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1 Általános tudnivalók az adategyeztetésről
Az adategyeztetés az alábbi főbb részekből áll:





Túligénylés vizsgálat, melynek során az adott referenciaterület mérete kerül
összehasonlításra az adott területre benyújtott igénylések összegével.
Átfedés vizsgálat, melynek során az ügyfelek által a kérelmekben igényelt/berajzolt
táblák/EFA elemek tolerancia feletti egymásra fedésének vizsgálata szükséges.
Amennyiben átfedést tapasztalunk, az igényelt terület rajzának felülvizsgálata után
amennyiben szükséges a valóságban megtalálható állapotok szerinti pontosítást kell
elvégezni (rajz mozgatása, terület csökkentése).
Ráfedés vizsgálat, melynek során a kérelemben megadott táblák/EFA elemek ráfedéssel
érintettek. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek által a kérelmekben berajzolt táblák tolerancia
feletti ráfedésének vizsgálata a MePAR blokkok támogatható, illetve nem támogatható
része, valamint ezen belül kiemelt figyelemmel az érzékeny állandó gyep fedvényre fedés
figyelembevételével történik. Amennyiben a ténylegesen hasznosított és jogszerű
földhasználattal alátámasztott terület, valamint a tábla/EFA elem elhelyezkedése eltér a
kérelmében igényelttől, abban az esetben az igénylési adatainak a valóságban megtalálható
állapotok szerinti felülvizsgálata és pontos megadása szükséges.

Az adategyeztetés eljárás során az adategyeztetést maga után vonó túligénylésben érintett
referenciaterületen gazdálkodó valamennyi, az adott területre igénylést benyújtó ügyfél felszólításra
kerül az érintett területen feltüntetett táblasoraiban igényelt tábláinak/EFA tábláinak
felülvizsgálatára, szükség esetén korrigálására, vagy megerősítésére.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV.
5.) FM rendelet 1. § 21. pontja szerint
„referenciaterület:
a) egy adott fizikai blokk,
b) egy adott fizikai blokk támogatható területe,
c) egy adott fizikai blokk nem támogatható területe,
d) az egybeművelt terület,
e) egyes, a MePAR rendelet 1. § 17. pontja szerinti tematikus rétegek (a továbbiakban:
tematikus fedvény) területe,
f) MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület;”
Adategyeztetést igénylő túligényelt referenciaterület esetében: a térinformatikailag meghatározott,
tűréshatárral növelt referenciaterület kisebb, mint az adott referenciaterületre benyújtott igénylések
által lefedett összes terület.
Figyelem: jelen kitöltési útmutató azon főbb lépéseket tartalmazza, melyek eltérő módon
működnek az alapkérelemhez vagy adatváltozáshoz képest. A 2018. évben bevezetésre került
folyamatos átfedés vizsgálat az adategyeztetés során is működő funkció, ezért kérjük, hogy
csak akkor nyúljon a táblarajzához, ha valóban téves helyre rajzolta a tábláját/EFA
objektumát!
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2 Bejelentkezés
Az „Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 1.” vonatkozó fejezetében
leírtakkal megegyező módon lehet bejelentkezni.
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_K%C3%A9relembead%C3%A1s_
FELH_KK_1.pdf/

2.1 Belépés az egységes kérelem felületre


Adategyeztetés kérelem

Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó saját nevében tölti ki, illetve adja be az
adategyeztetés kérelmet, akkor az Egységes Kérelem főmenüponton belül az Elektronikus
kérelemkezelés/Egységes kérelem/Egységes kérelem 2018 menün belül az „Új W0189
Adategyeztetés I. Kérelem” almenüt kell megnyitni:
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Figyelem!
Ameddig szerkesztés alatt álló egyéb bizonylattal rendelkezik (be nem nyújtott MKR, W0183 vis
maior bejelentés, W0182 Adatváltozás Kérelem), addig a W0189 Adategyeztetés I. Kérelem nem
kiválasztható.
Kérjük a „Szerkesztés alatt álló kérelem törlése” funkció segítségével törölje, vagy nyújtsa be a
szerkesztés alatt álló egyéb bizonylatot.
Jelen példánál az ügyfél „W0182 Adatváltozás Kérelem” elnevezésű, szerkesztés alatt álló
bizonylattal rendelkezik, mely miatt a W0189 Adategyeztetés I. Kérelem bizonylat nem jeleníthető
meg:
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Kiválasztás meghatalmazott adategyeztetésre kötelezett ügyfelek közül

Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó nem saját nevében (hanem mint
meghatalmazott/kamarai meghatalmazott/elsődleges képviselő/vélelmezett örökös/örökös) adja be a
meghatalmazottja/jogelődje adategyeztetés kérelmét, akkor az Egységes Kérelem főmenüponton
belül szintén az „Új W0189 Adategyeztetés I. Kérelem” almenüvel lehet eljutni az adategyeztetési
kérelem kitöltő felületére.
Amennyiben a meghatalmazotthoz több meghatalmazó tartozik, lenyíló listából lehet az ügyfelek
között választani, illetve szűrési funkció segítségével. Továbbra is igaz, hogy egy ügyfélnek több
meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja lehet, de az adategyeztető bizonylatban egyszerre egy
időben csak egy képviselő dolgozhat. Fontos, hogy a közreműködő a meghatalmazó ügyfél
tekintetében rendelkezzen érvényes meghatalmazással/kamarai meghatalmazással a 2018. évi
Egységes kérelemre.
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3 Az Adategyeztetés I. kérelem (W0189) benyújtásához kapcsolódó
szabályok


Az adategyeztető levél átvételét követően (az átvétel napja a 0. nap, ekkor még nem lehet
belépni a felületre!!!!) 10 naptári nappal bezáróan Ön korlátlan mennyiségű Adategyeztető
kérelmet benyújthat. Ha a 10. nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő munkanapon még
benyújtható az adategyeztető formanyomtatvány.



Amennyiben Ön a 10. nappal bezáróan már nyújtott be Adategyeztető kérelmet, a 11. naptól
már nem léphet be a felületre.



Amennyiben Ön a kézhezvételtől számított 10 napon belül nem nyújtott be Adategyeztető
kérelmet, a 11. naptól kezdődően csak egy Adategyeztető kérelem benyújtására van
lehetősége.
Erre a belépéskor az alábbi üzenettel tájékoztatjuk:

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az adategyeztetésre felszólító végzésben foglaltak
teljesítésének a végzésben megjelölt határidőben nem tesz eleget vagy nem az egységes
kérelem rendelet 10. § (3) bekezdésben foglalt módon, elektronikus úton tesz eleget, abban
az esetben a bejelentését a Kincstár a döntés meghozatalánál nem veszi figyelembe, és az
ügyfél érintett területeire vonatkozó jogszerű földhasználatát ellenőrzi. Amennyiben az
ellenőrzés eredményeként a túligénylés továbbra is fennáll, a túligényléssel érintett összes,
jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálattal korábban nem érintett ügyfél a Kincstár
felszólítására köteles földhasználata jogszerűségét igazolni az egységes kérelem rendelet 23.
§ (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
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Adategyeztetés I. kérelem rögzítő felületének megjelenése
A következő menüpont jön fel:

A bizonylatot azonban kizárólag a végzés átvételét követő naptól fogva lehet szerkeszteni,
errre a felület is felhívja a figyelmet:

Amennyiben az adategyeztetésre kötelezett ügyfél, vagy a meghatalmazottja a már egyszer
ügyfélkapun beadott Adategyeztetés I. kérelmét módosítani szeretné, akkor azt a végzés
kézhezvételétől számított 10 napon belül korlátlanul megteheti.
Mindig az utolsó adategyeztetés bizonylaton bejelentett adatok kerülnek átvezetésre a kérelembe.
A „Tovább” gombot megnyomva jutunk el a rögzítői felületre. A felület nagy részben hasonlít az
egységes kérelem, az adatváltozás benyújtó felületéhez, ezért alább kizárólag az eltérő részekről
adunk részletes magyarázatot; a felső menüsorban látható pontok megegyeznek az egységes
kérelemnél megismertekkel, funkciójuk azonos (pl. „Ellenőrzések” gomb megnyomása felhozza az
összes figyelmeztető és súlyos, azaz a beadást gátló hiba üzenetét):
9 / 35. oldal
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4 Az Adategyeztetés I. kérelem (W0189) kitöltése
4.1 Fájlok csatolása, illetve a csatolt fájlok felülvizsgálata
A tényleges feladat a rögzítői felületen megjelenő táblákhoz kapcsolódó információk megadása.
A 2018. évben a tavalyi évi és az alapkérelem felülethez hasonlóan lehetőség van az adategyeztetés
során megadott adatok igazolására szolgáló dokumentumok elektronikus formában történő
beküldésére is. Az elektronikus formában beküldött dokumentumokat papír alapon nem kell
beküldeni!

A csatolható file formátuma: kizárólag pdf vagy jpg. A dokumentum mérete azonban nem
haladhatja meg a 25 MB nagyságot! Az adategyeztetés keretében több dokumentum is csatolható!
A feltöltendő fájl neve nem tartalmazhat speciális karaktereket.
A csatolás során először a „Fájl kiválasztása” gombot kell megnyomni, majd a „fájl kiválasztása”
funkció segítségével ki kell választani a csatolni kívánt dokumentumot. A „Megnyitás” gomb
segítségével fel lehet tölteni a dokumentumot. A feltöltés akkor sikeres, ha megjelenik a mentésről
szóló üzenet.
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A feltöltött dokumentumhoz ki kell választani azt a jogcímet, amelyhez kapcsolódik a dokumentum.
A „Kiválaszt” gomb megnyomásával tudjuk megnyitni a jogcím listát, ahol be kell pipálni az
érintett jogcímet.
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A jogcím kiválasztása után ki kell tölteni a „Feltöltött dokumentum ellenőrzése” mezőt is.
Amennyiben korábban nem a megfelelő jogcímhez csatolta be a szükséges dokumentumokat,
abban az esetben lehetősége van javítani azt, és a megfelelő jogcímet kiválasztani a
csatolmány(ok)hoz.

