ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS, ÖKOLÓGIAI
GAZDÁLKODÁS FENNTARTÁSA (VP-ÖKO) INTÉZKEDÉS 2018
TÁJÉKOZTATÓ 2021
1. Vonatkozó rendelkezések:
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános, valamint a támogatás igénybevételének
részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a vonatkozó pályázati felhívás, az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), továbbá az Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). A pályázati felhívás, annak mellékletei,
valamint az ÁUF és ÁSZF elérhetők a https://www.palyazat.gov.hu/vp4-111-112-18kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-1# linken.
2. A támogatás célja:
Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer,
amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a
gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A támogatás célja
egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt
az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.
3. Általános információk
Kifizetési igénylést azokra a területekre lehet benyújtani, amelyekre a kedvezményezett
rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal (TO) vagy annak hiányában 2018. december 21ig nyújtott be támogatási kérelmet (TK).
VP ÖKO 2018 kifizetési igénylést a saját TO-ban vagy saját TK-ban vagy a TK
adategyeztetőn található egyedi azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt
területre lehet benyújtani.


Kifizetési igénylését nyújtsa be a kötelezetségvállalással érintett területein belül minden
olyan területre, amelyen Ön a jogszerű földhasználó, és amelyek után 2021. év
vonatkozásában kifizetésben szeretne részesülni!



A VP-ÖKO intézkedésben résztvevő gazdálkodók a pályázati felhívás szerint kötelesek
VP-ÖKO képzésen részt venni.



A mezőgazdasági táblákat a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül
kell megrajzolnia a kérelmezőknek, vagyis a poligonon belül kell az ügyfélnek
táblásítania.



Táblarajz nem nyúlhat túl a poligonon! Amennyiben a valóságban a tábla túlnyúlik a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, akkor azt külön táblaként kell
rajzolni.



Öko poligonon belüli táblák között nem megengedett az egybeművelés, illetve az Öko
poligonon belüli és kívüli táblákat is el kell választani egymástól a pályázati felhívásban
részletezettek szerint.



Változásvezetési bejelentést lehet benyújtani a poligonban berajzolt táblákra.



Amennyiben a kedvezményezett az adott gazdálkodási évben nem nyújt be kifizetési
igénylést, úgy arra a gazdálkodási évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt
kötelezettségei azonban adott gazdálkodási évben is fennállnak, amit a Magyar
Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhat.



A földhasználati előírások közötti váltás a támogatási időszak alatt nem lehetséges.



Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és
az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási
szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikk (1)
bekezdése értelmében az átállási időszak:
a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.
Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.
A 2019. január 1-én átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás teljes
időszakára.



A 3. éves támogatás kifizetése két részletben történhet. A támogatás első részlete előzetes
kifizetésként a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések és a
keresztellenőrzések lefolytatása után kerülhet kifizetésre a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően.



Minimális tábla méret 0,25 ha, minden földhasználati kategória esetén a minimálisan
támogatható terület 1 ha.



Kifizetés a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található lehatárolt
tájképi elemek (pl. kunhalmok, facsoportok) területére is igényelhető.

4. Kötelezettség átadás/átvállalás (KA):
 Amennyiben nem kívánja tovább folytatni a VP–ÖKO program előírásainak megfelelő
gazdálkodást, abban az esetben lehetősége van a kedvezményezettnek részben, vagy
egészben a területeit átadni egy másik gazdálkodónak, aki a területekhez kapcsolódó
kötelezettségeket a továbbiakban (a támogatási időszak hátralevő időtartamára)
vállalja. Egy terület kapcsán a teljes támogatási időszak során – a jogutódlás és a vis
maior esetek kivételével – csak egyszer lehetséges kötelezettség átadás.
A harmadik évre vonatkozóan – vis maior eset kivételével – kötelezettség
átadás/átvételi kérelmet 2020. december 31. napjáig lehetett benyújtani.


Vis maior esemény miatti átadás/átvételi kérelmeket a 3. év vonatkozásában 2021.
június 9. napjáig lehet benyújtani.



