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SAPS+Zöldítés és Termeléshez kötött növénytermesztés támogatása

1. Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése
Az Egységes kérelemben a SAPS támogatás igénylése a zöldítési támogatás igénylésének is minősül.
A SAPS táblaszinten történő numerikus igénylésére a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének
bejelölésével van lehetőség. (Amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve.)
Amennyiben a táblasorban jelzett területre SAPS (+ zöldítés) támogatási igényét jelezni kívánja, akkor ezt

úgy kell megtenni, hogy az adatnézeten az adott táblasor végén lévő a Szerk. alatti ceruza ikont (
megnyomva

)

előjön a térképnézet felület (lásd. alábbi ábra), melyen a Területalapú igénylések sorra állva a lenyíló részben
megjelenő SAPS+Zöldítés négyzetet be kell pipálni.
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A SAPS + Zöldítés jelölő négyzet bepipálása után az adatnézet felületen az adott táblasornál az Igényelt
jogcímek alatt megjelenik a SAPS + Zöldítés jogcím.

Ha ezt a lépést nem teszi meg, akkor az adott táblasorban megadott területre NEM keletkezik SAPS
támogatási igénylése!
Ameddig a SAPS+Zöldítés jelölő négyzetbe nem tesz pipát, addig a program egy figyelmeztető üzenetben
hívja fel az igénylési lehetőségre a figyelmét: „Figyelem! SAPS támogatási igényt nem jelölt…”.
A fenti üzenet csak akkor jelenik meg, ha az adott táblára az ún. „Nem igényel” négyzetben sem jelzi, hogy a
táblasor vonatkozásában nem kíván igényelni semmilyen támogatást:
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Kendertámogatás igénylése
Figyelem! 2015. évtől csak a KEN01 hasznosítási kód megadása esetén igényelhető kendertámogatás!
Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a támogatható kenderfajták is megváltoztak! Kérjük, az igénylés előtt
tájékozódjon erről!
Ha a SAPS támogatást olyan táblára kívánja igényelni, amelyen kendertermesztés folyik (azaz a hasznosítás
mezőben az KEN01 hasznosítási kóddal azonosított növénykultúrát adott meg), akkor a SAPS+Zöldítés
négyzetben történő pipáláson kívül kötelezően meg kell adni a kender fajtát, valamint a táblánál felhasznált
vetőmag mennyiséget kilogrammban kifejezve. Ezt úgy tudja megtennie, hogy Főnövény hasznosítási kódja
lenyíló menüből kiválasztja a KEN01 hasznosítási kódot, majd bejelöli a SAPS+Zöldítés négyzetet, és ekkor
megjelenik a Kender fajta lenyíló mező, melyből ki kell választania a felhasznált kender fajtáját (példánkban:
„Tiborszállási”), valamint a Kender vetőmag mező, melyben pedig meg kell adni az adatot kg-ban egész
számmal (példánkban: 126 kg).
Figyelem! A kender vetőmagcímkét az egységes kérelemhez elektronikusan becsatolva meg kell küldeni a
Kincstár felé! A dokumentum legkésőbb 2021. június 30-ig megküldendő az egységes kérelemhez becsatolva!

Amennyiben a kenderhasznosításhoz kapcsolódó mezőket nem tölti ki a kérelmező, akkor a program súlyos
jelzésű hibaüzenetet ad felszólítva a kérelmezőt a mezők kötelező kitöltésére:
A „Kender fajta” megadásának hiánya esetében: „A Kenderfajta mező kitöltése kötelező…”
A „Kender vetőmag (kg)” mező kitöltésének hiányában: „A mező kitöltése kötelező! A felhasznált vetőmag
mennyiséget kérjük feltüntetni kilogrammban, egész számmal kifejezve…”

A Kender fajta listában felsorolt nevesített fajtáktól eltérő kenderfajta termesztése esetén SAPS támogatásra
nem jogosult a terület, ezért ebben az esetben a „Támogatást nem igényel” mezőt kell pipát tenni. Ha Ön
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nem támogatható fajtájú kendert termeszt (pl. Fasamo) az adott táblán, akkor a Kender fajta lenyíló mező
listájában az „Egyéb fajta” opciót tudja beállítania, azonban ezt követően a szoftver figyelmeztet, hogy ki kell
venni a SAPS+Zöldítés mezőből a pipát, és ez esetben a „Támogatást nem igényel” mezőt kell kitöltenie.

Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése 2008 után megvalósított EMVA erdősített
területeken
A 2021. évi egységes kérelem keretében a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján a 2008. év után, az
EMVA mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA–MgTE) jogcímben támogatási jogosultságot nyert azon
ügyfelek, akik az első kifizetési kérelmet 2009-ben, vagy azt követő években nyújtották be, egységes
területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek azon már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területükre,
amelyek 2008-ban még SAPS jogosult területek voltak.
Amennyiben az egységes kérelemben szereplő erdőterület megfelel a fenti feltételeknek, de a megjelenő
hibaüzenet szerint nem SAPS jogosult területre esik, úgy a SAPS igénylés mellett változásvezetési bejelentést
kell benyújtani az EMVA - MGTE fedvény vonatkozásában, amely alapján a jelenleg nem támogatható
területként nyilvántartott erdőterületek támogatható területté kerülnek átminősítésre. A változásvezetési
bejelentés indoklásában mindenképpen meg kell adni az adott erdőrészlet EMVA - MGTE jogosultságát
megállapító támogatási határozat vonalkódját.
Az érintett területek a benyújtó felületen a „Fedvénytár” menüpont lenyitásával és az „Erdők” alpont alatt az
„EMVA MgTE/VP SAPS erdő” fedvény bekapcsolásával jeleníthetőek meg (sötétzöld háttérben világoszöld
pöttyözött lehatárolás):
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A jelölt fedvényen felvitt tábla esetében lehetőség van SAPS támogatást igényelni amennyiben a telepített
erdőnek megfelelő hasznosítási kód kerül megadásra (pl. BU004).
Figyelem! Amennyiben a megadott területen lévő erdőtelepítés valójában 2008-ban, vagy az előtt történt,
akkor SAPS támogatásra nem jogosult!

Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése a VP-erdősítés jogcím keretében megvalósított
erdősített, vagy ipari fásított területeken Az EU rendelet hivatkozása értelmében (32. cikkében (2.
bekezdés b/ ii. pontja)) egy terület SAPS támogatásra jogosult lehet, ha a terület 2008. támogatási évben
SAPS jogcímben támogatható volt ÉS a területre az ügyfél VP-erdősítés-erdőtelepítés jogcímben támogatási
kérelmet nyújtott be és a telepítést elvégezte. Figyelem! Amennyiben a leírtak közül akár egy feltétel is sérül,
akkor az igényelt terület jogosulatlanul igényelt területnek számít a SAPS igénylés tekintetében!
A fenti területek vonatkozásában a SAPS támogatás igénylésének folyamata a Felhasználói Kézikönyv 4b. kötetében
(Erdősítési támogatások) a 28-43. oldalakig leírtak figyelembe vételével tehető meg!
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2021-ben az alábbi hasznosítási kódok esetén történtek változások:

Hasznosítási kódok 2020

Hasznosítási kódok 2021

Energiaakác
Fehér nyár
Fekete nyár
Szürke nyár
Rezgő nyár
Egyéb nyár
Fehér fűz
Kosárfonó fűz

Sarjaztatásos energetikai célú fás szárú ültetvény

Egyéb fűz
Mézgás éger
Egyéb éger
Magas kőris
Keskenylevelű kőris
Egyéb kőris
Korai juhar
Egyéb juhar

A hasznosítási kód váltásról belépéskor tájékoztató üzenet is megjelenik.
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Karácsonyfa ültetvény/fenyőfa faiskola
A nem továbbültetési céllal nevelt karácsonyfa termesztéssel érintett területek (KAR01) a MePAR rendelet 1.
§ 10. h) pontja alapján nem támogatható területek.
A KAR01 (Karácsonyfa ültetvény), ami nem támogatható kategória SAPS szempontjából: a karácsonyfa KAR01
kóddal igényelt területek támogatásban nem részesülhetnek. 2021-ben nem is kerülnek ezen táblák
megszemélyesítésre. Az egységes kérelem részeként nem is kell ezen táblákat megjelölni!

10 / 81. oldal

FAT05 (Fenyőfa faiskola): A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.)
FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti szaporítóanyag termesztését szolgáló faiskola, amely kapcsán az igénylő
rendelkezik a területen nevelt fenyőféle (Pinaceae) szaporítóanyagra vonatkozóan a 45/2008. (IV. 11.) FVM
rendeletben foglaltak szerinti előállítási és forgalmazási engedéllyel és szerepel a NÉBIH dísznövény
szaporítóanyagok forgalmazóiról vezetett nyilvántartásában. A Kincstár minden ilyen tábla esetén helyszíni
ellenőrzés keretében, illetve a NÉBIH által vezetett nyilvántartás adatai alapján végez ellenőrzést.

Amennyiben a terület megfelel a feltételeknek, lehetőség van változásvezetési bejelentés mellett
SAPS+zöldítést igénylést benyújtani a területre.