Hasonló lépések során lehet több dokumentumot is felcsatolni.
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Amennyiben tévesen, nem megfelelő dokumentumot csatolt, azt törölni a dokumentum előtt lévő
„Töröl” mezőbe történő pipa berakásával, majd a „Töröl” gomb megnyomásával van lehetőség.

Amennyiben egy korábbiakban csatolt dokumentumról állapítja meg, hogy tévesen került
csatolásra, akkor a Visszavonás négyzet bepipálásával van lehetősége a kérdéses dokumentumot
visszavonni. Ezen esetben azonban a „Töröl” funkció nem elérhető.
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4.2 Tábla felülvizsgálatok
A 2018. évben, az előző évhez hasonlóan a „Táblaadatok” elnevezésű adatblokkban, minden az
egységes kérelemben megadott tábla megjelenik, ezáltal egy felületen van lehetőség az
adategyeztetési felszólításnak eleget tenni és esetlegesen az egyéb táblák/adatok esetében
adatváltozást eszközölni.
Fel kívánjuk hívni a figyelmet azonban arra, hogy amennyiben egy tábla/EFA objektum
adategyeztetéssel érintett, az adott tábla/EFA objektum hasznosítás kódja nem változtatható meg, az
adott tábláról jogcím nem törölhető.
A „Megjelenítendő blokk kiválasztása” résznél lehet listázni a blokkokat külön-külön, kék színnel
jelölve azon táblák, amelyek a keresztellenőrzés alapján olyan fizikai blokkban szerepelnek,
amelyek a referencia terület vonatkozásában toleranciát meghaladó mértékben kerültek
túligénylésre, és ezért szükséges a tábla területének/EFA elem területének felülvizsgálata (ezek a
táblák/EFA elemek szerepelnek az adategyeztető végzésre felszólító végzésen is).

A kiválasztott tábla esetén már az adatváltozás során megismert módon lehet az adatmegadást
kezdeményezni:
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Az „adategyeztetésre kötelezett” tábla esetében azonban kizárólag csak egy utód táblát lehet az
adott táblához felvenni.

A módosító sor végén található Szerkesztés gombra kattintva lehet az adatmegadásra szolgáló
felületre átlépni.
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4.2.1 Túligénylés vizsgálat
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Az adategyeztetéssel érintett táblák vonatkozásában láthatja, hogy mekkora volt a tábla területe,
amikor a keresztellenőrzés vizsgálat futott.
Az adategyeztetés során kötelező az „Adategyeztetés utáni terület” mező felülvizsgálata!!!
Az „Adategyeztetés utáni terület” mező automatikusan az utolsó aktuális táblaterület adattal
töltődik. Ha az adategyeztetés során csökkenteni, vagy nullázni kívánja területét, akkor azt ebben a
mezőben teheti meg.
Az egyeztetendő tábla területének csökkentését/nullázását követően szükséges a hozzá tartozó
táblarajz módosítása is. Az alapkérelemben már ismert módon itt is jelzi a szoftver, ha a táblaterület
és a rajz között mérési toleranciánál vagy 0,25 ha-nál nagyobb az eltérés.

4.2.2 Érzékeny gyep esetén ráfedés vizsgálat
2018. évben adategyeztetésben kijelölésre kerültek azok az ügyfelek, akiknél a 2018. évi egységes
kérelmükben található olyan tábla, amelyek a kérelem alapján nem állandó gyep (állandó gyep
legeltetett (ALL01) vagy állandó gyep kaszált (ALL02)) hasznosításúak, azonban valamely
táblájuk a toleranciát meghaladó mértékben érzékeny gyep fedvényre fed.
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Amennyiben az ügyfél táblája érzékeny gyep fedvényre fedéssel érintett, a következő a teendője:
-

Meg kell vizsgálni, hogy az egységes kérelemben berajzolt tábla valóban a berajzolás helyén
helyezkedik-e el. Amennyiben nem, abban az esetben pontosítani kell a tábla
elhelyezkedésén a W0189 Egységes kérelem Adategyeztetés felületen.

