A 2016. évi Egységes Kérelemmel kapcsolatos tapasztalatok, a beadás során tapasztalható
típushibák, főbb hiányok és elutasítási okok

Általában a területalapú támogatások esetén:
- Az igénylő nem jogszerű földhasználója az adott területnek.
- Pontatlan igénylés: az ügyfél nagyobb terület igényelt, mint a valóságban művelt terület.
(Adott esetben a területet nem művelték.)
- Nem a megfelelő fizikai helyre nyújtották be a támogatást (nem a valódi művelésnek
megfelelő helyre rajzoltak)
- A rajzolás pontatlansága, elnagyolása miatt jelentős volt az egymásra igénylések,
rajzolások száma
- Hasznosítási kód váltást követően nem erősítették meg, hogy az addig benyújtott
jogcímek igényléseit, EFA elemeket, másodvetéseket fenntartják.
- A parcella(rajz) átfedések tisztázása, „helyretétele” alapvető fontosságú.
- A tábla területének megadásánál négy tizedes pontosságú adatmegadást ír elő a rendelet.
Ennek megfelelően az ügyfeleknek is így kell megadni a területeiket, nem pedig csak két
tizedes jegyre történő kerekítéssel.
- A felület által megjelenített tájékoztató, figyelemfelhívó üzenetek figyelmen kívül
hagyásából eredő, későbbiekben esetleg negatív következmények (pl.: kötelezően
beküldendő dokumentumokra felhívja az ügyfél figyelmét a rendszer; szintén jelzi a
rendszer például a zöldítéshez kapcsolódó, a benyújtott adatok alapján tapasztalható
esetleges problémákat; támogatási döntéssel rendelkező, ám az ügyfél által mégsem
igényelt VP AKG-s poligonok, részterületek stb.)
SAPS (területalapú igénylések):
- Továbbra is jogszabályi feltétel az 1 hektár meghatározott (nem csupán a bejelentett)
terület megléte ahhoz, hogy a SAPS kifizetés teljesíthető legyen.
Zöldítés:
- A figyelmezető üzenetek ellenére sem igényeltek EFA-t az ügyfelek.
- Másodvetés bejelentése határidőn túl történt (ez jogszabály alapján nem elfogadható),
vagy elmaradt a tényleges megvalósítás bejelentése.
- Nem tartották be a diverzifikáció előírásait.
Kistermelői támogatási rendszer:
- a 2015. évi SAPS támogatható területnél kisebb területre történt igénylés, SAPS
támogatható terület hiánya.
- 0,25 hektár alatti parcellákra igényelt az ügyfél, amire nem jár támogatás.
EMGA Fiatal gazda:
Jogi személy ügyfelek nem csatolják a kérelemhez a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt létesítő okirat másolatát, illetve a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati

arányt igazoló dokumentum másolatát, amennyiben a szavazati arány a létesítő okiratból nem
állapítható meg.
Termeléshez kötött hízottbika-tartás
- A kérelmezett egyedeknek a kérelmező tenyészetéből való kikerülése nem kerül
bejelentésre az ENAR-ba.
- A kérelmezett egyedre vonatkozó vágás vagy export ténye nem kerül bejelentésre az
ENAR-ba.
- A vágás céljából értékesített egyed a kérelmezőtől való kikerülést követően nem kerül
közvetlenül vágóhídra.
- Az export céljából értékesített egyed a kérelmezőtől való kikerülést követően állattartó
típusú tenyészetbe kerül továbbtartásra, ezért már nem a kérelmező az exportálást
közvetlenül megelőző állattartó, aki a támogatásra jogosult lehet.
- A vágás/export a rendeletben meghatározott határnapot követően történt
Termeléshez kötött és Átmeneti Nemzeti Anyatehéntartás
- A szarvasmarhák termékenyítése - kiemelten a mesterséges termékenyítés - nincsen
bejelentve az ENAR-ba, a termelő nem ellenőrzi le a nyilvántartást,
- a kérelem benyújtását követő utólagos ENAR adat módosítások,
- 40% feletti üszőarány a teljes birtokon tartási időszak alatt,
- a kérelmezett egyed esetében nem teljesül a birtokon tartási kötelezettség, mert az egyed
a birtokon tartási időszak vége előtt kikerül a tenyészetből és a kérelmező ennek ellenére
sem vonja vissza az egyedre vonatkozó támogatási igényét, pótló egyed bejelentését
elmulasztja,
- a kérelmezett egyed nem támogatható fajtájú,
- a termékenyítő bika fajtája nem támogatható,
- 3-as mentességet igazoló állatorvosi igazolást nem vagy más dokumentumot csatol a
benyújtó vagy más nevére szóló dokumentumot csatoltak a kérelemhez.
- a kérelemhez csatolt állatorvosi igazolás olvashatatlan, az adattartalma nem látható
Tejhasznú tehéntartás támogatás
- Kötelező állatorvosi igazolás nem kerül csatolásra, vagy nem a jogosult állatorvos állítja
ki vagy más nevére szólt az igazolás,
- kérelmezett egyednek támogatási év március 31-ig nincs regisztrált ellése, mégis a
támogatás alapjául szolgáló egyedként benyújtásra került rá kifizetési kérelem,
- kérelmezett állat korábbi évben húshasznú anyatehéntartás támogatásban részesült, így
már nem minősül tejhasznú állatnak (még vegyes hasznosítású állat esetén sem!!)
- kérelmezett egyed nem éri el a kívánt életkort,
Erdős támogatások:
− EMVA-Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím esetében a táblákat nem a
megfelelő erdőrészlethez kapcsolják
o Igényelhető erdőrészlet után nem jelölik a kifizetési igényt, elfelejtik megjelölni,
− Erdészeti potenciál esetében a csatolandó mellékleteket elfelejtik feltölteni,