A hasznosítási kódlistában nem nevesített növények termesztése.
Amennyiben Ön olyan növényt termeszt, mely nem került külön nevesítve a 2021. évi hasznosítási
kód listában, lehetősége van az adott területet bejelelenteni az egységes kérelem keretében az
„Egyéb szántóföldi termelt növény (EGY01), Egyéb zöldség (VEG52), Egyéb ültetvény (ULT28)”
amennyiben az adott terület esetén helyszíni ellenőrzés keretében igazolni tudja, hogy az adott
területen mezőgazdasági tevékenységet végez és ezzel kapcsolatosan értékesítést igazoló
dokumentummal rendelkezik. A dokumentációt nem kell csatolni, csak a helyszíni ellenőrzés során
kell bemutatni!
Az adott területre akár SAPS + zöldítés támogatás is igényelhető, ha a terület megfelel a SAPS+
zöldítés egyéb feltételeinek.
Erre már a beadó felület is felhívja a figyelmet:
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2. Zöldítés támogatás
Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról
Minden esetben meg kell adni az Ökológiai gazdálkodás (Zöldítés) mező értékét, amennyiben a Nyilatkozat
ökológiai gazdálkodásról részben a lenyíló menüben azt választja, hogy a táblák „egy része felel meg” az
ökológiai gazdálkodás követelményeinek. Amennyiben a Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról részben azt
választja, hogy a táblák „egyike sem felel meg” az ökológiai gazdálkodás követelményeinek, akkor nem kerül
be az adott tábla/ gazdaság teljes területe a tanúsító szervezet adatbázisával történő keresztellenőrzésbe.

Abban az esetben, ha az ’egyike sem felel meg’ vagy „mindegyike megfelel” opciót választotta, az Ökológiai
gazdálkodás (zöldítés) lenyíló menü nem jelenik meg a térkép nézetben.
Az ökológiai gazdálkodásban résztvevő területek, amelyekre az ügyfél a tanúsító szervezetek által kiállított
tanúsítvánnyal rendelkezik, mentesülnek a zöldítés követelményei alól.
Figyelem! Ez a nyilatkozat nem foglalja magában az esetleges VP ÖKO jogcímre történő igénylést!
Figyelem! A Kincstár a tanúsító szervezet adatszolgáltatása alapján ellenőrzi az ökológiai gazdálkodás tényét
azokon a területeken, melyekre vonatkozóan ökológiai gazdálkodásban való részvétel jelölésre került, illetve
amennyiben a teljes gazdaság ökológiai gazdálkodásban résztvevő gazdaságként került bejelentésre (a
Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról részben) a gazdaság teljes területén.
Az ökológiai tanúsító szervezetek által összeállított partnerlisták alapján a Kincstár ügyfélszintű ellenőrzést
végez, és az ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozat kitöltése során az ügyfelek bizonyos esetekben felugró
ablakban figyelmeztetésre kerülnek:
a) Ha az ügyfél szerepel valamelyik ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában, de nem jelöl
ökológiai gazdálkodásban részt vevő táblát, tehát az ’egyik sem felel meg’ választ jelöli:
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b) Ha az ügyfél kérelmében jelöl ökológiai gazdálkodásban szereplő területet, tehát ’egy része felel meg’
vagy ’mindegyike megfelel’ választ adja meg, de az ökológiai tanúsító szervezetek által átadott
partnerlista alapján nem megfelelő tanúsító szervezetet választ, Pl. Bio Garancia Kft. (Hungária
Ökogarancia Kft.) nyilvántartásában szereplő ügyfél a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-t választja:

c) Ha az ügyfél az ökológiai tanúsító szervezetek által átadott partnerlista alapján egyik tanúsító
szervezet nyilvántartásában sem szerepel, és azt jelöli, hogy van ökológiai gazdálkodásban részt vevő
tábljája, tehát ’egy része felel meg’ vagy ’mindegyike megfelel’ választ adja meg, és tanúsító
szervezetet választ:

FIGYELEM! Javasoljuk, hogy minden olyan esetben, ahol a figyelmeztető üzenet ellentmondásban van az Ön
által, nyilatkozatban megadott válaszlehetőségekkel, ellenőrizze újra kérelmét, és amenyiben szükséges
vegye fel a kapcsolatot az érintett ökológiai tanúsító szervezettel!
Figyelem! Amennyiben Ön azt nyilatkozza, hogy minden táblája ökológiai gazdálkodásban szereplő terület,
abban az esetben a benyújtás szerint a kötelezettség alapja 0 hektár lesz! Ez azt jelenti, hogy a bejelentett
EFA elemek a 0 hektár kötelezettség alaphoz kerülnek kiszámításra, így a benyújtott EFA arány 0%. Mivel az
adminisztratív és fizikai ellenőrzés eredményeképpen megállapított EFA arány nem lehet magasabb, mint a
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benyújtáskor számolt EFA arány, ezért a a benyújtott EFA elemek elfogadása esetén sem lehetséges 0%-nál
nagyobb EFA arány megállapítása még abban az esetben sem, ha az ökológiai gazdálkodásban szereplő
táblaként bejelentett területek a későbbiekben nem ökológiai gazdálkodásban szereplő területként
kerülnek figyelembe vételre.
Figyelem! Az ökológiai gazdálkodás nyilatkozat Egységes Kérelemben történő ellenőrzése 2021. évben
ügyfélszintű. Ez azt jelenti, hogy a felületen a Kincstár nem ellenőriz az ügyfelek egyes területeivel, csupán
a kérelmet benyújtó ügyfél ökológiai tanusító szervezeti nyilvántartásba vételét ellenőrzi.
EFA kötelezettség be nem tartásáról szóló nyilatkozat
2021. évtől az Egységes kérelem beadó felületen a Hibák fül alatt megjelenik egy EFA kötelezettség be nem
tartásáról szóló nyilatkozat, amelyben az ügyfél kijelenti, hogy annak tudatában nyújtja be az Egységes
kérelmét, hogy a kérelmemben szereplő jelenlegi adatok alapján nem tartja be az 1307/2013/EU rendelet 46.
cikk (1) bekezdésében meghatározott 5 % EFA kijelölési kötelezettséget.

A nyilatkozat abban az esetben aktív, amennyiben az ügyfél a kérelmében igényelt adatok alapján nem tartja
be az 1307/2013/EU rendelet 46. cikk (1) bekezdésében meghatározott 5 % EFA kijelölési kötelezettséget. A
nyilatkozat kitöltése kötelező, a nyilatkozat csak igen értékkel tölthető!

14 / 81. oldal

15 / 81. oldal

Diverzifikáció
A diverzifikációt nem kell külön jelölni, az egységes kérelemben bejelentett összes területhez tartozó adatok
alapján kerül összesítésre és meghatározásra, hogy a terménydiverzifikációs követelményeknek megfelelt e az
ügyfél. Diverzifikáció szempontjából csak azok a táblák vehetőek figyelembe, amelyek nem vesznek részt
ökológiai gazdálkodásban.
Az egységes kérelem felületen található egy diverzifikáció összesítő táblázat, ami a ’Táblaadatok’ fülre, majd
az ’Összesítés’ gombra kattintva érhető el. A táblázatban ellenőrizhető az igényelt növénykultúrák, azok
mérete és aránya a bejelentett szántóterülethez képest.

FIGYELEM! Nitrogénmegkötő EFA elem igénylésekor két hasznosítási kód alkalmazása szükséges, abban az
esetben, ha több növényfaj keverékét válassza az ügyfél: KEV01- Keverék kultúra, valamint UGA03- Zöldugar
kultúra. Ha az ügyfél a nitrogénmegkötő EFA elem igénylését egy növénykultúrával szeretné megvalósítani, a
jogszabályban előírt egy nitrogénmegkötő növényfaj használatával is igényelhet EFA elemet az adott
területre.
a) Nitrogénmegkötő EFA igénylése Keverék kultúra választása a következőképpen lehetséges:


a főnövény hasznosítási kódjaként válassza a KEV01- Keverék kultúrát, majd



a főnövény hasznosítás sorokba kötelezően válasszon ki legalább két, legfeljebb négy különböző
hasznosítású növényt, melyek közül legalább egy növény a zöldítés jogszabályban előírt
nitrogénmegkötő növényfajnak számít.

Amennyiben a keverék kultúrában nem szerepel olyan növény, mely megfelel a nitrogénmegkötő
növényekkel bevetett terület EFA elem követelményeinek, abban az esetben nem lehetséges az adott táblára
nitrogénmegkötő EFA elemet jelölni az egységes kérelemben.
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Keverék kultúra igénylése esetén a KEV01 hasznosítási kód kiválasztása után a megjelenő 4 lenyíló mezőben ki
kell választani a keverékben szereplő legalább kettő, legfeljebb négy növénykultúrát.

b) Amennyiben Nitrogénmegkötő EFA igénylését Zöldugar kultúra részeként szeretné megtenni a
következőképpen lehetséges:


a főnövény hasznosítási kódjaként válassza az UGA03 - Zöldugar kultúrát, majd
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a főnövény hasznosítási sorokba kötelezően válasszon legalább három, legfeljebb négy kultúrát,
melyből legalább egynek a jogszabályban előírt nitrogénmegkötő fajnak kell lennie, valamint egy
növénykultúrának pedig szálas pillangósnak, annak érdekében, hogy teljesüljenek a zöldugar
fogalmának feltételei

Ha nem kíván Nitrogénmegkötő EFA elemet igényelni az adott Zöldugar táblára, akkor csak a zöldugar
fogalmának feltételeit kell betartania az igénylés során.

c) Ha az ügyfél nem kíván több növényfajból álló keveréket vetni, de az adott területre szeretne
nitrogénmegkötő EFA elemet igényelnie, akkor elegendő egy nitrogénmegkötő növény vetése az
adott területen, a zöldítés jogszabályban előírt a nitrogénmegkötő fajok egyikéből választva. Ebben az
esetben főnövényként kell megadni a jogszabálynak megfelelő nitrogénmegkötő növény hasznosítási
kódját.
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Ökológiai jelentőségű területek kijelölése
A) EFA/Agrotechnika beszúrása
Az EFA/Agrotechnika menüpont alatt van lehetőség az EFA objektumok kiválasztására. Az EFA/Agrotechnika
beszúrása mezőre kattintva megjelenő új menü ablakból csak akkor lehet objektumot kiválasztani, ha a tábla
hasznosítási kódja szántónak megfelelő hasznosítású.

