MePAR VÁLTOZÁSVEZETÉSI KÉRELEM
TÁJÉKOZTATÓ 2015
Jogszabályi alap:
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
(MePAR rendelet)
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási
szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet (egységes kérelem rendelet)
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
A kérelem tárgya:
•
•
•
•

nem támogatható terület támogatható területté történő átminősítése
támogatható terület nem támogatható területtté történő átminősítése
blokkhatár módosítás
védett tájképi elem (magányos fa, fa- és bokorcsoport valamint kis kiterjedésű tó)
MePAR adatként történő felvétele vagy módosítása

A kérelem benyújtásának módja:
MePAR változásvezetési kérelem benyújtására az egységes kérelem benyújtási időszaka alatt
az egységes kérelem beadófelületen van lehetőség, a vonatkozó táblarajz valós művelésnek
megfelelő, illetve a 2015. évtől kezdődően a HMKÁ rendeletben védett tájképi elemnek
minősülő magányos fa, fa- és bokorcsoport valamint kis kiterjedésű tó valóságnak megfelelő
grafikus azonosításával (berajzolásával), amennyiben az adott táblára támogatást igényel az
ügyfél.
A MePAR változásvezetési kérelem beadására papír alapon is lehetőség van, az MVH által
rendszeresített M0001 nyomtatvány kitöltésével és az MVH területileg illetékes megyei
kirendeltségéhez történő benyújtásával. A nyomtatványon benyújtott bejelentéshez kötelező
az MVH által biztosított aktuális A/3-as blokktérképet mellékelni a bejelentés tárgyának
megfelelő egyértelmű rajz feltüntetésével.
Kérelem benyújtására az ügyfél akkor jogosult, amennyiben:
• az ügyfél szerint a MePAR rendelet 4. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti
szerinti blokkhatár és támogatható területek határovonalai nem helytállóak, a valós
helyzetet nem tükrözik,
• az egységes kérelem rendelet 4.§ (3) bekezdésének megfelelően az általa ökológiai
jelentőségű területként bejelentett, a HMKÁ rendelet szerint védett tájképi elemnek
minősülő kis kiterjedésű tavak, fa- és bokorcsoportok, illetve magányosan álló fák
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vonatkozásában, amennyiben a MePAR adatai a tényleges helyszíni állapottal nem
egyeznek meg;
Nem nyújtható be az egységes kérelem keretén belül változásvezetési kérelem,
amennyiben a felülvizsgálni kért bejelentett táblára vagy védett tájképi elemre az
ügyfél a tárgyévben nem igényelt kifizetéssel járó, területalapú közvetlen támogatást.
Ha a változásvezetéssel érintett parcella a fizikai blokk nem támogatható területébe
átnyúlik, és az adott blokkhatár vonalán legfeljebb 3 méterrel nyúlik túl és a
túlnyúlással érintett területek összege nem éri el a 0,05 ha-t abban az esetben a
kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül
A kérelem melléklete:
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás szabályait és a
benyújtás helyét jelen közlemény 11. számú melléklete tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy változásvezetési kérelem kivizsgálása és annak elbírálása
meghosszabbíthatja az egységes kérelem keretében benyújtott támogatás(ok)ra irányuló
kérelmek ügyintézését, így késleltetheti azok kifizetését. Kérjük, fordítson kellő figyelmet
arra, hogy csak abban az esetben indítson MePAR változásvezetési eljárást, amennyiben a
támogatási eljárás során az aktuális blokk-kialakítás miatt, a támogatási igénnyel érintett
terület vonatkozásában érdeksérelem érné!
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