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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 bejelölést 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. A rendszer a fülszám alapján automatikusan beállítja, hogy a fülszám hazai, vagy külföldi. További
sorokat a

gomb megnyomásával vihet fel.

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

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. A külföldi fülszám mező
automatikusan töltődik a felvitt fülszám ország azonosítója alapján
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 és a tenyészetkódra ellenőrzés fut, ezért amennyiben a bevitt fülszám vagy
tenyészetkód 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
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tükrözi, ezért a megjelenített adatok az aktuális ENAR nyilvántartástól eltérhetnek (pl.: a 2017. 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
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.
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.

A kérelemben rögzíteni kell a tenyészetkódot, az állatorvos nevét, az állatorvos beosztását és a
hármas-mentességről szóló állatorvosi igazolás dátumát.
A Kincstár 2017. évi kérelem benyújtási időszak alatt több alkalommal lekérdezi a szarvasmarhatartó
tenyészetek listáját a NÉBIH-től, így:
- ha a beírt tenyészetkódot az aktuális lista nem tartalmazza (pl. a tenyészetkódot a lekérdezést
követően hozta létre a NÉBIH):

- vagy ha a megadott tenyészetkód nem a kérelmező ügyfélhez tartozik:
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akkor, a felület azt figyelmeztető hibával jelzi és az érintett tenyészetkód mezője sárga színű lesz.
A hármas-mentességről szóló állatorvosi igazolás, a holt ellést igazoló állatorvosi igazolás és a
külföldön ellés tényét igazoló állatorvosi igazolás másolatának csatolására is itt van lehetőség a
gombbal. Amennyiben korábban már csatolt be állatorvosi igazolást/igazolásokat, akkor azt a
legördülő menüből kiválaszthatja. A kérelemhez csatolt dokumentumokat a Dokumentumok fülön
lehet ellenőrizni, itt kell megadni azt is, hogy a csatolt dokumentum melyik jogcímhez tartozik.
Amennyiben több tenyészetet kíván feltüntetni, akkor minden tenyészetet külön sorban kell
szerepeltetni, új sort a

gombbal vihet fel.

Termeléshez kötött/
kötött/ Átmeneti nemzeti anyatehéntartás
anyatehéntartás támogatás
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Húshasznú
anyatehéntartás támogatások jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen.

A bejelölést 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. A rendszer a fülszám alapján automatikusan beállítja, hogy a fülszám hazai, vagy külföldi.
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 2017. 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
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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
számjegy szerepel, a fülszámban szóköz található stb.) úgy az alábbi hibaüzenet fogja ezt jelezni és a
hibás fülszám mezője piros színű lesz:

A Kincstár 2017.03.31. 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:
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- vagy, ha a kitöltés napján történő beadás esetén nem érné el a legalább 8 hónapos kort:
A SK5167089326 fülszámú egyed a NÉBIH által 2017.03.31. napon nyilvántartott adatok alapján
2016.11.15. napon született, ezért a kérelem kitöltésének napján nem idősebb 8 hónapnál.
Ezekben az esetekben az érintett fülszám mező sárga lesz.

A felületen rögzíteni kell az állatorvos nevét, állatorvos beosztását, az állatorvosi igazolás dátumát és a
tenyészetkódot.

Az állatorvosi igazolás csatolására is itt van lehetőség a
nélkül a kérelem nem adható be:

gombbal. Az állatorvosi igazolás csatolása

Amennyiben már csatolt be állatorvosi igazolást, akkor azt a legördülő menüből kiválaszthatja.
Amennyiben több tenyészetet kíván feltüntetni, akkor minden tenyészetet külön sorban kell
szerepeltetni, új sort a

gombbal vihet fel. Tenyészetkód „0” karakterrel
karakterrel nem kezdődhet!