− Erdőszerkezet átalakítása (ENTB) esetében, ha résztelepítésről van szó, mérési
jegyzőkönyv csatolása szükséges, nem hiánypótoltatható, figyelni kell rá,
− Erdő környezetvédelmi támogatás jogcímnél nem minden esetben nyújtanak be
minden évben KK-t az ügyfelek a célprogram ideje alatt (ha két KK egymást követő év
kimarad, akkor jogosultságvesztés, valamint visszafizetés a szankció)
o Figyelni kell rá, hogy anyagmozgatás esetében a fatömeget adják meg (m3), ne
pedig a terület méretét (ha).
o Megfelelően, jogcímrendeletben leírtak alapján vezetett munkanapló csatolása
sokszor elmarad.
− Natura 2000 erdő jogcímben régi erdőrészlet azonosítóval igényelnek, figyelni kell rá,
hogy a jelenleg érvényben lévővel igényeljenek.
− NVT- Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím esetén a kötelezettség/jogutódlás
kérelmek beadását ne az utolsó pillanatra hagyják, kell idő az ügyintézésre, ne emiatt
csússzanak ki a beadási határidőből.
Mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás:
− Még mindig jelentős azon termelők száma, akik kötnek díjtámogatott szerződést, de nem
igényelnek támogatást az EK-n. Fontos, hogy a tárgyévi EK-ban július 31-ig bejelentett
hasznosítási kódok szerepeljenek a biztosítási szerződésekben.

Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött állatalapú
támogatásokról
1. Az egyes támogatási jogcímek igénylésének az alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági termelő
az egységes kérelem beadásakor rendelkezzen 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel vagy
adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött
közvetlen támogatásainak összege meghaladja a száz euró értéket. Ezen szabály alapján, ha a
gazdálkodónak nincsen támogatható területe a 100 euró eléréséhez várhatóan egy anyatehén
vagy tejhasznú tehén valamint öt anyajuh szükséges.
2. A támogatás igényelését ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani az Magyar
Államkincstár (MÁK) honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen. A
benyújtott támogatási kérelem nem része az egységes kérelemnek, így nem vonatkozik rá az
egységes kérelem szabályrendszere. Ez az eljárás lehetővé teszi az átmenteni nemzeti
támogatások esetében alkalmazott, esetlegesen felmerülő hiánypótlást. Ugyanakkor az egységes
kérelemhez kapcsolódó előzetes ellenőrzés rendszere kiterjed az állatalapú jogcímek
adminisztrációs ellenőrzésére is. A Kincstár a vizsgálat során mellékletek csatolásának tényét is
ellenőrzi, de a vizsgálatok nem terjednek ki a mellékletek tartalmi ellenőrzésére.
3. A támogatási kérelemben a módosításokat szankció mentesen az egyes támogatási jogcímek
tárgyévi benyújtására nyitva álló határidő végéig, május 15.-ig lehet megtenni. Ezt követően ,
június 9-éig lehetőség van módosításra. Fontos látni, az állatok esetében elérhető termeléshez
kötött támogatások esetében, mivel ezek a jogcímek nem részei az egységes kérelemnek a május
15-ét követő, a támogatási összeg növelésére irányuló módosítás már szankciós benyújtásnak
minősül. Az általános uniós eljárásrend alapján naponta 1%-kal csökkennek azok az összegek,
amelyekre a kérelmező a kérelmek határidőig történő benyújtása esetén jogosult lett volna.
4. Az elektronikus kapcsolattartás keretében az adatváltozásra, az adategyeztetésre vonatkozó
bejelentésre, a terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevétel (akár
meghatalmazott vagy örökös általi) benyújtására van mód. Ezekkel együtt a kérelem módosítása,
pontosítása, visszavonása, továbbá – a mezőgazdasági termelő elhalálozására irányuló vis maior
bejelentés kivételével – a vis maior események bejelentése lehetséges ügyfélkapun keresztül.
5. A támogatást támogatási jogcímenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként egy
alkalommal lehet igényelni.
6. A támogatható minimális állatlétszám egy egyed. Egy állat után az egyed élete során csak egy
típusú termeléshez kötött közvetlen támogatás vehető igénybe, az a kérelmezés ideje során nem
változtatható. Ennek gyakorlati jelentősége a kettős hasznú tehenek esetében van. Nincsen
lehetőség ugyanazon tehén után egyik évben tejhasznú tehén támogatást, másik évben pedig
anyatehén támogatást igényelni. Amennyiben az állat után termeléshez kötött anyatehén átmeneti
nemzeti támogatást igényel a termelő, akkor uniós forrásból is csak anyatehén támogatás
igényelhető.
7. Csak a külön jogszabályban előírt ENAR előírásoknak megfelelően jelölt és nyilvántartott
egyedek jogosultak támogatásra.
8. A támogatásra való jogosultság szempontjából birtokon tartási idő alatt történő ellés,
termékenyítés és kiesés-pótlás esetében a birtokon tartási időszak lejártát követő, legfeljebb
tizenöt napon belül bejelentett és nyilvántartott adatok fogadhatóak el. 2017. évi változás révén
az anyatehén támogatás keretében a birtokon tartási idő alatt történő szaporítási esemény

