
EGYSÉGES KÉRELEM KERETRENDSZERE, 

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA



BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK

Egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos határidők:

 Az egységes kérelem benyújtási határideje 2022. május 15. (hétvége miatt: május 16!)

 Az egységes kérelem 2022. május 17. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási

összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar

Államkincstárnak azaz a késedelmi szankció május 17-én 1%, május 18-án 2% stb.

 A 2022. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem visszautasításra kerül. (A

mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés

szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.)

 A már 2022. május 15-ig (hétvége miatt: május 16-ig) benyújtott egységes kérelmet késedelmi

szankció nélkül 2022. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

 2022. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási

összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2022. június 9. után benyújtott módosítások a

kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre

 Az egységes kérelem felületén de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen

támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2022. május 15-e

(hétvége miatt május 16-a) után csak szankció mellett módosítható.



Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség a 2022. évi
egységes kérelem esetén:

Alapkérelem (W0221)

Adatváltozás bejelentésére (W0222) (hasznosító személyében bekövetkező változás kivételével)

Előzetes egyeztetés (W0229-előzetes egyeztetés)

Adategyeztetés (W0229-adategyeztetés)

Vis maior (W0223-vis maior)

Jogcímhez kapcsolódó kötelező dokumentumok,

Jogszerű földhasználat vizsgálat során tett nyilatkozat megtétele illetve

Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel

Elektronikus kérelembenyújtás



NEM TÁMOGATHATÓ TERÜLETEK

 Repülőterek leszálló és kiszolgáló területei

 Épített műtárgy (gát)

 Erdőnyiladék , távvezeték alatti terület

 Szórakozási vagy szabadidős tevékenységre használt területek

 Halas- és horgásztó, lőtér, valamint ezek rendeltetésszerű
használatát biztosító területek

 Állandó trágyalerakók területe

 Infrastrukturális létesítmények (pl.: utak, gátak, csatornák,
bányaterületek és szemétlerakók)

 Vízművek védőterületei, illetve ezekhez tartozó rézsű
területek

 Természetes erdőterületek, illetve a nem mezőgazdasági
hasznosítású, természetes növényzettel borított területek
(pl.: mocsarak, lápok, sásos-zsombékos, vizenyős területek,
stb.)

 Továbbá nem támogatható a náddal borított terület, amelyen a
gyepalkotók 50%-ban nincsenek jelen

 Karácsonyfa, császárfa, bambusz, gomba

Jogszabályi alap: 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 10. 

bekezdés



GYEPEK TÁMOGATHATÓSÁGA

 A legeltethető lágy szárú gyepalkotó fajok több, mint 50%-ban

fedjék a területet, legeltethető fás szárú bokrok 50% alatt

legyenek.

 Hektáronként elszórtan maximum 100 db szóló fa lehet, ami a

mezőgazdasági tevékenységet nem akadályozhatja. A hangsúly

az elszórton van, a fák nem alkothatnak 100 m2-nél nagyobb

csoportot.

 A 100 m2 feletti fás bokros terület, melyek lombkoronája alatti

területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt nem

támogathatónak kell venni.

 Amennyiben a lombkorona jelentősen összeér, átfed, nem lehet

alatta gyeptársulás, inkább fás aljnövényzet dominál.



MEPAR ÜGYFÉL ÁLTAL INDÍTOTT VÁLTOZÁSVEZETÉS

BEJELENTÉS TÍPUSAI

1. Nem támogatható terület támogatható kategóriába sorolása

2. Blokkhatár módosítása

3. Támogatható terület nem támogatható kategóriába sorolása

4. Egyes ökológiai jelentőségű területek (EFA) változásvezetése (magányosan álló fa,
kis kiterjedésű tó, fa-és bokorcsoport, fás sáv, táblaszegély, illetve erdőszélek mentén
fekvő támogatható sáv (termeléssel vagy termelés nélkül)

5. Erdős fedvény esetében amennyiben a jogcím szempontjából érvénytelen területre
fed

6. Állandó gyep fedvény esetében, ha a megadott hasznosítási kód alapján a parcella
konfliktusban van a MePAR-ban lehatárolt fedvénnyel (állandó gyepre csak ALL01,
ALL02 igényelhető változásvezetés nélkül)

Amennyiben az ügyfél a változással érintett területhez kapcsolódóan nem igényel 
támogatást, akkor nincs lehetősége változásvezetésre vonatkozó bejelentésre.



