kérelem esetén a kérelem beadható!
Hibalista
Súlyos hiba
o

Amennyiben in vitro vagy ex situ célterületben igényelt és nem töltötte az igényelt
mennyiséget:
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22872 A VP Őshonos állatok ex situ/in vitro igénylés esetén kérjük töltse a(z) igényelt mennyiség mezőt a
1. sorban!
o

Amennyiben in vitro vagy ex situ célterületben igényelt és a kifizetési kérelemben igényelt
mennyiség nagyobb:

22873 A VP Őshonos állatok ex situ/in vitro igénylés esetén az igényelt mennyiség nagyobb, mint a TK
oldalon igényelt!
o

Amennyiben in vitro vagy ex situ célterületben igényelt és nem töltötte az állategyed/állomány
azonosítót:

22875 A VP Őshonos állatok ex situ/in vitro igénylés esetén kérjük töltse a(z) Állategyed/állomány
azonosító mezőt a 1. sorban!
o

Amennyiben az adott fajtához rossz azonosító kerül megadásra:

22876 A(z) 1 Állategyed/állomány azonosító hibás!
o

Amennyiben a tanácsadói célterületben a nyilatkozat nem kerül kitöltésre:

22881 A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység támogatása célterület igénylése esetén
a nyilatkozat mező kitöltése kötelező!
o

Amennyiben tanácsadói célterületben a következő mezők kitöltése nem történt meg:

22884 Tanácsadói tevékenység igénylése esetén kérjük töltse a(z) Munkaszerződés/megbízási szerződés
mezőt!
22884 Tanácsadói tevékenység igénylése esetén kérjük töltse a(z) Tanácsadó neve mezőt!
22884 Tanácsadói tevékenység igénylése esetén kérjük töltse a(z) Tanácsadó státusza mezőt!
o

Amennyiben tanácsadói célterületben új sor felvitele történt, de nem került kitöltésre a hozzá
tartozó támogatási kör:

23076 VP őshonos állatok tanácsadói tevékenység támogatás igénylés esetén kérjük töltse a Támogatási
kör mezőt a(z) 4. sorban!

Figyelmeztető hiba
o

Amennyiben van adott jogcímben benyújtott támogatása, de nem jelölte:

22878 Tájékoztatom, hogy Ön a VP - Őshonos állatok in situ támogatása,VP Őshonos állatok Ex situ/In
vitro támogatása elnevezésű intézkedésre is nyújtott be támogatási kérelmet vagy ezen jogcím
keretében is rendelkezik Támogatási okirattal.
o

Amennyiben a tanácsadói célterületben nem kerül csatolásra:

22892 A Pályázati Felhívás alapján kötelezően csatolni kell a Munkanaplót, kérjük , ellenőrizze a csatolt
dokumentumokat!
o

Amennyiben tanácsadói célterületben a következő mezők kitöltése nem történt meg:
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22906 Tanácsadói tevékenység igénylése esetén kérjük töltse a(z) Munkaviszony vége mezőt!
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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