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:

A Kincstár 2017. évi kérelem benyújtási időszak alatt több alkalommal lekérdezi a szarvasmarhatartó
tenyészetek listáját a NÉBIH-től, így:
- ha a beírt tenyészetkódot az aktuális lista nem tartalmazza (pl. a tenyészetkódot a lekérdezést
követően hozta létre a NÉBIH):

- vagy ha a megadott tenyészetkód nem a kérelmező ügyfélhez tartozik:

akkor, a felület azt figyelmeztető hibával jelzi és az érintett tenyészetkód mezője sárga színű lesz.
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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!
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Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás

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

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.
ügyfél
Nyilatkozat
A Nyilatkozat adatblokkban az ügyfélnek (a lenyíló mezőből kiválasztva hogy volt vagy nem volt)
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.”
volt
A nyilatkozat segítségével állapítható meg az ügyfél esetében a mezőgazdasági tevékenység kezdete.
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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
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.

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.
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Pl. AB fiatal mezőgazdasági termelőnek van két jogi személye X kft. és Y kft., amelyben tényleges és
hosszú távú ellenőrzést gyakorol. X kft. 2015-ben nyújtott be Egységes területalapú kérelmet, Y kft.
pedig 2014-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.

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. vagy 2016. évben már igényelt az egységes
kérelem keretében fiatal gazda támogatást és az élekor tekintetében megfelelt, abban az esetben a
2017. évben benyújtott kérelem esetében már nem kerül ellenőrzés alá a benyújtó személy életkora!

Támogatás igénylése jogi személy esetében
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;
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
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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 ügyfélügyfél
azonosító számát kell megadni. Helytelen ügyfél-azonosító
ügyfél azonosító szám megadása esetén a rendszer hiba
üzenetben jelzi a helytelen azonosító szám megadását, illetve a mező háttere
háttere piros marad.
Egy ügyfél-azonosító
azonosító csak egyszer szerepelhet a kérelemben.. Erre hibaüzenetben is figyelmeztet a
rendszer, illetve a mező háttere piros marad.
Ügyfél neve
Az ügyfél-azonosító
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.
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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.”
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

B) „Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> , mint természetes személy közvetlen támogatásra jogosult.”
A nyilatkozat mellett levő lenyíló mezőben igen/nem válasz közül kell választani
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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)
ÜgyfélÜgyfél-azonosító:
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. vagy 2016. évben igényelt
támogatási kérelemhez képest, és az elsődleges ügyfél az élekor tekintetében megfelelt a 2015. vagy a
2016. évben igényelt fiatal gazda támogatáskor, abban az esetben a 2017. 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:
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:
ügyfél A mezőben lenyíló igen választ kell kiválasztani.
Figyelem! Jogi személy esetében csak egy elsődleges ügyfél megjelölés lehetséges!
Vezetői státusz:
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:
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!
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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.”
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.
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 2014 óta tényleges és hosszú távú
ellenőrzést gyakorol Z jogi személyben és Z jogi személy már 2014 óta nyújt be egységes területalapú
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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. 2015-ben nyújtott be
Egységes területalapú kérelmet először, Y kft. pedig 2014-ben 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; pdf; shp; xls 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.
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
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•
•

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
ellenő
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
ténő 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.
b

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,
sorolni, aki nem elsődleges ügyfélnek számít (más
mezőgazdasági
asági termelő) és szavazati joggal rendelkezik!

A felületen kiválasztható, hogy a felvitt nem elsődleges ügyfelek hány sorban (5, 10 vagy 15) jelenjenek
meg. Amennyiben 15-nél
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
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ÜgyfélÜgyfél-azonosító:
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:
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:
ügyfél A mezőben lenyíló nem választ kell kiválasztani.
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:
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Vezetői státusz:
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:
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,
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; pdf; shp; xls formátumú fájl csatolását teszi lehetővé.
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.
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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 jogcímjelölő négyzet az egységes kérelemben alapértelmezettként minden 2015. évben nem
visszavont kistermelői kérelemmel rendelkező ügyfélnek vagy elhunyt ügyfél esetében annak
örökösének 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 csak azon ügyfelek adhatnak be:
be
•
•
•
•

akik a 2015. évi kistermelői támogatás kérelmüket nem vonták vissza,
akinek volt a 2015. évben megállapított támogatható területe,
aki a 2016. évben beadásra került egységes kérelmében vagy adatváltozási kérelmében nem
jelezte a kistermelői rendszerből való kilépési szándékát,
elhunyt ügyfél esetében a jogerős hagyatékátadó végzés szerinti örökös, aki a Magyar
Államkincstár nyilvántartásában örökösként (eljárásbeli jogutódként) van rögzítve (több
örökös esetén csak egy örökös igényelheti 2017-ben a támogatást!)