ELŐZETES ELLENŐRZÉS

 Május 16. után végzésben kapnak figyelmeztetést a termelők, ha:

 Valamely referencia területük esetén numerikus túligénylés lép fel

 Táblák, EFA területek átfedésben vannak:

 Táblák esetén: minimum 5% vagy 0,1 hektár átfedés

 Táblával szomszédos EFA: minimum 5% átfedés

 Pontszerű EFA: 100% átfedés

 Ráfedés – a tábla az igénylés szempontjából nem támogatható MePAR

lehatárolásra fed rá tolerancia felett – Túlrajzolás és vágás

 Kötelezően csatolandó dokumentum hiánya

 Állatalapú jogcímek ellenőrzése

 Egyéb jogcímspecifikus ellenőrzések – SAPS, termeléshez kötött területalapú
támogatások, VP-s jogcím igénylések hiánya

 A potenciális meg nem feleléseket külön előzetes egyeztetési felületen lehet

kijavítani a 2022. május 15-től (hétvége miatt május 16-tól) számított 35. napig.

 A végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek; kivéve, ha az ügyfél a

június 20-i napot követően reagál (csökkent területet) az előzetes meg nem felelésről

kiértesítő végzésben leírtakra.

 Kötelező elektronikus kapcsolattartás



ELŐZETES ELLENŐRZÉS – MŰHOLDFELVÉTELEK

HASZNÁLATA I.

 A 2022-ben is az előzetes ellenőrzésben, a kérelmek szankciómentes

korrigálása érdekében az Európai Űrügynökség által finanszírozott Sentinel

műholdcsalád által készített nagyfelbontású műhold felvételeket is

felhasznált a kincstár.

 Az ország területéről, átlagosan 5 naponta elérhető felvételeket 2021 őszétől

kezdődően összegyűjtötték és automatizált képfeldolgozási technológia

alkalmazásával megállapították a lehetséges parcellahatárokat, valamint a

parcellákhoz tartozó vélhető hasznosítások nagyobb csoportjait.



ELŐZETES ELLENŐRZÉS – MŰHOLDFELVÉTELEK

HASZNÁLATA II.

 2021: a tavalyi tapasztalatok alapján idén jelezni fogják, hogy az egyes

táblák milyen potenciális meg nem feleléssel lehetnek érintettek

 Táblahatár eltérés? Hasznosítási kód eltérés?



ÜGYFÉLKAPUS ÉSZREVÉTELEZÉSRŐL

 Egységes kérelem területalapú jegyzőkönyv észrevételezésére kizárólag az elektronikus

úton, a megfelelő menüpontban (Egységes Kérelem / Egységes Kérelem 2022

ügyfélészrevétel) van lehetőség.

 Ami papíralapon érkezik be az végzésben visszautasításra kerül.

 Az ellenőrzés során készített fényképek és a helyszínen rögzített jegyzőkönyvek ezen a

felületen érhetőek el az EK jegyzőkönyv kézbesítését követően.

 Az észrevételek benyújtásával lassulhat az ügyintézési idő, ezáltal elhúzódhat az ellenőrzési

eredmények zárása.

 Lehetőség van az adott jegyzőkönyv észrevételezéséről lemondani, mely gyorsítja az

ellenőrzések zárását, így előrevetítheti a kifizetések megindítását, ha más gátló tényező nincs.

 Az észrevételről történő lemondást követően – egyet nem értés esetén - további lehetőségként

adott a határozatra történő fellebbezési lehetőség.

 Elektronikus jegyzőkönyv és észrevétel felület értelmezését segítő anyagok elérhetők a 

kincstár honlapján .