-

A W0189 Egységes kérelem Adategyeztetés felületen térképnézeten a Vágás funkcióra
kattintva az érintett tábla levágható az érzékeny gyep fedvényről. A térképnézetben
figyelmeztető üzenet is megjelenik az érzékeny gyep ráfedésről, itt a Vágás funkcióra
kattintva lehetőség van a tábla levágására az érzékeny gyep fedvényről:

Meg kell vizsgálni, hogy megfelelően került-e megadásra a tábla hasznosítása. Amennyiben a tábla
hasznosítása nem megfelelő, kérjük, hogy hasznosítási kód váltással kerüljön javításra a W0182
Egységes kérelem Adatváltozás felületen. Amennyiben a kérelemben szereplő adatok megfelelőek,
és az ellentmondás oka az, hogy az ügyfél feltörte az érzékeny gyepterületet (az ALL01 és az
ALL02 hasznosításon kívül más hasznosítást jelölt), és az előzőekben leírt
pontosítások/módosítások közül egyiket sem választja, W0189 Egységes kérelem Adategyeztetés
felületen csatolnia kell az Illetékes Nemzeti Park által kiadott gyepfeltörés engedélyt. Abban az
esetben, ha az idei érzékeny gyep területre fedő táblák nem kerülnek módosításra/pontosításra, az
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érintett fedvények és táblák további vizsgálatok alá fognak kerülni. Ha megállapításra kerül, hogy
feltörte engedély nélkül az érzékeny gyepét közigazgatási szankcióra számíthat.
A 10/2015. (III.13.) FM rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése szerint a környezeti szempontból
érzékeny állandó gyepterületet engedély nélkül feltöri vagy más hasznosítású területté átalakítja,
úgy az illetékes természetvédelmi hatóság haladéktalanul elrendeli a feltört vagy átalakított
földterület gyepterületté történő visszaállítását. Az érintett földterületek gyepterületté történő
visszaállításának végső határideje legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő évi egységes
kérelem benyújtásának kezdő határnapja. A visszaállítási kötelezettségnek való megfelelést a
természetvédelmi hatóság helyszíni ellenőrzés keretében állapítja meg. A visszaállítási kötelezettség
teljesítése kizárólag az érintett földterület egészének visszaállítása esetén állapítható meg.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy vizsgálják felül az érintett tábla elhelyezkedését és amennyiben
feltörték az érzékeny gyepet, csatolják az illetékes Nemzeti Park által kiadott igazolást!

4.2.3 Táblarajz átfedés vizsgálat
Az egységes kérelem rendelet szerint bejelentett táblák grafikus adatai, valamint a táblaszintű
ökológiai jelentőségű terület grafikus adatai egymással minimum 15% vagy minimum 0,25 hektár,
a táblával szomszédosan elhelyezkedő ökológiai jelentőségű terület esetén minimum 15%,
pontszerű ökológiai jelentőségű terület esetén 100% átfedést mutatnak, akkor a Kincstár az érintett
területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla
adatok helyesbítésére.

Amennyiben a kérelem a fenti toleranciák feletti táblarajz átfedéssel érintett, abban az esetben az
átvett végzés mellékletének a táblaátfedésekre vonatkozó részében található, átfedéssel érintett
táblák rajzainak felülvizsgálata és adott esetben annak pontosítása szükséges.
Figyelem! A 2018. évben bevezetésre került folyamatos átfedés vizsgálat az adategyeztetés
során is működő funkció, ezért kérjük, hogy csak akkor nyúljon a táblarajzához, ha valóban
téves helyre rajzolta a tábláját!
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Az igénylés felülvizsgálata során Ön vagy módosítja, vagy változatlanul hagyja a meglévő rajzát:
Amennyiben a valóságban megtalálható tábla elhelyezkedése/mérete eltér a berajzolt
elhelyezkedéstől/mérettől, abban az esetben a rajz, illetve az igényelt terület módosítása szükséges.
Amennyiben az igénylés felülvizsgálata alapján a megadott tábla adatok megegyeznek a valóságban
meglévő tábla jellemzővel, abban az esetben nem kell módosítani a megadott rajzot, illetve
területet.
Az ügyfél rajza eltérő színű (zöld rajz) a blokkban szereplő ügyfelek táblarajzaitól (fehér körvonalú
rajz). A túligénylésben szereplő ügyfelek táblarajzai/EFA elemei a „Más igénylők rajzai” résznél
érhetőek el. A nevek mellett található négyzet bepipálásával megjelenik az ügyfél táblarajza. Az
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„Aktuális táblával átfedő rajzok” gomb megnyomásával minden olyan tábla megjelenik, amivel
(amikkel) az érintett ügyfél táblarajza egymásra fed.
Amennyiben az kerül megállapításra, hogy a táblarajz nagysága, formája a valóságot tükrözi, de
táblarajzunk kis mértékű mozgatása, igazítása válik szükségessé, melyet nem a töréspontok
mozgatásával akarunk elérni, akkor a „Rajz mozgatása” funkció van segítségünkre. A tábla
területébe kattintva, majd az egérgombot lenyomva tartva mozgathatjuk a kívánt irányba
táblarajzunkat.