Figyelem! Elhunyt ügyfél esetében amennyiben még nincs jogerős hagyatékátadó végzés, úgy az
egységes kérelmet a vélelmezett örökösnek vagy meghatalmazottjának az elhunyt ügyfél nevében kell
beadnia.
Azon kistermelői rendszerbe belépett ügyfelek, akik a 2016. évben elmulasztották benyújtani
határidőben egységes kérelmüket, azok a 2017. évi egységes kérelemben kistermelői támogatást
igényelhetnek. A 2016. 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.
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A kistermelői támogatás igénylése esetén az alábbi jogcímek jelölése nem lehetséges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

Figyelem! 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
támogatásra akarja benyújtani igénylését, az adott egyednél a termeléshez kötött közvetlen
anyatehéntartás támogatás igény törölni kell.

A bejelölést követően megjelenik a Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer adatblokkhoz
tartozó Kistermelői támogatás elnevezésű fül, erre a fülre kattintva
a kitöltendő adatblokk.

jelenik meg
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Az adatblokkban adhatja meg hogy, a 2017. 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 figyelmesen olvassa
olvassa el.

2. Táblaszintű igénylés
FIGYELEM!
A 2017. évi kistermelői támogatás igénylés alapjául a kistermelői rendszerbe belépett ügyfél 2015. évi
kérelmet lezáró döntésben meghatározott támogatható területnagyság szolgál. A 2015-ben
meghatározott támogatható területek nagyságát a rendszerben való részvétel időtartama alatt fenn
kell tartani!
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.
Figyelem! Kistermelői támogatás igénylésénél az egyes, támogatásra bejelentett táblák támogatható
területének el kell érnie a 0,25 hektárt.
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
területnagyságnak megfelelően!
Ezt a Táblaadatok fülön (
) lehet megtenni. A SAPS + Zöldítés jogcím igénylésének
menetéről bővebben az Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése című fejezetben olvashat.

Amennyiben nincsen SAPS+Zöldítés igénylés jelölve, a Kistermelői támogatás jogcímnél a kérelem
benyújtását piros hiba akadályozza.
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Abban az esetben, ha az ügyfélnek nincsen SAPS+Zöldítés igényléshez támogatható területe, és a
Támogatási/kifizetési igények adatblokkban be van jelölve a Mezőgazdasági kistermelői támogatási
rendszer jogcím, akkor a jogcímhez tartozó jogcímjelölő négyzetből a pipát ki kell venni.
A táblaszintű igénylést követően
fülre visszatérve egy táblázatban megtalálható a
2015. évi megállapított támogatható terület és a 2017. évi egységes kérelemben SAPS+Zöldítés
jogcímben igényelt területnagyság. Ha még nem történt táblaszintű igénylés, akkor a második
oszlopban 0 hektár kerül feltüntetésre.
A Kistermelői támogatási fülön egy táblázatban megtalálható a 2016. évi egységes kérelemben
SAPS+Zöldítés jogcímben igényelt területnagyság. A jogcímhez tartozó adat (hektár) a táblázat
második oszlopában jelenik meg. Ha még nem történt igénylés ott a második oszlopban a 0 kerül
feltüntetésre.

Területtel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek:
Ha a 2017. évi igényelt terület nagysága kisebb, mint a 2015. évi megállapított támogatható terület
akkor az alábbi figyelmeztető üzenet jön:
„Figyelem! A 2017. 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.”

Amennyiben a 2015. évi kistermelői támogatást igénylő ügyfél elhunyt, úgy az örökösnek az alábbi
19753
19753753-as számú figyelmeztető üzenet jelenik meg a jogcímjelölő négyzetre