Vis maior ok miatti kötelezettség átadás esetén szükséges vis maior bejelentést is tenni
az elektronikus kérelembeadó felületen az Általános ügyintézés / Általános Vis Maior

kérelem menüpontban. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb
területet átadni nem lehet.


A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átvevőjének elektronikus
úton kell benyújtani a Kincstárhoz.



Amennyiben a kötelezettség átvevője mellett a kötelezettség átadója is rendelkezik
ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a kötelezettség átvevője által, ügyfélkapun
benyújtott kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átadója
elektronikusan jóváhagyhatja.



Kötelezettség átvevője nem lehet olyan ügyfél, aki az intézkedésben kedvezményezett
volt, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a
teljes támogatási időszakra vonatkozóan kizárásra került az átvállalni kívánt
földhasználati kategóriából vagy a VP–ÖKO intézkedésből.

5. Részleges és teljes visszavonás (RV/TV):
 Teljes kérelem visszavonás: a kedvezményezett kérelme alapján az intézkedésbe bevitt
földterület egészét érintő visszavonás, azaz ha a kedvezményezett a VP ÖKO-ba
bevont területeit teljesen visszavonja, és nem kívánja tovább folytatni a kötelezettség
vállalását.
● Teljes földhasználati kategória visszavonás: a kedvezményezett kérelme alapján a
földhasználati kategóriába bevitt földterület egészét érintő területcsökkentés;
● Egy adott tematikus előíráscsoportba bevitt földterület részleges visszavonása: a
kedvezményezett kérelme alapján a tematikus előíráscsoportba bevitt földterület egy
részét érintő területcsökkentés.
Normál visszavonás esetén csak teljes poligon kivonására van lehetőség, kivéve a vis
maior eset miatt benyújtott visszavonások, vagy a kivágott ültetvény nem
újratelepíteni kívánt részéhez igazodó, a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon
belül benyújtott kérelmek. Amennyiben az ügyfél poligon területénél kisebb területet
kíván visszavonni, a támogatásban maradó poligon részt fel kell mérnie, és az
elektronikus benyújtó felületen fel kell töltenie.
 A kedvezményezett által visszavont területekre az eddigi, a VP–ÖKO keretében már
az előző években felvett támogatási összeget jogosulatlanul igénybe vett
támogatásként köteles visszafizetni, továbbá a visszavonással érintett terület
támogatási jogosultsága megszűnik! (Kivétel: Vis maior kérelemnek helyt adó döntés
esetén)


A kötelezettségvállalási időszak második évétől a visszavonásra vonatkozó kérelmet vis maior esetek kivételével - a megelőző év december 31. napjáig kell benyújtani.



Normál visszavonási kérelem az első gazdasági évre nem nyújtható be, a vis maior ok
miatt benyújtott visszavonások bejelentési határideje a gazdálkodási évre vonatkozó
kifizetési igénylés benyújtásának határideje.
A 3. gazdálkodási évre vonatkozó vis maior ok miatti visszavonásokat azonban 2021.
június 9. napjáig - a kedvezményezett elhalálozása esete kivételével - elektronikus
úton kell benyújtani a Kincstárhoz.

Amennyiben a kedvezményezett vis maior miatti visszavonási kérelmét még 2021.
június 9. előtt, de a helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés napján, ennek hiányában a
helyszíni ellenőrzés első napján, vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonási
kérelem már csak a következő (4.) gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre.


A kedvezményezett elhalálozása esetén (ha az eljárásban nincs vélelmezett örökös
vagy örökös megállapítva) a visszavonás iránti kérelmet postai úton, a Kincstár által
rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a kedvezményezett lakóhelye szerint
illetékes megyei kormányhivatalhoz.



A vis maior tényét igazoló dokumentumokat minden esetben elektronikus úton kell
benyújtani.



Kötelező a visszavonási kérelem beadása abban az esetben, ha a kedvezményezett a
VP ÖKO 2018 keretében támogatott ültetvényét kivágja, és nem kívánja újratelepíteni.
A kivágással érintett területre a kivágás befejezését követő 15 napon belül a részleges
vagy teljes visszavonási kérelmet kell benyújtani.



