A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
21/2020. (IV. 06.) számú
KÖZLEMÉNYE
a 2020. évi egységes kérelem benyújtásáról
Jelen közleménnyel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2016.
(IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: általános-EK rendelet), az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2020. (IV. 3.) AM rendelet
(a továbbiakban: EMVA-EK rendelet), valamint a vonatkozó támogatási rendeletek, a
pályázati felhívások, illetve azok elválaszthatatlan részét képező Általános Útmutató és
Általános Szerződési Feltételek előírásai alapján az egységes kérelem és adatváltozási
kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokról ad tájékoztatást, valamint
rendszeresíti az egységes kérelem keretében igényelhető támogatásokkal kapcsolatosan
használható elektronikus, és papír alapú nyomtatványokat.
I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek és az éves kötelező ügyfél-nyilvántartási
adatokat érintő adatellenőrzés
1.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a
nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és
változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény
rendelkezései (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek//kozlemeny/103-2016-xii-22-szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
2.) FIGYELEM! Évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő
adategyeztetés.
Az adatellenőrzés elvégzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a
belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Az ellenőrzés elvégzése nélkül az egységes
kérelem benyújtása nem lehetséges. Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:
•
•

2020. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő
nyilvántartásba vételét;
2020. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása
iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatok
módosítása iránti kérelem ügyfélkapus azonosítással történő benyújtásával végezheti el.
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II. A 2020. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások, illetve az egységes kérelem
felületen teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek
1) Az általános-EK rendelet alapján az egységes kérelemben, illetve az egységes kérelem
felületen az alábbi jogcímrendeletek és támogatási jogcímek vonatkozásában igényelhetőek
kifizetések:
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet
alapján igénybe vehető egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az
anyatehén-tartás átmeneti nemzeti támogatás;
b) 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 alapján igénybe vehető támogatás (EMGA zöldítési támogatás);
c) a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13. ) FM rendelet alapján igénybe vehető termeléshez kötött támogatások
(EMGA termeléshez kötött közvetlen támogatások, kivéve az anyajuhtartás
támogatás);
d) a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet
alapján igénybe vehető támogatás (EMGA fiatal mezőgazdasági termelők
támogatása),
e) a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet alapján
igénybe vehető támogatás (EMGA mezőgazdasági kistermelői támogatás),
f) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott
mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás
(NVT mezőgazdasági területek erdősítése).
2) Az alábbi jogszabályok, illetve támogatások kapcsán adatszolgáltatási kötelezettség áll
fenn, amelyet a termelő az egységes kérelem felületen teljesíthet:
a) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) 6. §-a értelmében az
agrárkár-enyhítési kockázatközösségben való kötelező tagság, továbbá a kárenyhítési
hozzájárulás összegének meghatározása az egységes kérelemben bejelentett területek
adatai alapján történik. A kockázatközösséghez önként csatlakozni kívánó
mezőgazdasági termelőnek csatlakozási szándékáról az egységes kérelemben kell
nyilatkoznia. Az Mkk. tv. 18. § (3) bekezdés értelmében a kockázatközösséghez
csatlakozó tagnak az egységes kérelmében nyilatkoznia kell a tárgyévet megelőző
évben használatában lévő összes termőterület nagyságáról, valamint e termőterületen
megtermelt összes termény mennyiségéről.
b) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben
igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015.
(IX. 14.) FM rendelet alapján az elismert tevékenység folytatásának helye szerinti
településre, illetve tevékenységre vonatkozó adatokat az egységes kérelem felületen
kell megadni.
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3) Az EMVA-EK rendelet alapján az egységes kérelemben az alábbi jogcímrendeletek
szerinti EMVA ÚMVP támogatási jogcímek vonatkozásában igényelhetőek kifizetések:
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA
mezőgazdasági területek erdősítése);
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA-EKV).
4) Az EMVA-EK rendelet alapján az egységes kérelemben az alábbi hatályos pályázati
felhívások szerinti EMVA VP támogatási jogcímek vonatkozásában igényelhetőek
kifizetések:
a) VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP AKG 2015)
b) VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai
gazdálkodás fenntartása (VP ÖKO 2015)
c) VP-4-10.1.1.2.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP AKG 2016)
d) VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
(VP erdészeti potenciál helyreállítása)
e) VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések (VP Natura 2000 gyep)
f) VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
(VP Natura 2000 erdő)
g) VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás (VP biztosítási
díjtámogatás)
h) VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
(VP tejszerkezet átalakítás)
i) VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése (VP Őshonos állatok in situ támogatása)
j) VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása (VP Erdősítés)
k) VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (VP NTB
élőhelyfejlesztés
l) VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely
létrehozása, fejlesztése (VP NTB vizes élőhely létrehozása)
m) VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása (VP Őshonos állatok ex situ vagy in
vitro)
n) VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP EKV)
o) VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (VP AER)
p) VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
q) VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások (VP EÖKO)
r) VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása (VP ÖKO 2018)
s) VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (VP
tejszerkezet átalakítás-kiskérődző)
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III. Az egységes kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, bejelentések és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje
1. Az egységes kérelem és egyéb kérelmek, bejelentések benyújtásának, valamint egyes
eljárási cselekmények megtételének módja:
A. Kötelező elektronikus benyújtás:
Az egységes kérelem kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül,
ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen
tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be, ami
azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhető támogatások tekintetében a
kérelem benyújtásra vonatkozóan nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok.
Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy az egységes kérelmet benyújtó személy
(ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen
ügyfélkapus hozzáféréssel.
Az egységes kérelemhez kapcsolódóan kizárólag az elektronikus kérelemkitöltő
felületen tölthető ki és elektronikus úton nyújtható be továbbá:
- adatváltozás (módosítás, pontosítás, visszavonás),
- előzetes ellenőrzésre adott válasz,
- adategyeztetés,
- a jogszerű földhasználat vizsgálat során tett nyilatkozat,
- az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó helyszíni ellenőrzési
jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel
- az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtani kívánt MePAR változásvezetési
bejelentés,
- másodvetés és az ökológiai jelentőségű másodvetés bejelentése,
- agrotechnikai műveletek bejelentése.
B. Elektronikus kapcsolattartás
Az ügyfél, az ügyfél elsődleges képviselője, vagy meghatalmazottja – a kamarai
meghatalmazott által képviselt ügyfél kivételével – a jelen Közlemény II. pont 1) és 3)
pontjában felsorolt jogcímek kapcsán az idei évtől kezdődően kizárólag elektronikus
úton tarthat kapcsolatot, továbbá a 4) pont szerinti VP intézkedések esetében az
elektronikus kapcsolattartás továbbra is kötelező.
A kamarai meghatalmazott által képviselt ügyfél is választhatja az elektronikus
kapcsolattartást, de csak abban az esetben, ha önmaga alkalmas az elektronikus
kapcsolattartásra (rendelkezik saját ügyfélkapuval), ebben az esetben az ügyfél az
elektronikus űrlapkitöltő felületen nyilatkozhat arról, hogy elektronikus kapcsolattartást
választ.
Elektronikus kapcsolattartás esetén minden, az A. pontban foglaltakon túli eljárási
cselekményt is elektronikus úton kell teljesíteni, ideértve az esetleges fellebbezés, vagy
kifogás benyújtását, illetve ebben az esetben a Kincstár az eljárás során keletkezett
minden döntést, illetve egyéb iratot elektronikus úton közöl az ügyféllel.
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Az egységes kérelemben igényelhető egyes támogatásokat érintő előzetes ellenőrzés, az
adategyeztetés, valamint a jogszerű földhasználat vizsgálat esetén is kötelező az
elektronikus kapcsolattartás. Az előzetes ellenőrzés, az adategyeztetés, illetve a jogszerű
földhasználat vizsgálat során tett megállapításokat a Kincstár elektronikus úton közli az
ügyféllel, illetve annak meghatalmazottjával. Kamarai meghatalmazott eljárása esetén az
előzetes ellenőrzés, az adategyeztetés, illetve a jogszerű földhasználat vizsgálat során tett
megállapítások a kamarai meghatalmazott részére kerülnek elektronikus úton kézbesítésre.
2. Az egységes kérelem benyújtási határideje:
2020. május 15.
Az egységes kérelem a 2020. május 15-i határidőt követően további 25 naptári napig,
2020. június 9. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg
– minden támogatási jogcím tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre
kerül.
A benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosítására 2020. május 31-ig
(munkaszüneti napra tekintettel 2020. június 2-ig), a módosítással érintett jogcímre
megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését
eredményező, azaz szankciós módosításra június 9-ig van lehetőség.
Azon támogatási jogcímek esetében, melyek az egységes kérelem felületén, de nem annak
részeként kerülnek benyújtásra (a termeléshez kötött anyatehéntartás, a termeléshez
kötött hízottbika-tartás, a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása), a
kérelem a benyújtás határidejét követő további 25 naptári napig, 2020. június 9. napjáig
nyújtható be, illetve a már benyújtott kérelem 2020. június 9. napjáig módosítható,
igazolással kiegészíthető, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a
felsorolt támogatási jogcímek, illetve azokhoz kapcsolódó tételek tekintetében –
munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.
A 2020. június 9. napját követően benyújtott egységes kérelmet (beleértve a termeléshez
kötött állatalapú támogatási kérelmeket is) a Kincstár visszautasítja.
IV. Képviseletre vonatkozó szabályok
Az egységes kérelem benyújtási módjai
-

természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy
nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján, vagy
természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott
útján vagy kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő
benyújtás.
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Amennyiben az ügyfél képviselő (elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazott) útján jár el az egységes kérelem benyújtása során, az egységes kérelem
benyújtásának időpontjában a képviselőnek is kérelemre nyilvántartásba vett besorolású
ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfél képviselője csak akkor nyújthat be egységes kérelmet,
ha az egységes kérelemmel kapcsolatos eljárására (is) kiterjedő meghatalmazást/elsődleges
képviseletet a Kincstár nyilvántartásba vette.
IV. 1. Természetes személy ügyfél saját nevében történő kérelembenyújtás
Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüben, az
„Alkalmazás megnyitása” felületre lépve, ügyfélkapus bejelentkezést követően az ügyfél
beléphet az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelemkitöltő felületre.
Az elektronikus kérelemkitöltő felületre történő első belépés esetén az ügyfélkapus
felhasználónév és jelszó megadását követően az ügyfél-azonosító beírása is szükséges.
IV. 2.

Elsődleges képviselő útján történő kérelembenyújtás

Az elsődleges képviselet bejelentésére a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény
V.
fejezet
E)
pontjának
rendelkezései
(elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamumvh-kozlemeny) irányadóak.
Az elsődleges képviselet elektronikus bejelentését követően az elsődleges képviselő saját
ügyfélkapuját használva, a nem természetes személy ügyfél nevében azonnal hozzáférhet a
képviselt ügyfélre vonatkozó elektronikus kérelemkitöltő felülethez, és megkezdheti az
egységes kérelem kitöltését.
IV. 3.

Meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás

A meghatalmazásra vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény
V.
fejezet
B)
és
D)
pontjának
rendelkezései
(elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamumvh-kozlemeny) irányadóak.
Ha a meghatalmazást:
 elektronikus úton a meghatalmazó nyújtotta be a Kincstárhoz, vagy amennyiben a
meghatalmazott által saját ügyfélkapuján benyújtott meghatalmazást a
meghatalmazó elektronikusan jóváhagyta, a meghatalmazott az ügyfél nevében
azonnal hozzáférhet az elektronikus kérelemkitöltő felülethez, és megkezdheti az
egységes kérelem kitöltését;
 elektronikus úton a meghatalmazott saját ügyfélkapuján nyújtotta be a Kincstárhoz,
de a meghatalmazó nem hagyta jóvá elektronikusan, a meghatalmazott az egységes
kérelem kitöltését az ügyfél nevében akkor kezdheti meg, ha a meghatalmazás
kinyomtatva és aláírva postai úton vagy személyesen is benyújtásra került és azt a
Kincstár nyilvántartásba vette.
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Amennyiben a meghatalmazás papír alapon került benyújtásra, a meghatalmazott a
meghatalmazás Kincstár által történő nyilvántartásba vételét követően kezdheti
meg a meghatalmazó egységes kérelmének kitöltését.

Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az adott jogcímben utoljára eljárt, hatályos
képviseleti joggal rendelkező meghatalmazott részére kerül kézbesítésre az irat.
IV. 4.
Kamarai
kérelembenyújtás

meghatalmazott

igénybevételével

történő

A kamarai meghatalmazásra vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény
V.
fejezet
B),
C)
és
D)
pontjainak
rendelkezései
(elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamumvh-kozlemeny) irányadóak.
A kamarai meghatalmazás kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A benyújtást követően a
kamarai meghatalmazott saját ügyfélkapuját használva, az ügyfél nevében azonnal
hozzáférhet az elektronikus kérelemkitöltő felülethez, és megkezdheti az egységes kérelem
kitöltését, de amennyiben a kamarai meghatalmazás meghatalmazó, meghatalmazott és két
tanú által aláírt példánya az elektronikus benyújtást követő tizenkét napon belül papír alapon,
postai úton, vagy személyesen nem kerül benyújtásra a meghatalmazó lakóhelye/székhelye
szerinti megyei kormányhivatalhoz, a kamarai meghatalmazott által elvégzett eljárási
cselekmények nem hatályosak, a benyújtott kérelem pedig visszautasításra kerül.
Kamarai meghatalmazás esetén az iratok az ügyfél részére kerülnek kézbesítésre, kivéve az
általános-EK rendelet 27. § (4) bekezdése alapján az előzetes ellenőrzés, az adategyeztetés,
valamint a jogszerű földhasználat vizsgálat esetében, amelyek során az irato(ka)t a kamarai
meghatamazott kapja meg.
6.1 Vélelmezett örökös által történő kérelembenyújtás
Amennyiben vélelmezett örökös kíván eljárni, akkor az egységes kérelemmel kapcsolatos
eljárási cselekmény elvégzése előtt a vélelmezett örökösként történő nyilvántartásba vétel
iránti kérelmét be kell nyújtania a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
A vélelmezett örökös nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú
MVH
Közlemény
VI.
fejezetének
rendelkezései
(elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.
A vélelmezett örökös csak a hagyatéki eljárás jogerős lezárását megelőzően jogosult eljárni,
az azt követően vélelmezett örökösként elvégzett cselekményei semmisnek minősülnek. A
hagyatéki eljárás jogerős lezárását követően elvégzett eljárási cselekmények kizárólag abban
az esetben nem minősülnek semmisnek, ha a vélelmezett örökös a jogerős hagyatékátadó
végzésben foglaltak alapján tényleges örökössé válik.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 57/H. § (1)
bekezdés szerint EMVA forrásból megvalósuló VP támogatások esetében, ha a támogatási
jogviszony létrejöttét megelőzően a támogatást igénylő elhalálozik, a felhívás eltérő
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rendelkezése hiányában az örökössel nem köthető támogatási szerződés, az örökös részére
nem adható ki támogatói okirat. Az 57/H. § (8) bekezdése alapján a felhívás erre vonatkozó
rendelkezése szerint a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett halála esetén a kifizető
ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend
szerinti örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás
igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindíthatja. Ebben az esetben a Kincstár a szükséges
eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a
jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.
V. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel, illetve változásvezetési bejelentéssel
kapcsolatos információk