Az alapkérelemben már megismert módon, az „Ellenőrzés” gomb megnyomása után megjelennek
az adott táblára/EFA elemre vonatkozó hibaüzenetek.
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4.2.4 Táblák esetén az adategyeztetés zárása

A 2018. évben is van lehetőség az adategyeztetés űrlapon az adategyeztetés során megadott
adatokkal kapcsolatos táblánkénti megjegyzés megadására az adategyeztetés megjegyzés mezőbe.
Az alapkérelemben már megismert módon lehetőség van arra, hogy a felcsatolt dokumentum(ok) a
táblá(k)hoz kiválasztásra kerüljenek. Egy dokumentum több táblához is felcsatolásra kerülhet, de
egy táblához csak egy dokumentum megadása lehetséges.

Az adategyeztetéssel érintett tábla felülvizsgálatának lezárására akkor kerül sor, ha az
„Adategyeztetés befejezte” mező lenyíló listájából az Igen érték kerül kiválasztásra.
Nem esetében hibaüzenet jelenik meg.
Az adategyeztetés lezárása után (numerikus adat felülvizsgálása, esetleges táblarajz módosítása,
EFA elem felülvizsgálata stb.) az „Adat” nézetre a „Bezár” gombra kattintva lehet visszajutni:
Figyelem! A „Térkép” nézeten az Adategyeztetés Kérelem kitöltésénél a változásvezetéshez
kapcsolódó funkciók 2018. június 11. 23:59 követően nem működnek! Változásvezetési kérelmet
ezen benyújtási határidőt követően már nincs módja benyújtani a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. §
(5) bekezdése értelmében. Amennyiben Ön az egységes kérelem benyújtása során változásvezetési
kérelmet is benyújtott egy adott parcella vonatkozásában, úgy az adategyeztetés során a felület
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technikai okokból engedélyezi ismételt változásvezetési kérelem indítását, azonban továbbra is az
egységes kérelem részeként benyújtott kérelme kerül kivizsgálásra.
A fentiekre tekintettel felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben az Egységes kérelem keretében
benyújtott, támogatási/kifizetési kérelemmel érintett parcelláját úgy módosítaná, hogy nem
támogatható területre esne és blokkon átnyúlva az Egységes kérelem benyújtása során egyébként
változásvezetési kérelmet generálna, úgy kérem győződjön meg arról, hogy ez a módosítás teljes
mértékben megfelel a valóságnak (amennyiben megfelel, úgy a módosítással érintett blokk a
71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései alapján hivatalból felülvizsgálatra kerül a
MePAR-ban), ellenkező esetben kérjük éljen az automatikus javításnál felajánlott „Vágás”
funkciógomb megnyomásával (az alapkérelem beadó felületéről már ismert funkció segítésével).
Ennek a funkciógombnak a segítségével az táblarajza az érintett táblarajza az adott táblán található
jogcím szempontjából támogatható területre kerül visszavágásra!

4.2.5 Adategyeztetés sajátosságai EMVA AKG/VP AKG 2015/VP ÖKO/VP AKG
2016/VP NTB élőhely fejlesztése/ VP NTB Vizesélőhely fejlesztése érintett
ügyfelek esetében:
EMVA AKG/VP AKG 2015/VP ÖKO/VP AKG 2016/VP NTB igénylést is tartalmazó táblák
esetén az alapkérelem során megismert rajzolási technikát, a kapcsolódó szabályokat az
adategyeztetés során is be kell tartani. (lásd: Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói
kézikönyv 2018. 3. kötete).
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4.2.6 Adategyeztetés sajátosságai EMVA MGTE/VP erdő fedvénnyel érintett
ügyfelek esetében:
Kiválasztjuk az adategyeztetésre kötelezett táblánkat, majd a Szerk. gomb megnyomásával
belépünk a térképnézetre.

Amennyiben a korábbi igénylésünket fenntartjuk és nem szeretnénk módosítani a korábban
feltöltött táblarajzunkon, abban az esetben az „Adategyeztetést befejezte:” mezőben a lenyíló
listából kiválasztjuk az „Igen”-t.
Abban az esetben, ha a korábbi táblarajzunkat módosítani szeretnénk, első lépésként ki kell
törölnünk a táblarajzot.

Ezt követően a 2018. évi Egységes Kérelem Felhasználói Kézikönyvben már ismertetett módon új
táblarajzot kell feltöltenünk, majd az „Adategyeztetést befejezte:” mezőben a lenyíló listából
szintén kiválasztjuk az „Igen”-t.