A kifizetési igénylést a valóságnak megfelelően, már a korábban csökkentett területre
kell benyújtani még abban az esetben is, ha nincs még visszavonási kérelmével
kapcsolatos döntés kiadva.



Kifizetési igénylés benyújtása abban az esetben, ha a kifizetési kérelem
időszakában kerül benyújtásra a visszavonási kérelem:
Vis maior miatti részleges visszavonás esetén:
A 3. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje 2021.
június 9. Ezért az eddig benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési
igénylést is a visszavonás után maradó területre kell benyújtani.
Amennyiben a visszavonási kérelmet június 9. előtt, de a kifizetési igénylésének
benyújtása után nyújtja be az ügyfél, szükség van a kifizetési igénylésben megjelölt
területek csökkentésére is. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a
visszavonási kérelem benyújtása esetén módosítsák a kifizetési igénylésüket is a
visszavonás után maradó területre.
Vis maior ok miatti visszavonás esetén szükséges vis maior bejelentést is tenni az
elektronikus kérelembeadó felületen az Általános ügyintézés / Általános Vis Maior
kérelem menüpontban.

6. Ültetvénycsoport–váltással kapcsolatos előírások:
FONTOS! A bejelentési kötelezettségek mindenkire vonatkoznak, pótlós (ültetvénycsoporton
belül maradó) és ültetvény csoportot váltó ügyfelekre is.
A pályázati felhívás V. Ültetvény kivágása és újratelepítése része tartalmazza a kivágással, az
újratelepítéssel, és az ezekre vonatkozó bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat.
A pályázati felhívás szerint a kivágott ültetvény területére nem lehet kifizetési igénylést
benyújtani.


Amennyiben valaki az ültetvényét kivágja, és úgy telepíti újra, hogy ezzel
ültetvénycsoport váltást is végrehajt (pl. almáról-dióra), mindezt a kifizetési igénylés
benyújtása előtt, akkor a kifizetési igénylését már az új ültetvénycsoporttal kell
benyújtania.



Ha kivágja az ültetvényt, és nem telepít újra az egységes kérelem szankciómentes
benyújtásának határidejéig, akkor ne nyújtson be a VP ÖKO 2018 igénylést, mert egy
adott ültetvény kivágott és vissza nem telepített területére nem lehet VP ÖKO
2018 kifizetési igénylést benyújtani!



Ha már benyújtott VP ÖKO 2018 igénylést is tartalmazó kifizetési kérelmet az
adott poligonra, majd az ültetvényét kivágja, de nem telepíti újra az egységes kérelem
szankciómentes benyújtásának határidejéig, akkor a vissza nem telepített poligonra
kérjük vonja vissza a VP ÖKO 2018 kifizetési igénylését.
Példa 1:
Az ügyfélnek van 5 ha alma ültetvénye, amelyre benyújtja a kifizetési igénylését,
május 5-én. Az almát kivágja május 10-én, de nem telepít a helyére semmit május 15ig (hétvégére tekintettel május 17-ig). Ebben az esetben az adott poligonra vissza kell
vonnia az VP ÖKO 2018 kifizetési igénylését.
Az ügyfél benyújtja a kifizetési igénylését 10 ha almára május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal. Május 10-én az almát kivágja, és a
helyére almát telepít ültetvénycsoporton belül maradva (tehát csak pótol, de csak 5 hat). Amennyiben nem telepíti vissza a teljes poligon területét május 15-ig (hétvégére
tekintettel május 17-ig), akkor csökkentést kell benyújtania (az újratelepítésre nem
került területet nem igényelheti le).