A 2020. évi területhez kapcsolódó támogatások benyújtása során használatos Mezőgazdasági
Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) blokk-kialakítása a MePAR
Böngésző
honlapon
(www.mepar.hu)
2020.
március
30-án
jelent
meg.
A MePAR Böngésző az adott évi kezdő MePAR-t, keresztellenőrzéskor használatos
MePAR-t, valamint az aktuális blokk-kialakítást tartalmazza, továbbá mindig az aktuális
MePAR látható az egységes kérelem felületén is.
VI. Az egységes kérelemben igényelhető támogatásokkal kapcsolatos általános
jogosultsági feltételek, kötelezettségek
1. Az egységes kérelem benyújtásának alapvető feltétele, hogy az ügyfél
- az egységes kérelem benyújtásának időpontjában a Kincstár által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású
ügyfélként rendelkezzen ügyfél-azonosítóval.
Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy tegyen eleget az ügyfél-nyilvántartással
kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségeinek, szükség esetén fizetési számlaszáma
aktualizálásának is.
2. Az egységes kérelemben igényelhető területalapú közvetlen támogatásokra, valamint
egyes EMVA-ból finanszírozott területalapú támogatásokra való jogosultság
feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen a jogszerű földhasználatra vonatkozó
feltételeknek.
A Kincstár a földhasználati jogosultságot a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdése szerinti, az ügyfél által – az
erre vonatkozó felszólítást követően – beküldendő dokumentumok alapján, illetve a
földhasználati nyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás és a családi gazdálkodókról vezetett
nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 44. § (7) bekezdésben felsorolt, jogszerű földhasználat
igazolásaként elfogadható okiratok közül – amennyiben a jogszerű földhasználat igazolása
földhasználati szerződéssel történik – kizárólag az fogadható el, amely a megkötése
időpontjában hatályos jogszabályok alapján érvényes földhasználati jogcímnek minősül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a földhasználati bejegyzést – amennyiben az egyes
támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok, vagy pályázati felhívások másként nem
rendelkeznek e dátumról (vagy időszakról) – 2020. június 9-ig rendezni kell. Az ezt
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követően, akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználat nem fogadható el,
amennyiben a visszamenőleges bejegyzés a támogatás feltételeinek utólagos
teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.
3. Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie az általa hasznosított összes
támogatható és nem támogatható területet. A bejelentési kötelezettség az egyes
támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem
érő mezőgazdasági táblára is vonatkozik. E kötelezettség elmulasztása a támogatás
összegének csökkentését eredményezheti!
A II. pontban felsorolt jogcímeken igénylő ügyfeleken kívül az egységes kérelmen kell
bejelenteniük a hasznosításukban lévő összes mezőgazdasági területet azon ügyfeleknek is,
akik:
a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a
922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet) 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és
átállításához nyújtott támogatást igénylik és rendelkeznek mezőgazdasági területtel,
valamint
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke szerinti, a
szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatást
nyertek el a támogatási határozat kiállítását követő 3 éven keresztül.
4. Az állatlétszám alapú támogatások feltétele, hogy az adott támogatási jogcím
vonatkozásában igényelt állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adatok az ENAR/ TIR/
SZIR/ TER/ BIR/ OLIR/ STR nyilvántartásba főszabály szerint a támogatási kérelem
benyújtásának napjáig – figyelemmel az adott nyilvántartásra vonatkozó rendelet szerinti
bejelentési határidőkre is – bejelentésre kerüljenek és az ENAR/ TIR/ SZIR/ TER/ BIR/
OLIR/ STR nyilvántartásban szerepeljenek.
5. Az EMVA ÚMVP intézkedések esetében nem jogosult támogatásra az ügyfél,
amennyiben akár a kérelem benyújtásakor, akár a kifizetéskor csőd-, felszámolási eljárás
vagy végelszámolás alatt áll.
Az EMVA VP intézkedések esetében nem jogosult támogatásra a támogatást igénylő,
amennyiben akár a kérelem benyújtásakor, akár a kifizetéskor ellene adósságrendezési,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy a megszüntetésére irányuló egyéb
eljárás, vagy csődeljárás indult.
6. A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) a közvetlen támogatást igénylő gazdálkodókra, illetve
bizonyos vidékfejlesztési, valamint szőlő- és borpiaci intézkedések igénylőire vonatkozó
egységes szakmai feltételrendszer, melyhez külön helyszíni ellenőrzések és külön
szankciórendszer tartozik. Az előírásokat a gazdaság teljes területén és a teljes naptári
évre vonatkozóan be kell tartani. A kölcsönös megfeleltetés követelményrendszere két
részre bontható:
- a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai, illetve