állva.
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3. Kistermelői támogatási rendszerből történő kilépés
Amennyiben a 2017. 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 kérdésre történő „Nem” válasz jelölése esetén, az ellenőrzés
gomb megnyomását követően a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jogcím előtti
jelölőnégyzet piros lesz
és a
menüpontban, valamint a jogcímjelölő négyzeten állva
piros hibaüzenet jelzi, hogy nem válasz jelölése esetén a jogcímjelölő négyzetből a pipát 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, vagyis 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.
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 lehetőség van a rendszerből történő kilépési szándék
megváltoztatására. Ezt a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jogcím előtti jelölőnégyzet
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újbóli bejelölésével és a Kistermelői támogatás fülön található kérdésre történő „Igen” válasszal lehet
megtenni.
Amennyiben az igen választ jelöli be, a válasz kisárgul
és egy felugró ablak jelenik meg
figyelmeztető üzenettel, amely a jogcímre 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
támogatások – Átmeneti nemzeti támogatás), akkor a következő piros hiba 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 piros hiba, amíg van olyan közvetlen támogatási jogcíme a fentebb felsorolt 12
jogcím közül, amiben van igénylés. Ha egyik felsorolt közvetlen jogcímben sincs igénylést jelölő pipa,
akkor eltűnik a kérelem benyújtását akadályozó piros hibaüzenet.

Az agrárkáragrárkár-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 tárgyévben kötelező tag az agrárkárenyhítési 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.
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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 agrárkárenyhítési
rendszer szempontjából figyelembe vehető területet, akkor az ügyfél köteles nyilatkozatot tenni arra
vonatkozóan, hogy kíván-e önként csatlakozni az agrárkár-enyhítési rendszerhez. Az önkéntesen
csatlakozók hároméves időtartamra vállalnak tagságot, tehát a tárgyévet követő két évben nem
mondhatják fel tagviszonyukat.
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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.

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
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!
A biztosítási díjtámogatásra vonatkozó mező kitöltése kötelező, „igen” vagy „nem” érték választása
nélkül súlyos

jelzésű hibaüzenetet ad a program!

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 bejelölést követően megjelenik a VP – Tejágazat állatjólét adatblokkhoz tartozó DOSSZIÉ fül, erre a
fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk.
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Az 1. adatblokkban szükséges megadni azon tenyészetek tenyészetkódjait, amelyeket az ügyfél
bevont a támogatásba. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig születik támogatási döntés (TO)
akkor az abban szereplő tenyészetkódok automatikusan betöltésre kerülnek.
Lehetőség van több tenyészet fültüntetésére, a

gomb megnyomásával új sorokat lehet

felvinni. A beírt tenyészetek 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 2. adatblokkban az ügyfél azon állategyedei kerülnek megjelenítésre, amelyek a tenyészeteiben
2016. május 1. és 2017. március 1. között megtalálhatóak voltak. A kifizetési kérelem tárgyéve 2016.
május 1-től 2017. április 30-ig tart, azonban az adatok lekérdezése és betölthetősége miatt csak 2017.
március 1-ig töltődnek az adatok. Erről az ügyfél tájékoztató üzenetet kap a felületen, melyet
válaszával meg is kell erősítenie a kérelem beadásához:

A felületen szereplő fülszámok törölhetőek és van lehetőség új fülszám felvitelére is, a
tenyészetkódnál is szereplő Beszúr / Töröl gombokkal. Új fülszám felvitele esetén az alábbi mezők
kitöltése szükséges:
-

fülszám
születési dátum
(első ellés dátuma) – ha volt
fajta (lenyíló lista csak az elfogadható fajtákat tartalmazza)
ivar
korcsoport besorolás.

A korcsoport besorolás a betöltött adatok esetén tájékoztató jellegű a lekérdezés utolsó napjára került
meghatározásra. (Abban az esetben, ha az állat korábban kikerült a tenyészetből, akkor a kikerülés
napjára).
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A hazai és külföldi fülszámok bevitelekor is ügyelni kell arra, hogy mindig nagybetűvel kezdődjenek
(pl. HU, DE stb.). Kisbetűvel kezdődő fülszám illetve CDV hibás fülszám esetén az ellenőrzés gomb
megnyomása után hibaüzenet fog megjelenni.
Alapértelmezettként egy oldalon 10 fülszám jeleníthető meg, de lehetőség van 20 és 50 fülszám/oldal
megjelenítésére is.
Lehetőség van a bevitt fülszámok
megnyomásával.

sorba rendezésére is

a

gomb

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

A 3. adatblokk a kiegészítő támogatások teljesítésére vonatkozik. Amennyiben a kifizetési kérelem
benyújtásáig születik támogatási döntés (TO) akkor a két nyilatkozat csak azon ügyfelek estén jelenik
meg, akiknél releváns a kérdés, vagyis a TO-ban jóváhagyott kiegészítő támogatásuk van. Ha nem
születik támogatási döntés, akkor minden ügyfél esetében megjelenik a két nyilatkozat, melyek
megválaszolása nélkül a kérelem nem adható be.