4.2.7 Adategyeztetés
sajátosságai
ökológiai
(továbbiakban: EFA elemek) esetében:

jelentőségű

területek
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2018. évben az EFA elemek tekintetében kétszintű vizsgálat történik:
A: Túligénylés vizsgálat akkor történik, ha MePAR-ban lehatárolt EFA elemek esetén a lehatárolt
területek nagysága < ∑ EFA elem igénylések.
B: MePAR-ban még le nem határolt ökológiai jelentőségű területek esetén átfedés vizsgálat
történik, mely során megvizsgáljuk, hogy egy adott EFA elem toleranciát meghaladó mértékben
átfed más ügyfél EFA elemével vagy EK táblájával.
Figyelem! Adategyeztetés során is érvényesek a 10/2015. (III.13.) FM rendeletben foglalt
szomszédossági szabályok az EFA területek tekintetében.
A. A táblán elhelyezkedő MePAR-ban lehatárolt EFA elemek túligénylés vizsgálata (Fa- és
bokorcsoport, Kunhalom, Kis kiterjesdésű tó):
MePAR-ban lehatárolt EFA elemek túligénylése esetén a következők lehetőségek közül lehet
választani:
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a túligényléssel érintett EFA elem rajzán. Mivel a fa és bokorcsoport,
kunhalom, kis kiterjedésű tó MePAR-ban lehatárolt táblán elhelyezkedő elemek – ezért
túligényléssel érintett EFA elem táblája is átfedésben van a szomszéd táblával - tehát a
túligényléssel érintett EFA terület rajzán túl a táblarajzot is módosítania kell
3: felülvizsgálat után törli a túligényléssel érintett EFA elemet, és ezzel megszünteti a túligénylést.
Az egységes kérelemben szereplő fedvényes ökológiai fókuszterületekre vonatkozóan - a
korábbiakhoz hasonlóan - a túligénylés vizsgálat a következőképpen történik.
A hivatal megvizsgálja, hogy az adott referenciaterülethez, vagyis az adott fedvényhez mekkora
igénylés tartozik. Amennyiben a fedvényre vonatkozó igénylések összes területe nagyobb, mint
magának a fedvénynek a területe, abban az esetben a fedvény túligényeltnek minősül.
Fás sáv és a táblaszegély túligénylés vizsgálata
2018. évtől kezdve a fás sáv és a táblaszegély is fedvénnyel rendelkező ökológiai jelentőségű
területek lettek, ezért idén már ezek az EFA elemek is fedvényre vonatkozó túligénylés vizsgálat
tárgyát képezik.
A fás sáv és táblaszegély lehatárolása során a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (a továbbiakban: BFKH) meghatározta, hogy az adott
fedvényhez mekkora maximálisan leigényelhető terület tartozik. A maximálisan leigényelhető
terület meghatározása, nyilvántartása és az ellenőrzésekben való felhasználása a Bizottság által
előírt kötelezettség.
A fedvényes EFA elemek túligénylés vizsgálatának korábbi gyakorlatától némileg azonban
különbözik a fás sáv és a táblaszegély fedvényekre vonatkozó túligénylés vizsgálat. A fás sáv és a
táblaszegély esetén nem a teljes fedvényt kell alapul venni, hanem annak maximálisan
leigényelhető területét. Amennyiben a fedvény maximálisan leigényelhető területe kisebb, mint a
fedvényre vonatkozó kérelmezett EFA elemek összterülete, abban az esetben a fedvény túligényelt.
A fás sáv és a táblaszegély fedvények maximális leigényelhető területét befolyásoló tényezők:
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1. A fedvény lehatárolása során használt átlagos maximális szélesség különbözik az EFA
elemként leigényelhető maximális szélességtől.
A fás sáv és a táblaszegély esetében a fedvény kialakítása során azokat a területeket lehetett
lehatárolni, melyeknek átlagos szélességük a 20 métert nem haladta meg. Ebből azonban az
igénylés során elfogadható maximális szélesség a fás sáv esetében 10 méter, a táblaszegély
esetében 20 méter.
(A Bizottság célja az átlagos maximális szélesség bevezetésével az volt, hogy minél több
területet lehessen bevonni a fás sáv vagy táblaszegély lehatárolásba.)
A fent leírtak alapján tehát egy fás sáv fedvény az alábbihoz hasonló képet is mutathat.
Ebben az esetben az a rész, mely szélesebb, mint a maximálisan leigényelhető EFA elem
szélessége, nem a fedvény teljes szélességében igényelhető le.

2. A fedvénynek csupán azok a részei igényelhetők le, melyek mellett a szomszédossági
szabályokat figyelembe véve szántó hasznosítású terület van.
Amennyiben a fás sáv vagy táblaszegély fedvény szélessége bármely helyen meghaladja az
EFA elem leigényelhető maximális szélességét, és az EFA elem csak egyik oldalról
szomszédos a szántó területtel, abban az esetben a szántóval szembeni oldala a fedvénynek
nem igényelhető le.
Az alábbi ábrán látható fás sávnak csak a barnával jelzett szántó területekkel szomszédosan
elhelyezkedő része igényelhető le. Ezért a teljes fás sáv fedvény maximálisan leigényelhető
része a zölddel jelölt terület.

Amennyiben ugyanezen fedvény felső részén a szomszédossági szabályoknak megfelelően
középen is szántóterület helyezkedik el, abban az esetben, mivel a fedvény középső része
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így már mindkét oldalról leigényelhető, a sötétzölddel jelzett fedvény rész területével
növekszik a fás sáv leigényelhető területe.