- a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK).
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A kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos részletes információk a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a Kölcsönös megfeleltetés menüpont alatt találhatóak.
7. A szántóterületet, az állandó gyepterületet és az állandó kultúrával fedett
földterületet a mezőgazdasági termelő köteles növénytermesztésre vagy legeltetésre
alkalmas állapotban tartani.
Ennek betartása érdekében a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a alapján az alábbiakat
kell teljesíteni:
a) a szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett
területen a tárgyévben mezőgazdasági termelést folytasson, vagy ha a területeken a
tárgyévben mezőgazdasági termelés nem folyik, az eseti tisztító kaszálás vagy tisztító
legeltetés elvégzését kivéve, a gyomok (a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. mellékletben
meghatározott veszélyes gyomnövények, valamint a nád) és a hasznosítás szempontjából
nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben lehetnek jelen, hogy nem
áll fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület
nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó
fás szárú gyomosodása,
b) nem állhat fenn az állandó gyepterület és az ideiglenes gyepterület olyan helytelen
legeltetési módból eredő károsodása (túllegeltetés), amelynek során az állományalkotó
fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín
legalább 50%-ban fedetlenné válik,
c) az állandó gyepterületen és az ideiglenes gyepterületen, amennyiben ott tárgyévben
mezőgazdasági termelés nem folyik, a gyepalkotó fűfajoknak - nem beleértve a nádat és takarmánynövényeknek túlsúlyban kell lenniük, és nem lehet jelen a tárgyévet
megelőző vegetációs időszakból maradt olyan növedék, amelynek szaporító képletei is
elnyíltak.
8. Közvetlen támogatásokra vonatkozó általános feltételek:
A. A mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha a tárgyév
június 9-én összesen legalább egy hektár nagyságú támogatható földterülettel jogszerű
földhasználóként rendelkezik. Ha a támogatható földterület több bejelentett táblából áll, az
egyes bejelentett táblák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.
Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik a fenti minimális
területnagysággal, akkor jogosult közvetlen támogatásra, ha az adott naptári évben igényelt
vagy kapott, állatlétszám alapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege
legalább száz euró.
B. Az EMGA-ból finanszírozott közvetlen támogatások, valamint az átmeneti nemzeti
támogatások esetében támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is,
aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy az
igényelt támogatás feltételeinek egyébként megfelel.
Az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan a támogatási feltételekre, a kérelemben
megadandó adatokra, a kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumokra, és a
dokumentumok benyújtásának módjára vonatkozó további részletes információk a
jelen közlemény mellékleteit képező külön tájékoztatókban olvashatók.
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VII. Mellékletekre vonatkozó szabályok
Az egységes kérelem visszautasításának van helye, ha nem tartalmaz olyan adatot vagy
dokumentumot (mellékletet), amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően
nem pótolható. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes kérelem kötelező tartalmát képező
adatok, valamint az adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét
képező dokumentumok hiánypótlás tárgyát nem képezhetik, így azok hiányában az
egységes kérelem elutasításának van helye.
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat és a benyújtás szabályait
jelen közlemény 2. számú melléklete tartalmazza.
VIII. A közleményhez kapcsolódó mellékletek
melléklet: Hasznosítási kódok 2020. Excel táblázat
melléklet: Benyújtandó dokumentumok listája 2020
melléklet: MePAR blokktérkép változásvezetési bejelentés tájékoztató 2020
melléklet: Egységes területalapú támogatás (SAPS) és termeléshez kötött növény alapú
támogatások tájékoztató 2020
5. melléklet: Átmeneti nemzeti (ÁNT) anyatehéntartás támogatás tájékoztató 2020
6. melléklet: Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás tájékoztató 2020
7. melléklet: Termeléshez kötött hizott-bikatartás támogatás tájékoztató 2020
8. melléklet: Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás tájékoztató 2020
9. melléklet: Munkanapló VP őshonos ex xitu 2020
10. melléklet: K0800 Állatorvosi igazolás holtellésről
11. melléklet: Zöldítés támogatás tájékoztató 2020
12. melléklet: Fiatal mezőgazdasági termelők támogatás tájékoztatás 2020
13. melléklet Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tájékoztató 2020
14. melléklet: NVT Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató 2020
15. melléklet: Kárenyhítés I. pillér tájékoztató
16. melléklet: Dohány jogosult települések listája