Amelyik ügyfél vállalta és teljesítette a kiegészítő kötelezettségvállalásokat, annak Igen válasz
megadása szükséges, amelyik ügyfél vállalta de nem teljesítette, vagy nem is volt ilyen vállalása,
annak nem válasz megadása szükséges.
A természetes körülmények kötelezettségvállalás teljesítése esetén szükséges megadni a
legeltetésbe bevont terület méretét, hektárban.

Az esetleges hibák javítása után a

gombbal mentse el a kérelmet.
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VP – Őshonos Állatok in situ tartása 2016 támogatás
A VP-Őshonos állatok in situ tartása 2016 kifizetési kérelmet kizárólag a 2016. február 1 és 29 között
beadott támogatási kérelmekhez és az abban feltüntetett állatokhoz/állományhoz kapcsolódóan lehet
benyújtani.
A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a VP – Őshonos állatok
in situ támogatása 2016 jogcím előtt lévő jelölőnégyzet be legyen jelölve.
Megszemélyesített kérelmek esetében a jelölőnégyzet alapértelmezetten kitöltöttként jelenik meg.

A bejelölést követően megjelenik a VP Őshonos adatblokkhoz tartozó dosszié fül, erre a fülre kattintva
jelenik meg az adatblokk.

Megszemélyesített kérelem esetében betöltésre kerül az első blokkban a támogatói okirat vonalkódja,
vagy annak hiányában, a támogatási kérelem vonalkódja.
A második blokkban található nyilatkozat kitöltése kötelező, a kérelem beadás feltétele. A felületen
kell nyilatkoznia - a lenyíló menüben lévő opciók közötti választással – arról, hogy tudomásul veszi azt,
hogy a W0171 Egységes kérelem bizonylaton az új egyedek feltüntetése nem minősül kieséspótlásnak.
Figyelem! A kiesés-pótlásra vonatkozó kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
lehet benyújtani. Ellenkező esetben a bejelentés elutasításra kerül.
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Az ügyfél a harmadik adatblokkban jelölheti be, hogy mely egyedekre kíván kifizetési igényt
bejelenteni. A kifizetési kérelem megszemélyesítésre kerül a támogatási kérelemben feltüntetett
egyedekkel/állományokkal. A megszemélyesítés az elutasított egyedek és kérelmek esetében is
megtörténik.
A megszemélyesített adatok nem szerkeszthetőek, nem törölhetőek!
Amennyiben kötelezettség átadással érintett a támogatási kérelem,
kérelem, és átvevőként adja be a kérelmet,
kérelmet, a
kifizetési kérelem nem kerül megszemélyesítésre, minden adatot a kérelem beadójának kell kitölteni!
A megszemélyesített kérelem esetében a beadás előtt ellenőrizni kell, hogy a kifizetési kérelemben és
a támogatási kérelemben szereplő azonosítók egyeznek-e. Amennyiben a megjelenített adatokkal
egyetért, további teendő a VP-Őshonos állatok in situ tartása 2016 kifizetési kérelemmel nincs.
Amennyiben valamely egyedekre a továbbiakban nem tartja fenn támogatási igényét, mert azok
részleges visszavonásban szerepelnek, vagy elutasításra kerültek és nem nyújtott be kifogást a döntés
ellen, akkor az egyed sorának végén szereplő „Igénylés” jelölőnégyzetből kiveheti a jelölést, de ez nem
feltétlenül szükséges, a kérelmek feldolgozása során a korábbi események figyelembe vételre fognak
kerülni.

Amennyiben kiveszi a jelölést az adott egyed mellől, akkor mindenképpen győződjön meg arról, hogy
a megfelelő egyeddel kapcsolatos igénylést szünteti meg. A jelölés megszüntetésére hibaüzenet hívja
fel a figyelmet.