Állandó kultúra és állandó gyep hasznosítás esetében nem lehetséges a táblához EFA területet
hozzárendelni.
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Fedvénytár
A térkép nézet felső menüsorában lévő ’Fedvénytár’ ikonra kattintva jeleníthető meg a fedvénytár. A
fedvénytárban kapcsolható be többek között az alapfedvények, gyep fedvények, EFA elemek, védett tájképi
elemek fedvényei is. Javasoljuk, hogy a kérelem beadása során minden esetben kapcsolják be az EFA és
állandó gyep fedvényeket, melyek nagymértékben elősegíthetik a táblák és az EFA elemek megfelelő
igénylését!

A kiválasztott fedvény a neve előtt található fehér négyzet bepipálásával jeleníthető meg a térkép nézeten. A
fehér mező előtt látható szimbólum a megjelenítés formáját jelzi, ez lehet egy megadott szín, vonalak vagy
jelzés.
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Ha ismét a ’Fedvénytár’ ikonra kattint, a fedvénytár bezáródik.

1) Új EFA területek
Amennyiben az ügyfél új EFA elemet kíván igényelni, azt a következőképpen teheti meg: az EFA/Agrotechnika
menüpont alatt található EFA/Agrotechnika beszúrása alpont használatával egy új ablak megnyitása válik
lehetővé. A „Beszúrandó EFA/Agrotechnika kiválasztása” című ablakban, az „EFA területek”, és azon belül az
„Új EFA területek rajzolása” alpontok lenyíló ablakának használatával lehetőség van az új elemek felvételére.
Ilyen esetben szabad kézzel kell megrajzolni az új EFA elemet. Majd Ellenőrzés és Mentés gomb
megnyomásával a táblához újonnan felvitt EFA területek mérete, és súlyozási és átváltási tényezővel
számított értéke is megjelenik.
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2) Lehatárolható, fedvénnyel rendelkező EFA területek
A lehatárolható, fedvénnyel rendelkező EFA elemek [Táblaszegély; Vízvédelmi sáv (tó); Vízvédelmi sáv
(folyóvíz); Erdőszél (termeléssel); Fás sáv; Erdőszél (termelés nélkül)] szintén az „Új EFA területek rajzolzása
megnyitásával, majd az igényelni kívánt EFA elem kiválasztásával válnak lehetővé. Az EFA elem berajzolása
után az Ellenőrzés és Mentés gomb megnyomásával kerül kiszámításra az adott táblához tartozó EFA elem
nagysága, és átváltási és súlyozási tényezővel korrigált értéke.
FIGYELEM! Amennyiben Táblaszegély vagy Vízvédelmi sáv folyóvíz/állóvíz EFA elem igénylése történt, az
ügyfélnek szükséges válaszolnia arra a kérdésre, hogy „Diverzifikáció szempontjából parlagként figyelembe
vehető-e?” a megjelölt EFA elem. AZ EFA erdőszélek menti támogatható hektársávok (termelés nélkül) esetén
ez a mező automatikusan töltődik „Igen”-nel.
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A lehatárolható, fedvénnyel rendelkező EFA elemek igénylésének lépései (Pl. Táblaszegély):
FIGYELEM! A térképnézetbe való belépés után minden esetben javasolt az EFA fedvények bekapcsolása,
amennyiben ez nem történt meg korábban.

A tábla felvétele után a táblaszegély EFA elem rajzolása szükséges (EFA/Agrotechnika -> EFA/Agrotechnika
beszúrása -> Új táblaszegély), úgy, hogy az EFA rajz a táblára ráfedjen.
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Az EFA rajzot a Vágás gomb segítségével levágjuk a tábláról, majd megengedett méretre, és ha szükséges,
fedvényre vágjuk.

A Vágás után az EFA elem megfelelő méretre és fedvényre vágása megtörténik.
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3) Tábla szintű EFA
A tábla szintű EFA elemek igényléséhez a táblaadatok megadásakor a meghatározott táblaszintű EFA elem
igénylésének megfelelő hasznosítási kódot kell kiválasztani.


Parlag táblaszintű EFA elem igényléséhez PIH01 hasznosítási kód megadása szükséges.
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Amennyiben az ügyfél Nitrogénmegkötő EFA elemet szeretne igényelni, akkor szükséges egy zöldítés
rendeletben meghatározott nitrogénmegkötő növényfajt választania főhasznosítású növényként,
vagy Keverék/Zöldugar kultúrákat választva, a keverékekeken belül igényel az ügyfél legalább egy
nitrogénmegkötő növényfajt, ahogy korábban leírásra került.

Keverék, valamint zöldugar hasznosítási kód esetén a „Nitrogénmegkötő” EFA menüpont aktív és
bejelenthető. Amennyiben az ügyfél igényel nitrogénmegkötő EFA elemet az adott területre, és nem található
a keverékben olyan növény, amely elfogadható nitrogénmegkötő EFA elemként, abban az esetben beadást
akadályozó hibaüzenet jelzi a fennálló hibát. A felmerülő beadást akadályozó hibaüzenet megszüntetése előtt
nem lehet beadni a kérelmet. Az ügyfél ebben az esetben vagy törli a nitrogénmegkötő EFA elemet, vagy
olyan fajokat választ a keverékbe, amelyek megfelelnek a feltételeknek.

EFA elemként leigényelt nitrogénmegkötő növények termesztési időszakának ellenőrzése
A nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények esetében május 1-jétől
szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-jétől június 20-ig - szója esetében május 15-től
július 15-ig, zöldborsó esetében április 15-től június 10-ig, lóbab esetében április 15-től június 30-ig,
közönséges vagy veteménybab esetében május 10-től július 20-ig - tart.
Ha megállapítást nyer, hogy a nitrogénmegkötő növény az előírt termesztési időszakokban nincs jelen a
mezőgazdasági termelő földterületén, akkor a földterület nem vehető figyelembe nitrogénmegkötő
növényekkel bevetett ökológiai jelentőségű területként.
Az Egységes Kérelemben beépítésre került egy termesztési időszakra vonatkozó ellenőrzés.
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Példaként a Nitrogénmegkötő EFA elem igénylése esetén a lucernának, mint évelő növénynek, május 1-jétől
szeptember 30-ig kell a területen lennie. Amennyiben az Ön által megadott vetési és/vagy betakarítási
időpontok alapján nem teljesül a Zöldítés rendeletben meghatározott termesztési időszakra vonatkozó előírás
kérelem beadását akadályozó hibaüzenet jelenik meg:

Ebben az esetben sem az EFA fülön, sem az EFA összesítő táblázatban nem kerül figyelembevételre az a
nitrogénmegkötő EFA elem, amelynél nem megfelelő termesztési időszak került megadásra.
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Ebben az esetben szükséges az EFA elem törlése a térkép nézeten vagy az Ön által megadott vetési és/vagy
betakarítási időpont megváltoztatása!
Figyelem! Ha az EFA elem súlyozott területe nulla, akkor az EFA elem nulla hektárként került
figyelembevételre zöldítés támogatás esetében!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Főnövény betakarítási időpontjának bejelentése” minden esetben a növény
lekerülésének időpontját jelenti az adott területről!
Fokozottan felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy (a tavalyi években tapasztalt nagymértékű EFA kijelölési
és diverzifikációs követelmények be nem tartása miatti levonások és közigazgatási szankciók elkerülése
érdekében) a főnövény betakarítási ideje csak abban az esetben kerüljön bejelentésre, amennyiben az
adott főnövény a valóságban lekerül az érintett területről!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lucerna esetében a kaszálási időpontot nem szükséges bejelenteni!
Erről a főnövény betakarítási időpontjának kitöltésekor felugró üzenet is figyelmeztet:

Amennyiben az ügyfél adott területre táblaszintű EFA elemet igényelt, ezen táblára vonatkozóan csak a
táblával szomszédos EFA elemek kiválasztására van lehetőség.

28 / 81. oldal



Agrár-erdészeti terület EFA:

2018. évtől igényelhető az agrár-erdészeti terület típusú EFA elem, azonban csak akkor fogadható el ökológiai
jelentőségű területként, ha a tábla ökológiai gazdálkodásban nem vész részt, és a VP5-8.2.1-15 kódszámú
felhívás szerinti támogatást vesz igénybe szántóföldi és/vagy gyepgazdálkodási kultúrával kombinált agrárerdészeti rendszer, fás legelő, fás kaszáló vagy mezővédő fásítás újonnan történő létrehozására.
Agrár-erdészeti terület EFA elem igényléséhez szükséges a VP5-8.2.1-15 kódszámú felhívás szerinti VP –
Agrárerdészeti rendszerek típusú Támogatás igénylése, a szükséges mezők és adatok hibátlan kitöltése.
Amennyiben az ehhez szükséges mezők megfelelően kitöltésre kerültek igényelhető az EFA elem:
EFA/Agrotechnika -> EFA/Agrotechnika beszúrása -> Agrár-erdészeti terület EFA
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Abban az esetben, ha VP Agrárerdészeti rendszerek C célprogrammal (Mezővédő fásítás – fasor telepítése,
Mezővédő fásítás – facsoport telepítése) érintett tábla agrár-erdészeti terület típusú EFA-ként le van
igényelve, az EFA elem abban az esetben fogadható el, ha a hozzá kapcsolt tábla is agrár-erdészeti terület
típusú EFA elemként kerül megjelölésre!
Ha a kapcsolati rendszerben valamelyik tábla (a kettő közül az egyiknél) esetén hiányzik az Agrár-erdészeti
terület EFA elem igénylés, az EFA elem nem fogadható el ökológiai jelentőségű területként. A felületen
hibaüzenet figyelmeztet erről, ebben az esetben az EFA igénylést pótolni kell az adott táblánál.
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Ökológiai gazdálkodásban részt vevő szántóterületekhez kapcsolódó EFA elemek igénylése
A 10/2015. (III.13.) FM rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében a mezőgazdasági termelő támogatási
kérelmében ökológiai gazdálkodásban részt vevő szántóterületekhez kapcsolódóan kizárólag a tájelem
számolható el ökológiai jelentőségű területként.
Amennyiben a Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról részben a lenyíló menüben azt választja, hogy a táblák
„mindegyike megfelel” az ökológiai gazdálkodás követelményeinek, Vagy azt, hogy a táblák „egy része felel
meg”, és a térkép nézeten Igen-t választ, csak tájelem típusú EFA elem igénylésére van lehetősége, továbbá a
korábban ökológiai gazdálkodásban nem részt vevő táblán igényelt nem tájelem típusú EFA elemek sem
számolhatók el ökológiai jelentőségű területként.