Példa 4:
Az ügyfél benyújtja a kifizetési igénylését május 5-én, almatermésűek
ültetvénycsoportban, alma hasznosítási kóddal, 10 ha-ra. Május 10-én az almát
kivágja, és a helyére diót telepít (ültetvény csoporttól eltérő növényt telepít, tehát vált)
de csak 5 ha-t, mert 12 hónapon belül több részletben is telepíthet. Ha nem telepíti
vissza a teljes poligon területét május 15 –ig (hétvégére tekintettel május 17-ig), akkor
adott poligonra benyújtott VP ÖKO 2018 kifizetési igénylésében megjelölt területet
csökkentse le a visszatelepített terület mértékéig, és a hasznosítási kódot cserélje ki
dióra. Ebben az esetben fontos, hogy a poligon teljes területén végre kell hajtania az
ültetvény csoport váltást 12 hónapon belül (a teljes poligont dióval kell
visszatelepítenie)

7. Adatváltozás bejelentés az VP ÖKO 2018-ban érintett ügyfelek esetében:
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési igénylés egy
részének vagy egészének visszavonása, vis maior csak elektronikusan (W0212, W0213,
W0219) tölthető ki és nyújtható be!
Módosítás:
 Amennyiben a gazdálkodó változtatni kíván a 3. éves (2021. január 1-december 31.)
kifizetési igénylésben, az eredetileg igényelt hasznosítási kódján vagy az eredetileg
igényelt táblaterület méretén úgy, hogy az adatváltozás nagyobb kifizetési összeget
eredményezne, abban az esetben ezt csak 2021. május 31-ig
teheti meg
szankciómentesen, 2021. június 9-ig pedig szankcióval (munkanaponként 1%
szankció).
 Példák módosításra:
 új tábla felvétele az egységes kérelembe, a VP ÖKO 2018 kifizetési
részhez
 már meglévő tábla méretének növelése
 hasznosítási kód váltás (alacsonyabb kifizetési összeggel járóról
magasabb kifizetési összeggel járóra)
 A módosítások határideje 2021. június 9.
Pontosítás:
 a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos
jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek
tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés vagy a hasznosító személyében
bekövetkezett változás.
 Olyan irányú adatváltoztatás, amelyhez nem társul magasabb kifizetési boríték felé
történő növelés.
 VP ÖKO 2018-al kapcsolatos pontosítást a kedvezményezett a helyszíni ellenőrzésről
szóló értesítésig, illetve az adategyeztetésre felszólító végzés kézhezvételéig adhat be
elektronikus úton!
 Példák pontosításra:
 tábla méretének csökkentése
 ültetvénycsoporton belüli hasznosítás váltása hasznosítási kód váltás
(magasabb kifizetési összeggel járóról alacsonyabb kifizetési összeggel
járóra)
8. Gazdálkodási napló:
 A VP ÖKO-ban részt vevő gazdálkodók részére a Gazdálkodási Napló (GN) vezetése
a teljes támogatási időszak alatt, a gazdaság teljes területének, állatállományának
figyelembe vételével kötelező!
 A gazdálkodási napló vezetésével kapcsolatos információkat, illetve a szükséges
nyomtatványokat a 118/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közlemény tartalmazza.
 A kedvezményezett köteles a gazdálkodási naplónak az IH közleményben
meghatározott adatait a harmadik gazdálkodási évre vonatkozóan 2022. január 1. és
január 31. között, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 7. pontja alapján a 118/2020.
(XII. 21.) számú Kincstár Közlemény melléklete szerinti formában, elektronikus úton,
ügyfélkapun benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz
(továbbiakban: NÉBIH).

9. Tematikus előíráscsoporttól függetlenül betartandó általános előírások:
 Teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania az
alábbiakat:
 HMKÁ
 JFGK
 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 2. §-a alapján meghatározott vonatkozó kritériumok és
minimumtevékenységek.
 Integrált növényvédelem általános elveit (a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. melléklete).
 Földhasználati jogosultság igazolása (az adott év minden napjára vonatkozóan
jogszerű földhasználónak kell lenni)
 Ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes szerződés (a teljes támogatási időszak
minden napjára vonatkozóan érvényes szerződéssel kell rendelkezni)
 Monitoring adatszolgáltatás
 ÖKO képzésen való részvétel
 Gazdálkodási napló vezetés és követő év január 1. és január 31. között elektronikus
nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtás a NÉBIH-hez
 Szántó és ültetvény földhasználati kategória tápanyag-gazdálkodási terv készítés
Amennyiben a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok, pályázati felhívás között
ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok és a pályázati
felhívás az irányadóak.