17. melléklet: EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató 2020
18. melléklet: VP Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása tájékoztató 2020
19. melléklet: VP Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés 2016 tájékoztató 2020
20. melléklet: EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatás tájékoztató 2020
21. melléklet: VP Erdei ökoszisztémák - erdőszerkezet átalakítás tájékoztató 2020
22. melléklet VP Erdő-környezetvédelmi kifizetések tájékoztató 2020
23. melléklet: VP Erdősítés támogatása támogatás 2020
24. melléklet: VP Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés 2015 tájékoztató 2020
25. melléklet: VP Ökológiai gazdálkodás intézkedés 2015 tájékoztató 2020
26. melléklet: VP NATURA 2000 gyepterületek támogatás tájékoztató 2020
27. melléklet: VP Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 2020
28. melléklet: VP-Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs támogatás tájékoztató
2020
29. melléklet: VP Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás tájékoztató 2020
30. melléklet: VP védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése 2020
31. melléklet: VP A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2020
32. melléklet: VP Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatás 2020
1.
2.
3.
4.
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33. melléklet: VP Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely
létrehozása, fejlesztése támogatás 2020
34. melléklet: VP Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 2020
35. melléklet: VP Őshonos állatok ex situ vagy in vitro, továbbá tanácsadói tevékenység
támogatása tájékoztató 2020
36. melléklet: VP Ökológiai gazdálkodás intézkedés 2018 tájékoztató 2020
37. melléklet: VP A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (kiskérődző)
2020
IX. Kapcsolódó jogszabályok
1. Európai Uniós jogszabályok:
- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a
2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendelete,
- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika keretébe
tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen
kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a
73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU rendelete,
- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az
1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1305/2013/EU rendelete,
- a Tanács 2005. szeptember 20-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete;
- a Bizottság 2014. március 11-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek
alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló 639/2014/EU felhatalmazáson
alapuló rendelete;
- a Bizottság 2014. március 11-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására
vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a
kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete;
- A Bizottság 2014. július 17-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési
intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló
809/2014/EU végrehajtási rendelete;
- A Bizottság 2014. július 17-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014/EU végrehajtási
rendelete;
- a Bizottság 2011. január 27-i, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 65/2011/EU rendelete;
- a Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös
megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az
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említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK
rendelete;
- a Bizottság 2006. december 15-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelete;
2. Hazai jogszabályok (a jelen Közlemény „II. A 2020. évi egységes kérelemben igényelhető
támogatások, illetve az egységes kérelem felületen teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségek” elnevezésű pontjában felsorolt jogszabályokon kívül):
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések
pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020.
évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2020. (IV. 3.) AM
rendelet;
- a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére
vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM 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;
- az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt,
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015.
(XII. 23.) MvM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
- a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM
rendelet;
- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet.
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X. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a 2019. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 15/2019. (IV.
10.) számú Kincstári Közlemény.
További információ a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található, valamint az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2020. április 06.

Dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettes
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