A tájelem EFA elemek:







Fa- és bokorcsoport,
Gémeskút,
Kunhalom,
Fás sáv,
Magányosan álló fa,
Kis kiterjedésű tó

Amennyiben az ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozatra adott válasz mindegyike megfelel, vagy részben
megfelel és a térképnézeten az Ökológiai gazdálkodás (Zöldítés) mező értéke Igen, az adott táblán a
következő EFA elemek igénylése nem lehetséges, a térképnézeten az EFA/Agrotechnika beszúrása fülön
inaktív:












Parlagon hagyott terület
Terasz
Vízvédelmi sáv (folyóvíz)
Vízvédelmi sáv (tó)
Táblaszegély
Agrár-erdészeti terület
Erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv (termeléssel)
Erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv (termelés nélkül)
Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény
Erdősített terület
Ökológiai jelentőségű másodvetés
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Nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület

Amennyiben a Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról részben a lenyíló menüben azt választja, hogy a táblák
„egyike sem felel meg” az ökológiai gazdálkodás követelményeinek, és nem tájelem típusú EFA elemet
igényel, majd ezt követően megváltoztatja nyilatkozatát „mindegyike megfelel” vagy „egy része felel meg”, és
a térkép nézeten Igen értékre, Az EFA fülön az EFA adatok hibalistában beadást akadályozó hibaüzenet
figyelmezteti, hogy az igényelt EFA elem nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek. Továbbá az EFA
összesített zöldítési területbe számítódik? Mezőben Nem értékkel töltésre, és az EFA területek összesítése
táblázatban sem kerül figyelembe vételre.
Ebben az esetben szükséges az EFA elem törlése a térkép nézeten vagy az ökológiai gazdálkodásról szóló
nyilatkozat megváltoztatása!

32 / 81. oldal

Hasznosítási kód változtatása
A főnövény hasznosítási kód változtatása esetén a korábbi jogcím, illetve EFA és másodvetés igénylések
eltűnnek. Az ügyfélnek ismételten meg kell adni az igényelni kívánt jogcímet, illetve az EFA elemeket és
másodvetéseket!

Hasznosítási kód váltása esetén az alábbi hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. Rendben választása esetében a
hasznosítási kód megváltozik és a jogcím és EFA igénylések eltűnnek, Mégsem választása esetén a
hasznosítási kód és az igényelt jogcímek változatlanok maradnak.
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Rajz módosítása
Amennyiben a felvett EFA terület rajzát módosítani szükséges, a táblához tartozó táblarajzot és EFA elemeket
tartalmazó táblázatban a módosítandó EFA elem sorát kiválasztva a sor kék színűvé válik. Ebben az esetben az
EFA elemhez tartozó pontok megjelennek, melyek mozgatásával lehetséges a rajz módosítása.
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30 méteres határvonal az EFA elem és a szántóterület között
Az ökológiai jelentőségű területnek a mezőgazdasági termelő által az egységes kérelmében bejelentett
szántóterületen vagy azzal szomszédosan kell elhelyezkednie oly módon, hogy a szomszédos elemek
esetében a szántóterület és az ökológiai jelentőségű terület közös határvonala egybefüggően minimum
harminc méter hosszú legyen. A táblaszegély és vízvédelmi sávok abban az esetben számolhatók el ökológiai
jelentőségű területként, ha azok az egységes kérelemben bejelentett szántóterülettel közvetlenül
szomszédosan helyezkednek el. Fás sáv esetében az ökológiai jelentőségű terület és a mezőgazdasági
termelő által a szántóterület között legfeljebb öt méter szélességű, szilárd burkolattal nem fedett egyéb
terület lehet.
Hibaüzenet figyelmeztet arra, ha az EFA elem esetében nem teljesül a 30 méteres közös határvonal a táblával,
vagy egy, a táblához kapcsolódó megfelelő típusú EFA elemmel. Ebben az esetben szükséges az EFA rajz
módosítása. Ha nem módosítható a rajz, az adott EFA elem nem igényelhető.
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EFA elemmel közvetlenül határos EFA elem igénylése
Ökológiai jelentőségű területként igényelhető az egységes kérelemben bejelentett fás sáv vagy táblaszegély
ökológiai fókuszterülettel közvetlenül határos fás sáv, táblaszegély és vízvédelmi sáv is. Ebben a tekintetben a
fás sáv, táblaszegély és vízvédelmi sáv akkor fogadható el ökológiai jelentőségű területként, amennyiben a
tábla irányából teljes egészében, és legalább harminc méter hosszan a táblával szomszédos, az egységes
kérelemben bejelentett fás sáv vagy táblaszegély mögött helyezkedik el.
EFA elemmel közvetlenül határos EFA elem a következő EFA ”párosítások” esetén igényelhető:

1.
2.
3.
4.

Táblával szomszédos EFA
Fás sáv
Fás sáv
Táblaszegély
Táblaszegély

EFA melleti EFA
Táblaszegély
Vízvédelmi sáv
Fás sáv
Vízvédelmi sáv

EFA elemmel közvetlenül határos EFA elem igénylése (Pl. fás sáv-táblaszegély):
Első lépésként a térképnézetbe belépve szükséges az EFA fedvények bekapcsolása a fedvénytárban.

A tábla felvétele után a fás sáv EFA elem rajzolása szükséges (EFA/Agrotechnika -> EFA/Agrotechnika
beszúrása -> Új fás sáv), úgy hogy az EFA rajz a táblára ráfedjen.
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Az EFA rajzot a Vágás gomb segítségével levágjuk a tábláról, majd megengedett méretre, és ha szükséges,
fedvényre vágjuk.
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A fás sáv EFA elem felvétele után a táblaszegély EFA elem rajzolása szükséges (EFA/Agrotechnika ->
EFA/Agrotechnika beszúrása -> Új táblaszegély), úgy hogy a táblaszegély rajza a táblával szomszédos fás sáv
EFA elemre ráfedjen.
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A táblaszegély EFA rajzot szintén a Vágás gomb segítségével levágjuk a táblával szomszédos EFA elemről,
majd megengedett méretre, és ha szükséges, fedvényre vágjuk. Ezután leigénylésre került az EFA elemmel
közvetlenül határos EFA elem is.

EFA elem törlése
Az összesítő táblázatban van lehetőség az adott EFA elem törlésére a törlendő EFA elem sorának bal oldalán
található ”szemetes” ikon használatával.

Kijelölt EFA terület vágása
Vágás táblával szomszédos EFA elem esetében:
Első lépésként megrajzoljuk az EFA elemet, úgy hogy a rajz a táblára ráfedjen. A rajzolás után hibaüzenet
jelenik meg, a rajzolt EFA terület rálóg a vonatkozó táblára. A felület automatikus javításként felajánlja a
Vágás funkciót.
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Elsőként a tábláról vágjuk le az adott EFA elemet, a ’Vágás’ gombra kattintva az alábbi figyelmeztető üzenet
jelenik meg. A sötéttel színezett terület jelzi, hogy az EFA elem mely része kerül elfogadásra, amennyiben a
Rendben gombra kattint.
Kattintson a ’Rendben’ mezőre, ekkor megtörténik az automatikus vágás. A ’Mégsem’ mezőre kattintva
visszatér az előző nézetre.

Második lépésként történik meg a megfelelő méretre, és ha szükséges fedvényretörténő vágás. Az első
vágáshoz hasonlóan a ’Vágás’ mezőre kattintunk, majd a ’Rendben’ mezőre.

40 / 81. oldal

Mindkét vágás elvégzése után megfelelő méretű és elhelyezkedésű az adott EFA elem.
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Vágás táblán elhelyezkedő EFA elem esetében:
A módszer hasonló, mint a táblával szomszédos EFA elem esetében. Az adott EFA elem megrajzolása után
első lépésként a táblán kívüli rész levágása történik. A ’Vágás’ mezőre kattintva az alábbi figyelmeztető üzenet
jelenik meg, itt kattintson a ’Rendben’ mezőre, ekkor megtörténik az automatikus vágás. A ’Mégsem’ mezőre
kattintva visszatér az előző nézetre.
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A vágások elvégzése után megfelelő méretű és elhelyezkedésű az adott EFA elem.
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Két EFA elem levágása egymásról:
A módszer hasonló, mint a táblával szomszédos EFA elem esetében. Az adott EFA elemek megrajzolása után
első lépésként a táblán kívüli rész levágása történik. A ’Vágás’ mezőre kattintva az alábbi figyelmeztető üzenet
jelenik meg, itt kattintson a ’Rendben’ mezőre, ekkor megtörténik az automatikus vágás.
A második lépésben történik az EFA elemek egymásról való levágása. Jelen esetben az ügyfél saját maga dönti
el, hogy melyik EFA-t vágja le, és melyik EFA elem területét hagyja meg teljes egészében. Ez a megfelelő
hibaüzenethez tartozó „Vágás” gombbal tehető meg.