Lehetősége van az adatblokkban új sor beszúrására a
beszúrás után egy üres szerkeszthető sor jelenik meg.

funkciógomb megnyomásával. A

Újonnan felvitt sorok kitöltése
Az újonnan felvitt sorokban a „Fajta”, az „Egyed/Törzsállomány azonosító” és baromfifélék esetében
az „Egyedek száma” mezők kitöltése kötelező! A mezők kitöltése nélkül a kérelem nem adható be. Új
sor felvitelekor az „Igénylés” oszlopban a jelölőnégyzet alapértelmezetten kitöltöttként jelenik meg.
Nagyon fontos az azonosítók pontos feltüntetése!
feltüntetése! Az azonosítókat minden esetben úgy kell beírni,
ahogyan azok a marhalevélen, lóútlevélen, stb. szerepelnek!
Állatfajokra vonatkozó egyedi feltételek
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Az adatok beírása, betöltése során a különböző fajok azonosítóira, adataira eltérő feltételek
vonatkoznak.
FONTOS! A leírt szabályokat minden esetben tartsa be! A beírt adatokat minden esetben alaposan
ellenőrizze, mert a kérelembeadó felület nincs kapcsolatban a tenyésztési hatóság adatbázisaival, ezért a
hibásan beírt azonosítók kiszűrésére nincs lehetőség!
lehetőség!
Baromfifélék:
Baromfifélék esetében a törzsállomány-azonosító minden esetben 6 számjegyből áll, szóközt nem
tartalmazhat! Példa: 123456. Baromfifélék esetében be kell írni a kérelmezni kívánt egyedek számát.
Juhfélék:
Juhfélék esetében az azonosító az országkód, ami kizárólag csak nagybetű lehet, és egy 7-11
karakterből álló számsor, szóközt és írásjelet nem tartalmazhat! Példa: HU123456789
Kecskefélék:
Kecskefélék esetében a hazai azonosító az országkód (HU), ami kizárólag csak nagybetű lehet, és egy
pontosan 10 karakterből álló számsor, ami 7-essel kezdődik, szóközt és írásjelet nem tartalmazhat!
Példa: HU7123456789
Külföldi azonosító esetében az országkód, ami kizárólag nagybetű lehet, és egy legfeljebb 14
karakterből álló számsor, szóközt és írásjelet nem tartalmazhat! Példa: AB1234567890
Sertésfélék:
Egy pontosan 7 karakter hosszúságú szám, szóköz és írásjel nélkül, aminek az első számjegye kisebb,
vagy egyenlő, mint négy.
Lófélék:
Lófélék esetében az azonosító a HUN országkóddal kezdődik (kizárólag nagybetű), utána szóköz, ezt
követően az ivar azonosító jön, ami jelen Felhívás esetében kizárólag K lehet (kizárólag nagybetű),
ezután ismét szóköz, majd az állat egyedi azonosítóját kell beírni. Az egyedi azonosító legfeljebb 11
karakter lehet, ami tartalmazhat kis- és nagybetűt, számot, szóközt, karaktert. Példa: HUN K
HV123456789
Lovak esetében kérjük, írja be az egyed hivatalos nevét is az azonosítás elősegítése érdekében!
Fontos, hogy az egyértelmű azonosíthatóság érdekében az állatok azonosítóját minden esetben a leírt
módon tüntesse fel! Kérjük, figyeljen az egyedi azonosító részben esetlegesen található kis és
nagybetűkre és az azonosító végén lévő nullákra, mert az egyedek azonosításakor a kiskis- és nagybetűk,
nagybetűk,
illetve, az azonosító végén
végén lévő nullák is számítanak!
Szarvasmarhafélék:
Szarvasmarhafélék estében a hazai azonosító az országkód (HU), ami kizárólag nagybetű lehet, és egy
pontosan 10 karakterből álló számsor, szóközt és írásjelet nem tartalmazhat! Példa: HU1234567890
Külföldi azonosító esetében az országkód, ami kizárólag nagybetű lehet, és egy tetszőleges karakterből
álló számsor, szóközt és írásjelet nem tartalmazhat! Példa: AB12345678910
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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
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.
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