Az idei adategyeztetést megelőzően a BFKH felülvizsgálta a 2018. évre kialakított fás sáv és
táblaszegély fedvények maximálisan leigényelhető területét. Erre azért volt szükség, mert
előfordulhat olyan eset, hogy a fedvény maximálisan leigényelhető területe csökken vagy éppen
növekszik annak függvényében, hogy a szomszédságában elhelyezkedő területeken milyen növény
került elvetésre, illetve szántónak minősülő ideiglenes gyep tábla állandó gyeppé minősült-e.
Abból adódóan, hogy a lehatárolás teljes területe nem feltétlenül egyezik meg a fedvény
leigényelhető területével, előfordulhat hogy bár látszatra a lehatárolás teljes területét tekintve nem
túligényelt, viszont mivel a túligénylés a lehatárolás leigényelhető területére vonatkozik, ezért a
kérelemben megjelölt EFA elem területének csökkentésére van szükség.
Példa:
Fás sáv területe
Fás sáv maximálisan leigényelhető területe
Referenciaterületre vonatkozó kérelmezett EFA elemek
összterülete
Túligénylés mértéke

0,4954 ha
0,3886 ha
0,4812 ha
0,0926 ha
(0,4812 ha - 0,3886 ha)

A táblázatban szereplő fás sáv, annak ellenére, hogy a fedvény 0,4954 ha területére összesen 0,4812
ha igénylés érkezett be, és az igénylések látszólag elférnek a fedvényben, mégis túligényelt, mivel a
referenciaterület, vagyis a fedvény leigényelhető része 0,3886 ha. A túligénylés mértéke 0,0926 ha.
A keresztellenőrzés során 0,3886 ha területűre kell csökkenteni a referenciatrületre vonatkozó
igénylések összterületét.
A fentiek alapján felülvizsgált értékkel történik az adategyeztetés.
Az adategyeztetés során a következőket kell megvizsgálni:
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1. A táblarajz a valóságnak megfelelő? A szomszédosság a valóságban is teljesül? A
valóságban is olyan hosszúságban szomszédos az EFA elem a táblával? Amennyiben a
táblarajz nem megfelelő, kérjük, hogy módosítsa azt. Ezt az ügyfél adategyeztetés felületen
is megteheti.
2. A tábla hasznosítása valóban szántó? Amennyiben nem szántó hasznosítású a tábla, abban
az esetben az adategyeztető felületen nincs lehetőség a hasznosítási kód javítására. A
hasznosítást az adatváltozás felületen tudja javítani. Figyelem! Amennyiben az adatváltozás
felületen az ügyfél hasznosítási kód változtatást hajt végre, abban az esetben a táblához
kapcsolódóan minden törlődik! Újabb benyújtás előtt kérjük ellenőrizni, hogy a táblához
korábban megjelölt jogcím igénylések maradéktalanul igénylésre kerültek-e.
3. A fás sáv vagy táblaszegély EFA elem igénylések rajza megfelelő? Az EFA elem rajza nem
lóghat túl a tábla szélén (nem lehet úgynevezett „füles” EFA elem). A tábla szélén túllógó
EFA elemek akár átfedést is okozhatnak a szomszédos szántó táblához berajzolt ökológiai
fókuszterülettel. Ebben az esetben az EFA elem rajzát kell módosítani.

B. Átfedés vizsgálat:
Táblaszintű EFA elemek (Erdősített terület, Nitrogénmegkötő növényekkel beültetett
terület, Parlagon hagyitt terület, Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény,
agrár-erdészeti terület)
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a tábla rajzán, numerikus adatain
3: felülvizsgálat után törli a táblára vonatkozó igénylést, ezzel megszüntetve az átfedést
Táblán elhelyezkedő EFA elemek (Ökológiai jelentőségű másodvetés, Erdőszélek menti
támogatható sávok (termeléssel/termelés nélkül)
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a másodvetés rajzán, numerikus adatain/ erdőszélek menti
támogatható sávok rajzán
Kérjük vegye figyelembe, hogy a másodvetés/erdőszélek menti támogatható sáv táblán
elhelyezkedő EFA elem, ezért a másodvetés/ erdőszélek menti támogatható sáv átfedése esetén a
kapcsolódó tábla is átfedésben van a szomszéd táblával, tehát a másodvetés/ erdőszélek menti
támogatható sáv EFA elem törlésével a táblák átfedését nem szűnteti meg.
Tábla melletti EFA elemek (Táblaszegély, Fás sáv, Vízvédelmi sáv (folyóvíz/tó)):
1: felülvizsgálat után tartja az eredeti igénylését
2: felülvizsgálat után módosít a tábla melletti EFA elem rajzán. Kérjük, hogy vegye figyelembe a
szomszédossági kritériumokat.
3: felülvizsgálat után törli az átfedéssel érintett EFA elemet, ezzel megszüntetve az átfedést.
EFA elemek törlése:
Az EFA elem törlése esetén az EFA elem sora mellett található”szemetes” ikonra kattintva törölheti
a táblához tartozó EFA elemet.
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Az adategyeztető-adatváltozás bizonylaton a tábla rajzának törlése esetén a táblához tartozó EFA
elem(ek) / hagyományos másodvetés(ek) automatikusan nem kerülnek visszavonásra, viszont a
’zöldítési terület’ értéke 0 lesz.
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4.2.8 Speciális eljárás a tábla területének 0 hektárral történő töltése esetén:
Amennyiben a Tábla megadott területe mezőben 0 ha-t ad meg, szükségesé válik a táblarajz törlése,
erre külön hibaüzenet is figyelmeztet:

A tábla törlése után a Térképnézeten a „Táblarajz nem szükséges” üzenet jelenik meg.
Ezen táblák az adategyeztetést követően is megjelennek az adategyeztetés/adatváltozás
bizonylatokon. Az adategyeztetési ciklust követően ezeket a táblákat egy adatváltozás keretében
kérjük véglegesen vonja vissza!

4.2.9 Egybeművelést tartalmazó fizikai blokkokban történő adategyeztetés
2018-ban sincs a Tábladatok között külön jelölve, hogy az adategyeztetendő tábla túligényelt
egybeművelést nem tartalmazó fizikai blokkban vagy túligényelt egybeművelésben helyezkedik-e
el.
Az egybeművelést nem tartalmazó fizikai blokkoknál leírt módon lehet a „Megjelenítendő blokk
kiválasztása” résznél kiválasztani a kék színnel jelölt adategyeztetésre kötelezett blokkot és azon
belül a táblá(ka)t, amely(ek) a keresztellenőrzés alapján olyan egybeművelésben szerepel(nek),
amelyek a referencia terület vonatkozásában toleranciát meghaladó mértékben kerültek
túligénylésre.
Az adategyeztetéssel érintett tábla szerkesztését az egybeművelést nem tartalmazó fizikai
blokkoknál már ismertetett módon lehet elvégezni.
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Az egybeművelt mérés a Térképen sárga körvonalú rajzzal van jelölve, melyet az egybeművelés
sorszáma előtt lévő jelölő négyzet bepipálásával lehet megjeleníteni.
Abban az esetben, ha az ügyfél az Egybeművelés értékelése résznél a „Rendben”-t választotta,
szükséges a táblarajz egybeművelés fedvényéhez történő igazítása.
A Tábla adatok rész alatt lévő Táblaszintű adategyeztetés menü lenyitásával jelennek meg az
alábbiak:
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Egybeművelés sorszáma: ez a mező akkor jelenik meg, ha az ügyfél táblája túligényelt
egybeművelésben helyezkedik el, és mérés során adott azonosítót tartalmazza.
Egybeművelés értékelése: Az előző évhez hasonlóan a túligényelt egybeművelésben érintett
ügyfeleknek nem a KI/BELÉPÉS opciók közül kell választania, hanem egy lenyiló menüből az
Egybeművelés értékelése alatt az alábbi két lehetőségből közül tudnak választani:

-

amennyiben az ügyfél egyetért az egybeműveléssel, akkor a lenyiló menüből a „Rendben”-t
kell választani. Ebben az esetben az „Egybeművelés felülvizsgálati kérésének indoklása”
mezőbe nem tud írni, mert az inaktív.

-

amennyiben az ügyfél nem ért egyet az egybeműveléssel és kéri annak felülvizsgálatát,
akkor a „Felülvizsgálandó”-t kell választania a lenyíló menüből.

Amennyiben az ügyfél kéri az egybeművelés felülvizsgálatát, kötelező az „Egybeművelés
felülvizsgálati kérésének indoklása” mező kitöltése. Ha az ügyfél nem tölti ki a mezőt, a
szoftver S-es hibát jelez (amíg nem tölti ki, addig nem adható be a bizonylat).

Amennyiben nem táblaszintű EFA elem vagy nem ökológiai másodvetésként bejelentett terület
érintett egybeműveléssel, akkor a fentiekhez hasonló mezőket tartalmazó alábbi panel kitöltésére
van szükség.
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Az adategyeztetés lezárása után (numerikus adat felülvizsgálása, esetleges táblarajz módosítása,
EFA elem felülvizsgálata stb.) az „Adat” nézetre a ”Bezár” gombra kattintva lehet visszajutni.
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5 Egységes kérelem felületen az Adategyeztetés I. kérelem
(W0189) benyújtása
Miután valamennyi szükséges adat/táblarajz megadása az ellenőrzések által megengedett módon
kitöltésre került és nem maradt súlyos (piros háromszöggel, vagy piros x-el jelzett) hiba, az
adategyeztetési kérelem ügyfélkapun keresztül történő benyújtása elindítható a „Beadás” gombra
történő kattintással:
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