Amennyiben azt választja, hogy az első EFA eleme maradjon meg teljes méretében, a második hibaüzenethez
tartozó „Vágás” gomb használta szükséges. A ’Vágás’ mezőre kattintva az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik
meg, itt kattintson a ’Rendben’ mezőre, ekkor megtörténik az automatikus vágás. A ’Mégsem’ mezőre
kattintva visszatér az előző nézetre.
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Mentés
A bizonylat mentése a Mentés funkciógomb lenyomásával történik.

Ellenőrzés
Az ellenőrzések az Ellenőrzés funkciógomb lenyomásával futnak le. Amennyiben változtatunk a táblához
tartozó adatokon (táblarajz, hasznosítási kód, terület nagysága stb.), vagy a táblához tartozó EFA elem adatain
(EFA terület nagysága), akkor az ellenőrzések nem minden esetben futnak le automatikusan, ezért ajánlott a
módosítások után az Ellenőrzés (és Mentés) gomb használata, hogy az adatok mindenképpen frissüljenek.
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B) MePAR EFA objektumai

A „MePAR EFA objektumai menüpontra” kattintva az EFA facsoport barna színnel jelenik meg.

Első lépésként rákattintunk az EFA facsoport fedvényre, ami kék színűvé változik és megjelenik rajta a fedvény
típusának neve.
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Második lépésként rákattintva a Rendben gombra, megjelennek a táblázatban az igényelt facsoport EFA elem.
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Amennyiben magányosan álló fa, fa- és bokorcsoport, kis kiterjedésű tó, táblaszegély, fás sáv és erdőszélek
MePAR-ban történő lehatárolása a tényleges helyszíni állapottal nem egyezik meg, lehetőség van a felvett
EFA terület rajzát módosítani. Az ügyfél területén található EFA fedvény igénylését követően, a fedvényen
található EFA elem területe kisebb, mint az ügyfél szerinti tényleges méret, lehetősége van változás vezetés
bejelentés pipálását követően felülvizsgáltatni az EFA elem területét, amennyiben megtörtént a fedvény
rajzban történő bővítése.

C) Táblához tartozó előző évi EFA elemek megszemélyesítése
Az előző évi EFA elemek megszemélyesítése a térkép nézetben, az EFA/Agrotechnika menüben, a Táblához
tartozó előző évi EFA elemek menüpontra kattintva érhető el.

A Táblához tartozó előző évi EFA elemek menüpontra kattintva megjelenik az adott táblához tartozó előző évi
EFA elem.
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Első lépésként a térkép nézetben a táblán rákattintunk az EFA elemre, amely kék színű lesz és megjelenik rajta
az adott EFA elem neve.
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Következő lépésként a Rendben gombra kattintva jelenik meg a táblázatban a kijelölt EFA elem.

Figyelem! Amennyiben 2020. évben táblaszintű EFA elemmel rendelkezett az adott táblán, és 2021. évben a
tábla rajzán változtatni akar, de továbbra is a táblaszintű EFA elemmel kívánja leigényelni a táblát, akkor
kérjük, hogy ne személyesítse meg a táblaszintű EFA elemet. Ebben az esetben a táblarajz módosítása után az
EFA/Agrotechnika lenyíló menüben az EFA/Agrotechnika beszúrása pontot választva igényelje a megfelelő
táblaszintű EFA elemet!
EFA növényvédőszer és csávázott vetőmag mentesség nyilatkozat
A mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelmében nyilatkoznia kell:
-

Az ökológiai jelentőségű területként bejelentett parlagon hagyott területen a pihentetés időtartam
alatt nem használ növényvédő szert;
Az ökológiai jelentőségű területként bejelentett ökológiai jelentőségű másodvetésen a vetéstől
számított hatvan napig nem használ növényvédő szert, beleértve a csávázott vetőmag használatát;
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-

-

-

Az ökológiai jelentőségű területként bejelentett, mezőgazdasági termelés alatt álló erdőszélek
mentén fekvő támogatható hektársávon a termelt növénykultúra vetésétől betakarításáig nem
használ növényvédő szert, beleértve a csávázott vetőmag használatát;
Az ökológiai jelentőségű területként bejelentett nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területen
egynyári növények esetén a vetéstől a betakarításig, évelő növények esetén pedig a 10/2015. (III.13.)
FM rendelet 21. § (5) bekezdésben meghatározott termesztési időszak alatt nem használ növényvédő
szert, továbbá egynyári növények esetében nem használ csávázott vetőmagot;
Az ökológiai jelentőségű területként bejelentett rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai
ültetvényen nem használ sem műtrágyát, sem növényvédő szert.

A nyilatkozattételre a térkép nézeten van lehetőség az EFA elem igénylése után. Az EFA adatok fül alatt
megjelenik az ’EFA növényvédőszer és csávázott vetőmag mentesség’ mező, ezt szükséges kitölteni lenyíló
menüből választva az Igen/Nem opciót.

Amennyiben a Nem opció kerül kiválasztásra, az igényelt EFA nem fogadható el ökológiai jelentőségű
területként, amelyre egy hibaüzenet is felhívja a figyelmet:

Parlagon hagyott EFA elem termelés mentességi nyilatkozat
A mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelmében nyilatkoznia kell, hogy az ökológiai jelentőségű
területként bejelentett parlagon hagyott területen a pihentetés időtartam alatt nem folytat mezőgazdasági
termelést.
A nyilatkozattételre a térkép nézeten van lehetőség az EFA elem igénylése után. Az EFA adatok fül alatt
megjelenik a ’Parlag EFA területen termelést folytat?’ mező, ezt szükséges kitölteni lenyíló menüből
választva az Igen/Nem opciót.
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Amennyiben az Igen opció kerül kiválasztásra, az igényelt EFA nem fogadható el ökológiai jelentőségű
területként, amelyre egy hibaüzenet is felhívja a figyelmet:

EFA fül használata
A beadó felületen található egy EFA fül, amely a nyilatkozatok kitöltése után válik elérhetővé. Az EFA fülön az
egyes igényelt EFA elemek külön sorban jelennek meg. A kérelmező ellenőrizni tudja az igényelt EFA
típusokat, az adott EFA területét és Súlyozott területét is. Az EFA adatok hibalistában az EFA területekre
vonatkozó esetleges hibaüzenetek láthatóak.
Figyelem! Ha az EFA elem súlyozott területe nulla, akkor az EFA elem nulla hektárként került
figyelembevételre zöldítés támogatás esetében!

53 / 81. oldal

EFA összesítő táblázat
A beadó felületen az EFA fül mellett található egy másik EFA összesítő táblázat is, ami a ’Táblaadatok’ fülre,
majd az ’Összesítés’ gombra kattintva érhető el.

Itt EFA típusonként összesítve jelenítjük meg az egyes EFA elemeket. Az EFA fülön található táblázathoz
hasonlóan ellenőrizni lehet az igényelt EFA típusokat, az adott EFA területét és súlyozott területét. Ezen kívül
az EFA összesítő táblázatban megjelenik az EFA összesített zöldítési terület, az EFA kötelezettség alapja és az
EFA összesített zöldítési terület aránya is.

Igényelt EFA területek arányainak ellenőrzése
Amennyiben az ügyfélnek a kérelme adatai alapján EFA kijelölési kötelezettsége keletkezik, és az 5 %-os EFA
kijelölési kötelezettségnek nem tett eleget, hibaüzenet figyelmezteti ennek hiányáról:
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Az igényelt EFA összesített terület, az EFA kötelezettség alapja és az EFA összesített zöldítési terület aránya a
Táblaadatok -> Összesítés fül alatt található EFA területek összesítése táblázatban ellenőrizhető.

Abban az esetben is hibaüzenet figyelmeztet, ha az ügyfél kérelme adatai alapján igényel EFA elemet, de az 5
%-os EFA kijelölési kötelezettségnek nem teljes mértékben tett eleget, vagyis az EFA összesített zöldítési
terület aránya nem éri el az 5 %-ot:

Állandó gyepterületek megőrzése
Környezeti szempontból érzékeny állandó gyep és állandó gyepterületek
A térkép nézeten a Fedvénytár menüből kiválaszthatók az állandó gyep fedvények. Az érzékeny állandó gyep
fedvényeken igényelt területek csak az illetkés hatóság által kiadott gyepfeltörési engedéllyel törhetők fel.
Amennyiben az illetékes hatóság engedélyt ad a gyep feltörésére, és a gyep feltörését a tárgyévben tervezi az
ügyfél, akkor a térkép nézeten a Csatolmányok vagy a Dokumentumok menüben kell az engedély másolatát
feltölteni a megfelelő fájl formátumban.

Érzékeny állandó gyep és állandó gyep fedvényre lógás ellenőrzése
Első lépésként a térképnézetbe belépve szükséges a gyep fedvények bekapcsolása a fedvénytárban.
Javasoljuk, hogy a tábla rajzolása elött minden esetben kapcsolják be a gyep fedvényeket!

