MePAR VÁLTOZÁSVEZETÉSI BEJELENTÉS
TÁJÉKOZTATÓ 2020
Jogszabályi alap:
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
(továbbiakban: MePAR rendelet);
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (továbbiakban: 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 (továbbiakban: HMKÁ rendelet);
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet.
A bejelentés tárgya:







nem támogatható terület támogatható területté történő átminősítése
támogatható terület nem támogatható területté történő átminősítése
blokkhatár módosítás
állandó és környezeti szempontból érzékeny állandó gyep fedvény módosítás
erdős hasznosítás esetén jogcím szerint érvényes fedvénymódosítás
védett tájképi elem (magányosan álló fa, fa- és bokorcsoport, valamint kis kiterjedésű
tó) MePAR adatként történő felvétele vagy módosítása
 ökológiai jelentőségű területként (EFA terület) kérelmezett fás sáv, táblaszegély,
valamint erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv (termeléssel vagy termelés nélkül)
MePAR adatként történő felvétele vagy módosítása
A bejelentés benyújtásának módja:
MePAR változásvezetési bejelentés benyújtására az egységes kérelem benyújtási időszaka
alatt az egységes kérelem beadófelületen van lehetőség, a vonatkozó táblarajz valós
művelésnek megfelelően, amennyiben a MePAR kialakítás nem felel meg a tényleges
helyszíni állapotnak, és az adott táblára támogatást igényel az ügyfél. A környezeti
szempontból érzékeny állandó gyep és az állandó gyep fedvény, az erdős fedvények, továbbá
a HMKÁ rendeletben védett tájképi elemnek minősülő magányosan álló fa, fa- és
bokorcsoport, kis kiterjedésű tó, valamint az ökológiai jelentőségű fás sáv, táblaszegély,
valamint erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv (termeléssel vagy termelés nélkül)
(összességében: EFA elemek) tekintetében is indítható változásvezetési bejelentés,
amennyiben a MePAR kialakítás nem felel meg a tényleges helyszíni állapotnak.
A MePAR változásvezetési bejelentés beadására papír alapon a MePAR rendelet alapján
nincs lehetőség, az így benyújtott bejelentések visszautasításra kerülnek.
A változásvezetési bejelentés kizárólag az erre a célra kialakított elektronikus felületen,
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ügyfélkapun keresztül nyújtható be az egységes kérelem részeként, legkésőbb az
egységes kérelem benyújtási időszak végéig, 2020. június 9-ig, ezt követően az előzetes
ellenőrzéssel érintett területek esetében 2020. június 19-ig még a korábban beadott
változásvezetési bejelentések módosíthatóak.
Bejelentés benyújtására az ügyfél akkor jogosult, amennyiben
- az ügyfél szerint a MePAR rendelet 4. § (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerinti
blokkhatár és támogatható területek határvonalai nem helytállóak, a valós
helyzetet nem tükrözik,
- a MePAR rendelet 8. § (1) bekezdésének értelmében, az egységes kérelemben az
ügyfél által a tárgyévben ökológiai jelentőségű területként bejelentett, a HMKÁ
rendelet szerint védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és
bokorcsoport, illetve magányosan álló fa, továbbá ökológiai jelentőségű
területként lehatárolt fás sáv, táblaszegély, valamint erdőszélek mentén fekvő
támogatható sáv (termeléssel vagy termelés nélkül) vonatkozásában a MePAR
adatai a tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg,
- az ügyfél szerint a MePAR rendelet 8. § (1) d), illetve e) pontja szerinti állandó
gyep/érzékeny állandó gyep fedvény határvonalai nem helytállóak, a valós
helyzetet nem tükrözik,
- az ügyfél által kérelmezett parcella tekintetében, meghatározott erdős jogcímek
igénylése esetén az EMVA MgTE /VP SAPS jogosult erdő vagy az EMVA MgTE
VP erdő fedvény határvonalai nem a valóságot tükrözik.
Nem indítható változásvezetési bejelentés abban az esetben, ha
- a felülvizsgálni kért, egységes kérelemben bejelentett táblára az ügyfél a
tárgyévben nem igényelt kifizetéssel járó, területalapú közvetlen támogatást, vagy
- az egységes kérelemben védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és
bokorcsoport, magányosan álló fa, vagy ökológiai jelentőségű fás sáv,
táblaszegély, valamint erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv (termeléssel
vagy termelés nélkül) MePAR adatként történő felvétele vagy módosítása mellett,
az EFA elem nem kerül bejelentésre a tárgyévben ökológiai jelentőségű
területként.
A változásvezetést a Kincstár nem folytatja le, ha
- a változásvezetéssel érintett parcella a fizikai blokk nem támogatható területébe,
illetve adott blokkhatár vonalán túlnyúlik, azonban a túlnyúlás mértéke nem éri el
a 3 métert, illetve a túlnyúlással érintett területek mérete nem éri el a 0,03 ha-t;
vagy a túlnyúlás el nem érése esetén önállóan a 0,25 ha mértéket,
- gyep fedvény konfliktusa esetén a konfliktussal érintett területrész túlnyúlás
mértéke nem éri el a 3 métert, illetve a túlnyúlással érintett területek mérete nem
éri el a 0,03 ha-t; vagy a túlnyúlás el nem érése esetén önállóan a 0,25 ha
mértéket,
- védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és bokorcsoport, valamint
magányosan álló fa, továbbá az ökológiai jelentőségű fás sáv, táblaszegély,
valamint erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv (termeléssel vagy termelés
nélkül) valós területi nagysága nem nyúlik túl 1 méterrel a MePAR-ban lehatárolt
elem területén vagy túlnyúlik 1 méterrel, de annak kiterjedése a 0,01 hektárt nem
éri el a MePAR-ban rögzített állapothoz képest,
- az egységes kérelem alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés során megállapításra
kerül, hogy a mérés alapján a parcella vagy EFA elem valós elhelyezkedése már
nem indokolja a változásvezetés lefolytatását,
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-

a tárgyévben ugyanazon területre vagy annak egy részére már érkezett
változásvezetési bejelentés,
a bejelentést tevő ügyfél tárgyévi egységes kérelmét a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv visszautasította.

Felhívjuk a figyelmet, hogy változásvezetési bejelentés helyszíni ellenőrzéssel is járhat, a
bejelentés kivizsgálása azonban 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 változásvezetést,
amennyiben a támogatási eljárás során az aktuális blokk-kialakítás miatt, a támogatási
igénnyel érintett terület vonatkozásában érdeksérelem érné!
2020. igénylési évtől a korábbi FAT04 Karácsonyfa ültetvény hasznosítási kód megszűnik,
helyette KAR01 Karácsonyfa ültetvény és FAT05 Fenyőfa-faiskola hasznosítás igényelhető.
Mivel a karácsonyfa ültetvények a MePAR rendelet 1. § 10. h) pontja alapján nem
támogatható területek, ezért a KAR01 – Karácsonyfa ültetvény hasznosítás csak nem
támogatható területre jelenthető be. Amennyiben a területen nem karácsonyfa ültetvény van,
abban az esetben változásvezetési bejelentést kell tenni. A FAT05 Fenyőfa-faiskola
hasznosítás csak azon esetben igényelhető, amennyiben Ön megfelel a dísznövény
szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendeletben foglalt
feltételeknek is, azaz rendelkezik dísznövény szaporítóanyag előállítási és forgalmazási
engedéllyel és szerepel a NÉBIH dísznövény szaporítóanyagok forgalmazóiról vezetett
nyilvántartásában.
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