Felvett tábla érzékeny állandó gyep és/vagy állandó gyep fedvényre lógása:
Amennyiben az Ön által rajzolt tábla állandó érzékeny gyep és/vagy állandó gyep fedvényre fed és ALL01 vagy
ALL02 hasznosításról eltérő hasznosítást választ, hibaüzenet figyelmeztet, hogy a rajzolt tábla rálóg az állandó
gyep/érzékeny állandó gyep fedvényre.
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Itt két lehetőség közül választhat, levághatja a táblát a gyepfedvényről a Választ gomb segítségével, vagy
ammenyiben úgy itéli meg, hogy rajza a valóságnak megfelel, változásvezetési kérelmet indíthat.
Figyelem! A MePAR változásvezetési bejelentés kivizsgálása során helyszíni ellenőrzésre kerül sor, mely
ellenőrzés alkalmával az egész blokk, indokolt esetben a szomszédos blokkok területe is felülvizsgálatra kerül.
Ezen folyamat az Ön és az érintett blokkokban gazdálkodó ügyfelek előlegfizetésére is befolyással van!
A Választ gomb segítségével a rajzolt tábla levágásra kerül az állandó gyep/érzékeny állandó gyep fedvényről:
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A táblarajz megfelelő részére kattintva megtörténik a tábla levágása a gyepfedvényről:

a) Felvett tábla érzékeny állandó gyepről és/vagy állandó gyep fedvényről való lelógása:
Amennyiben táblarajza lelóg az érzékeny állandó gyep és/vagy állandó gyep fedvényről és ALL01 vagy ALL02
hasznosítást választ, hibaüzenet figyelmeztet, hogy a rajzolt tábla lelóg az állandó gyep/érzékeny állandó gyep
fedvényről.
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Itt két lehetőség közül választhat, rávághatja a táblát a gyepfedvényre a Vágás gomb segítségével, vagy
ammenyiben úgy itéli meg, hogy rajza a valóságnak megfelel, változásvezetési kérelmet indíthat.
Figyelem! A MePAR változásvezetési bejelentés kivizsgálása során helyszíni ellenőrzésre kerül sor, mely
ellenőrzés alkalmával az egész blokk, indokolt esetben a szomszédos blokkok területe is felülvizsgálatra kerül.
Ezen folyamat az Ön és az érintett blokkokban gazdálkodó ügyfelek előlegfizetésére is befolyással van!
A Vágás gomb segítségével a rajzolt tábla rávágásra kerül az állandó gyep/érzékeny állandó gyep fedvényre:

Gyep feltörési engedély mező
A támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtania a környezeti
szempontból érzékeny gyepterület feltörésére vonatkozó hatósági engedély másolatát, ha környezeti
szempontból érzékeny gyepterületet feltört vagy a tárgyévben feltörni szándékozik.
Amennyiben az Ön által rajzolt tábla toleranciát meghaladó mértékben érzékeny állandó gyep fedvényre fed,
és a tábla hasznosítása nem állandó gyep (ALL01, ALL02), azaz érzékeny gyepterületet feltörte vagy a feltörni
szándékozik, és rendelkezik gyepterület feltörésére vonatkozó hatósági engedéllyel, a ’gyep feltörési
engedély’ mező kitöltése és az engedély másolatának feltöltése szükséges.
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Amennyiben a ’gyep feltörési engedély’ mező kitöltésre kerül, beadást akadályozó hibaüzenet figyelmeztet
arra, hogy a kérelem mellékleteként kötelezően fel kell tölteni a gyepterület feltörésére vonatkozó hatósági
engedély másolatát. Az engedélyt a térképnézet Csatolmányok fülön, vagy a Dokumentumok fülön szükséges
feltölteni Gyep feltörési engedély jogcímen.
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Amennyiben a toleranciát nem haladja meg az érzékeny állandó gyep fevényre lógás, nem szükséges a mező
töltése. Ha a ’gyep feltörési engedély’ mező ebben az esetben is töltésre kerül, beadást akadályozó
hibaüzenet figyelmeztet arra, hogy szükséges a mező törlése vagy a rajz módosítása.

Figyelem! Minden esetben vizsgálja felül és szükség esetén módosítsa az érintett tábla elhelyezkedését és az
igényelt hasznosítást (ezen a fedvényen csak ALL01/ALL02 hasznosítás megengedett), vagy töltse ki a MePAR
változásvezetési bejelentést! A tábla valós elhelyezkedését és hasznosítását a Magyar Államkincstár a
kérelem feldolgozása során felülvizsgálja. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben érzékeny állandó gyep
terület engedély nélküli feltörése kerül megállapításra, az érintett területen visszaállítási kötelezettsége
keletkezik, és közigazgatási szankcióra számíthat!

Állandó gyep fedvényről lelógó és állandó gyep fedvényre rálógó táblarészek figyelembevétele a
diverzifikációban
A 2021. évtől az Egységes Kérelem beadó felületen megváltozik az állandó gyep fedvényről lelógó és állandó
gyep fedvényre rálógó táblarészek diverzifikációban való figyelembevétele.
Javasoljuk, hogy a tábla rajzolása előtt minden esetben kapcsolják be a gyep fedvényeket!
Állandó gyep hasznosítású tábla esetében, ha az ügyfél állandó gyep fedvényen lévő táblarajza lelóg a
fedvényről, az állandó gyep fedvényről lelógó rész ideiglenes gyepként (GYE01, GYE02) kerül
figyelembevételre.
Például:
Az ügyfél által berajzolt állandó gyep (ALL01) hasznosítású tábla igényelt területe: 2 hektár
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A tábla területéből 0,5 hektár lelóg az állandó gyep fedvényről.

Az ügyfél által igényelt 2 hektáros tábla a diverzifikációban az alábbiak szerint kerül figyelembevételre:
Állandó gyep: 1,5 hektár
Ideiglenes gyep kultúra: 0,5 hektár

Fordított esetben, ideiglenes gyep hasznosítású tábla esetében, ha az ügyfél ideiglenes gyep (GYE01, GYE02)
hasznosítású táblarajza rálóg az állandó gyep fedvényre, az állandó gyep fedvényre rálógó rész állandó
gyepként (ALL01, ALL02) kerül figyelembevételre.
Például:
Az ügyfél által berajzolt ideiglenes gyep (GYE01) hasznosítású tábla igényelt területe: 1 hektár
A tábla területéből 0,5 hektár rálóg az állandó gyep fedvényre.
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Az ügyfél által igényelt 1 hektáros tábla a diverzifikációban az alábbiak szerint kerül figyelembevételre:
Állandó gyep: 0,5 hektár
Ideiglenes gyep kultúra: 0,5 hektár

Az állandó gyep fedvényre fedő ideiglenes gyep hasznosítású táblák esetében nem kizárólag a GYE01 és
GYE02 hasznosítású táblák kerülnek figyelembevételre, hanem minden olyan tábla, aminek a fő hasznosítása
ideiglenes gyep kultúrában szerepel a hasznosítási kód táblázatban. (Az érintett hasznosítások: EFU01, FAT06,
FOR56, FOR57, GYE01, GYE02, FUM01, PAZ01, PAZ02, PAZ03, PAZ04, PAZ05, PAZ06, PAZ07, PAZ08, PAZ09,
PAZ10, PAZ11, PAZ12, PAZ13, PAZ14, PAZ15, PAZ16, PAZ17, PAZ18, PAZ19, PAZ20, PAZ21, PAZ22, PAZ23).
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az igényelt tábla toleranciát meghaladó mértékben állandó gyep
fedvényre fed, a tábla adminisztratív és fizikai ellenőrzés során felülvizsgálatra kerül, melynek
eredményeképpen a táblához tartozó EFA elemek elutasításra kerülhetnek!
Továbbá felhivjuk a figyelmet, hogy minden esetben ellenőrizze az EFA és a diverzifikációs összesítő
táblázatokat, és szükség esetén pontosítsa kérelmét!

3. Rizstermesztés támogatása
A rizstermesztés támogatása táblaszintű igénylés, csak Rizs (RIZ03) hasznosítás megadása esetén igényelhető.
A SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a Rizs igénylésre,
amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve.
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Fontos! További teendők rizstermesztés támogatása igénylés esetén
A rizstermesztés támogatása igénylés esetén előírás a hozam igazolásának megléte, melyre az egységes
kérelem felület folyamatosan figyelmeztet a kérelem beadásakor is.
„A rizstermesztés támogatás igénylése esetén kötelező a gazdálkodási napló vezetése, és 2,5 t/ha hozam
elérése.”

4. Extenzív és Intenzív gyümölcstermesztés támogatása
A gyümölcstermesztés támogatása táblaszintű igénylés, megfelelő hasznosítás megadása, majd a SAPS +
Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség Extenzív vagy Intenzív gyümölcs
támogatás igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve.
A támogatások igénylése során figyelmeztető üzenet jelennek meg:




Tőszámra vonatkozóan: „Az extenzív és intenzív gyümölcstermesztés támogatásra vonatkozó
minimális tőszám előírásokat a 9/2015 FM rendelet 5. melléklete tartalmazza.”
A támogatható minimális növénykultúra meglétére vonatkozóan: „Figyelem! Az extenzív és
intenzív gyümölcstermesztés támogatásokon belül a támogatható terület nagysága
kultúránként külön-külön el kell érje a 0,3 hektárt!”
A két támogatás ugyanazon táblára együtt nem igényelhető: „Figyelem! Egy táblára együtt
nem
igényelhető
extenzív
és
intenzív
gyümölcstermesztés
támogatás!”
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A támogatás igénylése során figyelmeztető üzenet jelenik meg, mind a figyelmeztető üzeneteket tartalmazó
ablakban, mind a jelölőnégyzetre állva:
„Figyelem! Az Extenzív gyümölcstermesztés támogatás feltétele a jogszabályban előírt hektárra vetített
telepítéskori minimális tőszám megléte. Továbbá három követelményből (maximális életkor, fix, telepített
öntözés megléte, ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság) valamely kettő teljesítése kötelező! A
területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága fentiek igazolására hatósági
bizonyítványt állít ki.”
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5. Zöldségnövény,
támogatása

ipari

zöldségnövény

és

ipari

olajnövény

termesztés

A zöldségnövény, az ipari zöldségnövény és az ipari olajnövény támogatása (csak olajtök hasznosítás esetén)
táblaszintű igénylés esetén a jogcím rendelet szerint igényelhető hasznosítás megadása, majd a SAPS +
Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a támogatás igénylésre, amennyiben
a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve.
Az egységes kérelemhez nem kell csatolni a minősített szaporítóanyag igazolásokat, azonban a támogatás
igénylése esetén a rendeletben meghatározott minimális, minősített szaporítóanyag használata és annak
igazolása kötelező, melyet a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgál.
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A kitöltés során a támogatásra vonatkozó hiba és figyelmeztető üzenetek jelennek meg. Ezen figyelmeztető
üzenetek a kérelem beadása után is a beadott bizonylaton maradnak, mivel azok tartalmi ellenőrzése a
kiértékelés során történik meg.
A támogatás igénylése esetén a rendeletben meghatározott minimális, minősített szaporítóanyag használata
miatt további adatmegadásra is szükség van, melyre figyelmezető üzenetek is felhívják a figyelmet.

Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag típusa
Kérjük, a lenyíló lista alapján adja meg a felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag típusát.
Zöldségnövényeknél:
 vetőmag;
 palánta;
 palánta fóliás; Figyelem! Termesztő berendezés alatt termesztett palántáról termesztett
paprika, paradicsom, uborka, padlizsán, fejessaláta és endívia termesztés estén a „palánta
fóliás” szaporítóanyag típust kell választani, nem elég a palánta és a Táblaadatok részen a
„Fóliás termesztés” jelölése. Fóliás palántát csak akkor fogad el a rendszer, ha a „Fóliás
termesztés” értéke igen.




hagyma, fokhagymagerezd;
dugvány, magonc
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Ipari zöldségnövényeknél:
 vetőmag
 gumó (méret kategóriák szerint)
Ipari olajnövénynél:
 vetőmag;
 palánta
Burgonya termesztés esetén vegyes gumóméret abban az esetben választható, amennyiben a táblára nem
egységes méretkategória került ültetésre.
Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag mennyisége
Kérjük, itt adja meg az adott táblán felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag mennyiségét abban a
mértékegységben kifejezve, melyet a „Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag mértékegysége” mezőben
megadott.




Kérjük zöldségnövény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 3. melléklet
szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe!
Kérjük ipari zöldségnövény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 4. vagy 4/a
melléklet szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe!
Kérjük ipari olajnövény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 4/b. melléklet
szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe!

Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag mértékegysége
Kérjük, itt adja meg az adott táblán felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag mértékegységét, figyelembe
véve a „Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag mennyisége” mezőben megadott értéket.
Zöldségnövényeknél:
 db
Ipari zöldségnövényeknél:
 db
 kg (csak burgonyánál)
Ipari olajnövénynél:
 db
Táblára megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség
A szoftver a megadott érték alapján kiszámítja, hogy mekkora a táblára kijutatott fajlagos mennyiség.
Amennyiben ez az érték kisebb a rendeletben meghatározottól a szoftver figyelmeztető üzenetet küld.
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1. ábra: 1 ha fólia alatt termesztett paradicsom 10 000 db palánta felhasználással, mely mennyiség a
jogszabályban előírt mennyiségnél kevesebb. (A Táblára megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség mező
kék színnel kiemelt.)

2. ábra: 1 ha fólia alatt termesztett paradicsom 20 000 db palánta felhasználással, mely mennyiség a
jogszabályban előírt mennyiségnek megfelelő. (A Táblára megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség mező
fehér, nincs színnel kiemelve.)

70 / 81. oldal

Figyelem! Termesztő berendezés alatt ,palántáról termesztett paprika, paradicsom, uborka, padlizsán,
fejessaláta és endívia termesztés estén a „palánta fóliás” szaporítóanyag típust kell választani, nem elég a
palánta és Táblaadatok részen a „fóliás termesztés” jelölése!
Termesztő berendezés alatti termesztést az öntözéshez hasonlóan jelölni kell a „Fóliás termesztés” mező
jelölésével.

Az érték(ek) átírásával és
gomb megnyomás után a rendszer újraszámolja Táblára
megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség mező értékét.
Új mező 2021! Vetés éve

Azoknál a növényeknél (pl.: spárga), ahol a minősített szaporítóanyag felhasználása több éven át igazolható
ugyanazzal az igazolással, abban az esetben kötelező tölteni.

a) Másodvetésben történő igénylés
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Termeléshez kötött növényes támogatás csak hagyományos másodvetésben igényelhető. Másodvetés esetén
a támogatást vagy a főnövénynél lehet igényelni, vagy a másodvetésnél. A kettő együttes igénylése a
támogatások elutasításával jár. A másodvetés igénylésének menetéről bővebb információt a kitöltési

útmutató 3D füzetében talál.

b) Szaporítóanyag igazolás adatmegadás
Ha a kérelem tartalmaz olyan táblát, amelyre olyan termeléshez kötött növénytermesztési támogatást
igényelt, melynek igényléséhez előírás a minősített szaporítóanyag igazolás megléte, akkor az igényléshez
további adatmegadás szükséges.
A beadó felület minden esetben jelzi az adatmegadás szükségességét, miután Ön felvitte az érintett
hasznosítási kódot és jelölte az érintett termeléshez kötött jogcímet a térkép nézeten.
A Termeléshez kötött növénytermesztés támogatása adatblokkban – ha a beadó felület jelzi az adatmegadás
szükségességét(!), a kis jelölőnégyzet bepipálása után - a minősített szaporítóanyag beszerzését alátámasztó
dokumentum(ok)on szereplő adatokat kell megadni. A dokumentumokat nem kell a kérelemhez csatolni,
ezeket meg kell őrizni, mert azok adminisztratív úton vagy a helyszínen ellenőrzésre kerülhetnek.

A minimális, minősített szaporítóanyag felhasználását, beszerzését a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) és
(5a) bekezdése szerint kell igazolni.
Minden, érintett növény hasznosításhoz fel kell vezetni minősített szaporítóanyag igazolást. A tábláknál
lenyilatkozott összes szaporítóanyag mennyiséget szükséges bizonylattal alátámasztani.

A kitöltés menetéről bővebb információt a Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás
minősített szaporítóanyag igazolás kitöltési segédletben vagy a felületen a talál.
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6. Szálas és szemes fehérjetakarmány-növény támogatása
A szálas fehérjetakarmány-növény vagy szemes fehérjetakarmány-növény támogatása táblaszintű igénylés. A
megfelelő hasznosítás megadása, majd a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után
van lehetőség a támogatás igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve.
Nem kell csatolni a minősített szaporítóanyag igazolásokat, azonban a támogatás igénylése esetén a
rendeletben meghatározott minimális, minősített szaporítóanyag használata és annak igazolása kötelező,
melyet a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgál!
Egynyári és a 2019 II. félévben, illetve 2020-ban vetett több éves fehérje takarmánynövények támogatása
esetén az alábbi mezők kitöltése szükséges:

A szemes fehérjenövények mellett egynyári kultúrának az alábbi szálas hasznosítások számítanak:
 Szegletes lednek PIL30
 Lósóska FOR60
Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag típusa
Kérjük, a lenyíló lista alapján adja meg a felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag típusát.
Szemes fehérjenövénynél:
 vetőmag
Szálas fehérjenövénynél:
 vetőmag
 csíra (Szegletes ledneknél)
 palánta (Szilfiumnál)
 gumó (Csicsókánál)
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Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag mennyisége
Kérjük, itt adja meg az adott táblán felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag mennyiségét.
 Kérjük, szemes fehérjetakarmány-növény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM
rendelet 6. melléklet szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe!
 Kérjük, szálas fehérjetakarmány-növény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM
rendelet 7. melléklet szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe!
Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag mértékegysége
Kérjük, itt adja meg az adott táblán felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag mértékegységét, figyelembe
véve a „Táblára vetett/ültetett szaporítóanyag mennyisége” mezőben megadott értéket.
Szemes fehérjenövénynél:
 kg
Szálas fehérjenövénynél:
 db (szilfium, csicsóka és szegletes lednek esetén - ha csíra a szaporítóanyag)
 kg (minden egyéb szálas fehérjenövény)
Táblára megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség
A szoftver a megadott érték alapján kiszámítja, hogy mekkora a táblára kijutatott fajlagos mennyiség.
Amennyiben ez az érték kisebb a rendeletben meghatározottól, a szoftver figyelmeztető üzenetet küld, illetve
a „Táblára megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség” mező kék színnel kiemelt.).
Pl: 2 ha-os szója tábla esetén az 1 ha-ra vonatkozó fajlagos érték került feltüntetésre:
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Az érték(ek) átírásával és
gomb megnyomás után a rendszer újraszámolja a „Táblára
megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség” mező értékét.
Szálas fehérjenövények esetében többéves kultúra termesztésénél, amennyiben a telepítés éve 2020 II. félév
előtti és nem történt felülvetés 2021-ben, akkor nem kell tölteni a szaporítóanyag típusa, mennyisége és
mértékegysége mezőket!
Amennyiben megtörtént az igénylés az adatnézeten, a tábla soránál megjelenik a támogatás megnevezése:

a) További adatmegadások többéves szálas fehérjetakarmány-növény támogatása igénylés
esetén
Első vetés éve
Kérjük, többéves kultúra esetén adja meg az első vetés évét a lenyíló listából!

Első vetés éve:

2021 II. félév vagy 2021

2006-2020 I. félév

Első vetés
nagysága:

automatikusan töltődik a tábla
igényelt területével

TÖLTENDŐ

TÖLTENDŐ

Tárgyévi
felülvetés:

automatikusan töltődik „nem
értékkel”

TÖLTENDŐ: igen

TÖLTENDŐ: nem

Szaporítóanyag

TÖLTENDŐ

TÖLTENDŐ

nem kell tölteni
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típus, mennyiség,
mértékegység:
Egyéb
kötelezettség:

08.01 –ig egyszeri kaszálás

07.01.-ig kétszeri kaszálás

Első vetés nagysága
Kérjük, adja meg az első vetés/telepítés méretét hektárban kifejezve, ha az első vetés éve 2018. II. félév előtti.
Ha az első vetés éve 2020. II. félév vagy 2021., akkor az első vetés nagysága automatikusan töltődik az
igényelt területtel, nem szerkeszthető, a benyújtáskor nem kell megadni.
Tárgyévi felülvetés
Igen/nem választható mező alapján kérjük, adja meg, hogy a tárgyév során az adott tábla vonatkozásában
történt-e felülvetés, vagy tervezi-e azt.
Ha az első vetés éve 2020. II. félév vagy 2021., akkor tárgyévi felülvetés automatikusan töltődik „nem”
értékkel, nem szerkeszthető.
Felülvetés nagysága
Amennyiben a tárgyévben felülvetés valósul(t) meg, akkor kérjük, adja meg a tényleges vagy várható
felülvetés nagyságát.
Ha a tárgyévi felülvetés értéke nem, akkor tárgyévi felülvetés nagysága szerkeszthető, de nem kell tölteni.

Keveréken belüli vetőmagarány megfelelő
Keverék (KEV01) vagy Zöldugar (UGA03) hasznosítás esetén, ha az első vetés éve 2020. II. félév vagy 2021.
(vagy felülvetés történt), akkor tölteni kell ezt a mezőt.
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Igen/nem értékkel tölthető.
Nem érték esetén figyelmeztetést ad a szoftver, arra vonatkozóan, hogy vizsgálja felül az arányt vagy törölje a
szálas igénylést!
A 9/2015. (III.13.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a keverék csak akkor támogatható, ha a
vetőmagarány megfelelő.
Összetevők (KEV01, UGA03) kétféle lehet:
a) 7. mellékletben önállóan szereplő fajok + egyéb növények – kivéve fűfélék,
b) 7. mellékletben megjelölt keverékek
Vetőmagarány megfelelő ha:
 a) esetben a fajok keveréken belüli vetőmag aránya meghaladja az 50%-ot a többi összetevő mellett,
 b) esetben vetőmagarány megegyezik a 7. mellékletben megjelölt keverékek aránnyal
Keverék szaporítóanyag mennyisége a teljes táblára elegendő
Keverék (KEV01) vagy Zöldugar (UGA03) hasznosítás esetén, ha az első vetés éve 2019. II. félév vagy 2020.
(vagy felülvetés történt) akkor igen/nem értékkel töltendő.
a) Amennyiben nem a rendelet szerinti keverékre történik az igénylés a szoftver üzenetet küld:
„A 9/2015. (III.13.) FM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a ténylegesen kijutatott, felhasznált
szaporítóanyag csak akkor támogatható, ha a takarmánykeverékekben a fehérjetakarmány növény
állományban a 7. mellékletben önállóan - nem keverék formájában - nevesített fajok keveréken belüli
vetőmag aránya meghaladja az 50%-ot. Az igényelt terület azon részére állapítható meg támogatás, amelyen
a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 7. mellékletben előírt minimális szaporítóanyag felhasználásra került és a
vetőmagarány.”
b) Amennyiben a rendelet szerinti keverékre történik az igénylés, akkor automatikusan töltődik a
Táblára megadott fajlagos szaporítóanyag mennyiség mező értéke alapján. Azonban „nem” értéknél a
szoftver üzenetet küld:
„A táblára ténylegesen kijutatott, felhasznált szaporítóanyag fajlagos mennyisége nem éri el a minimális
felhasználandó mennyiséget. Az igényelt terület azon részére állapítható meg támogatás, amelyen a 9/2015
(III.13.) FM rendelet 7. mellékletben előírt minimális szaporítóanyag felhasználásra került.”
b) További teendők szemes fehérjetakarmány-növény támogatása igénylés esetén
A szemes fehérjetakarmány-növény támogatása igénylés esetén további előírás a hozam igazolásának
megléte, melyre az egységes kérelem felület folyamatosan figyelmeztet a kérelem beadásakor is.
„A szemes fehérjenövény termesztés támogatás igénylése esetén kötelező a gazdálkodási napló vezetése és a
rendeletben meghatározott hozam elérése!”.”
Javasuljuk, hogy betakarítást követően a hozamigazoláshoz kapcsolódó dokumenumokat elektronikus úton
nyújtsa be, az ügyintézés gyorsítása érdekében.
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7. Cukorrépa termesztés támogatása
A jogcímhez táblaszintű és kérelemszintű igénylés is tartozik. A jogcím igénylésének feltétele, hogy a
Támogatási/kifizetési igények adatblokkban bejelölésre kerüljön a jogcím előtti jelölőnégyzet, és a
területalapú igénylések során cukorrépa (CUK01) hasznosítás kerüljön megadása, melyen a SAPS + Zöldítés
jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után a cukorrépa is igénylésre kerüljön.
Amíg a szükséges adatok kitöltése hiányos, a jelölőnégyzeten és a Cukorrépa fülön is hibát jelez a szoftver.

a) Cukorrépa termesztés támogatása – kérelemszintű igénylés
A cukorrépa termesztés támogatása mező megjelölése és a cukorrépa fül kitöltése önmagában nem elegendő
a támogatás igényléséhez – az igényelni kívánt tábláknál is jelölni kell az igénylést.
Ebben az adatblokkban kell megadni a termeléshez kapcsolódó kiegészítő adatokat.
Cukorrépa termelő besorolása: A lenyíló lista (közvetlen termelő, integrátori tag) alapján meg lehet adni a
termelői besorolását.
Integrátor neve: Integrátoron keresztül történő termelés során kérjük itt adja meg az integrátor nevét,
amennyiben integrált termelőként igényli a támogatást.
Szerződés száma: a kérelemhez meg kell adni a cukorrépa megtermelésére, a közvetlen termelés esetén a
kvótajogosulttal, vagy integrátoron keresztül történő értékesítés esetén az integrátorral kötött szerződés
számát.
Hiányos adatmegadás esetén hibaüzenetek figyelmeztetik a kérelem kitöltőjét.
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A kérelemhez elektronikusan csatolni kell a cukorrépa megtermelésére, a közvetlen termelés esetén a
cukorrépa feldolgozóval, vagy integrátoron keresztül történő értékesítés esetén az integrátorral kötött
szerződést, melyet a Dokumentumok fülön lehet megtenni a fájl kiválasztásával és annak csatolásával.
A dokumentumok csatolására vonatkozóan kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv erre vonatkozó
fejezetét.
Ha a cukorrépa-termesztés támogatása mezőből a jelölés törlésre kerül, akkor a táblaadatok részen a
cukorrépa igénylések a tábláknál is törlésre kerülnek!
További teendők cukorrépa támogatása igénylés esetén:
A cukorrépa támogatása igénylés esetén további előírás a cukorkvóta jogosulthoz történő beszállítás
igazolása, melyre az egységes kérelem felület folyamatosan figyelmeztet a kérelem beadásakor is.
„Figyelem! A cukorrépa termesztés támogatása esetén 2021.02.01 napjáig az Kincstár részére meg kell
küldeni közvetlen cukorrépa termelés esetén a cukorrépa feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről
szóló bizonylat másolatát vagy integrátoron keresztül termelt cukorrépa esetén az integrátor által kiállított, a
cukorrépa átvételéről és a cukorrépa feldolgozónak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát.”
b) Cukorrépa termesztés támogatása – táblaszintű igénylés
A cukorrépatermesztés támogatása táblaszintű igénylés, Cukorrépa (CUK01) hasznosítás megadása, majd a
SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a cukorrépa támogatás
igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve.

A térképoldalon, és az alfanumerikus oldalon is megtalálható egy S-es súlyú hiba, amely a Cukorrépa
termesztés támogatásának igénylése adatblokk kitöltésére vonatkozik:

Figyelem! Amíg a cukorrépa-termesztés támogatása mező nincs jelölve az adatnézeten, addig nem lehet a
táblaadatoknál támogatási igényt jelölni!
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8. Dohány szerkezetátalakítás nemzeti program
Amennyiben részt kíván venni a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban, akkor ezt a
Támogatási/Kifizetési igények adatblokkban a jelölő négyzetben jelölni szükséges. Figyelem! SAPS támogatást
is kötelező igényelni! Kérjük, különös tekintettel a termesztett dohány fajtája szerinti hasznosítási kódot
válassza a beadó felületen.

Amennyiben rendelkezik dohánytermő területtel a rendszer figyelmezteti a dohány szerkezetátalakítási
nemzeti programban való részvétel lehetőségére, de csak abban az esetben jelölje a SAPS támogatás mellett
a dohány szerkezetátalakítás nemzeti támogatást, ha rendelkezik támogatási jogosultsággal!

Amennyiben jelölte a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programot, akkor a Dohány fülre kattintva meg kell
adni, hogy mely településen milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, vagyis mely településen vállalja
a kötelezettségek teljesítését. A támogatás aktiválásához legalább akkora SAPS területtel kell rendelkezni,
mint amekkora támogatási jogosultsággal rendelkezik.
Az alfanumerikus oldalon megtalálható egy S-es súlyú hiba, amely a Dohány adatblokk kitöltésére vonatkozik:
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Figyelem! A dohány nemzeti programban vállalt kötelezettségek teljesítéséről 2021.02.15-ig nyilatkozni kell a
Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon.
Település: az 53/2015 (IX.14) 1. § 14. pontja szerinti jogosult településeket vegye figyelembe! A településlista
megtalálható az egységes kérelem közlemény mellékletében. Kérjük minden települést külön sorba vigyen
fel!
Elismert tevékenység: az 53/2015 (IX.14) 1. § 11. pontja szerinti tevékenység.
A dohánytermelőnek a munkaórát (jogosultságonként 500 óra) és az árbevételt (jogosultságonként 200 000
Ft) ezen település(ek)en választott tevékenységből kell teljesítenie!

9. Másodvetés bejelentése a területalapú támogatásoknál
A másodvetés (hagyományos illetve ökológiai jelentőségű) bejelentésének menetéről bővebb
információt a kitöltési útmutató 3D füzetében talál.
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