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TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató
által …………. napján meghirdetett, Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartásacímű, VP4-11.1.-11.2.-18kódszámú felhívás alapján …………………, mint támogatást igénylő.
……… időpontban ………….. iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) …........ azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A vissza nem térítendő támogatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban:
EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzat finanszírozza.
Alintézkedés

A támogatási
Maximális pontszám kérelemmel elért
összpontszám
96/94 pont
96/94 pont

Támogathatósági
ponthatár
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A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően ………… Ft, azaz………. Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A támogatás forintban meghatározott teljes összege tájékoztató adat, az okirat kibocsátásakor számolt
euró/forint árfolyamon mely…..Ft, azaz…..forint. A tájékoztató adat szerinti összeg, a támogatási időszak
végére kifizetett teljes összegtől az évenkénti euró/forint árfolyam változása miatt eltérhet!
A támogatás a Felhívás 5. fejezet 5.3 pontja alapján ….forint(euró)/(ha/db).
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Amennyiben releváns
A felhívás szerinti területmértékre jutó támogatási összeget kell feltüntetni. Ha több földhasználati kategóriában kerül sor támogatásra
- a gyep földhasználati kategória kivételével - a szántó és az ültetvény földhasználati kategórián belüli csoportosítás szerinti, valamennyi
eltérő mértékű támogatást külön-külön kell felsorolni.
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A Projekt megvalósításának kezdete: 2019. január 01.
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A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja:A 2019. évi egységes kérelem időszak
első napja.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. december 31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: A 2023. évi egységes kérelem időszak utolsó
napja.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Támogatás intenzitása: 100%

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet) alapján előleg nyújtására nincs lehetőség, azonban az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke
szerinti rendelkezések alapján előzetes kifizetés nyújtható.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

… Ft, azaz … forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (a továbbiakban: KET)
Az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében, az adott évi egységes kérelem benyújtására
meghatározott időszak.
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A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1.. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott
támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű
biztosítékot nyújtani.
A felhívás szerinti támogatás esetében előleg fizetése nem lehetséges, ezért biztosítékadási kötelezettség
nem áll fenn.
Indokolás
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……………..
A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel,
csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő
támogatás részletes indokolása megtekinthető az illetékes megyei kormányhivatalnál.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen,
annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be,
amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a
kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet
költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg
köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel
kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.
Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást
köteles a jelen támogatói okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
Elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás esetén a
részletes indokolás és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját tartalmazó tájékoztatás szerepeltetendő.
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szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF
rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF
a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns
jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
Adatkezelési hozzájárulás
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a Projekt
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a
támogatói intézményrendszer által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A
Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
Közbeszerzési tájékoztatás
Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési
beruházásra vagy az adott beszerzésre megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a 40 millió
forintot – tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a
kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem
kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a Kedvezményezett, a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével köteles eljárni!
Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden 40 millió forintot elérő vagy azt meghaladó
összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!
Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési
kötelezettsége áll fenn az irányító hatóság felé. A közbeszerzési eljárás során keletkezett összes
dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az irányító hatóság közbeszerzési-jogi, támogathatósági,
elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés
készül, támogatás csak a támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés
megléte esetén folyósítható.
Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az irányító hatóság
közleményeiből.
Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok

megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Felülvizsgálati záradék
Amennyiben azok a kötelező előírások, követelmények, vagy kötelezettségek, melyeken a kötelező és
vállalt előírások, kötelezettségvállalások túlmutatnak, módosulnak, a támogatás tekintetében ezen új
feltételrendszert kell alkalmazni. A jelen Okiratban foglalt művelet kiigazításáról a kifizető ügynökség
értesíti a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett nem fogadja el a kiigazítást, úgy a
kötelezettségvállalás érvényét veszti, a támogatási jogviszony megszűnik, ezzel azonban érvényessége
időtartama tekintetében visszatérítés nem terheli.
Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
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Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott
támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat
kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy
egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló
7
határidőben kifogást nem nyújt be.
Az Okirathoz csatolt …3.… db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban
vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre.
Kelt: Kecskemét, 20.. …..

Támogató
név
beosztás
Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatóság

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet – Jogkövetkezmények
8
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

Amennyiben nincs elutasított tétel, vagy a támogatás nem csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy
támogatási alappal történik
7 Amennyiben van elutasított tétel, vagy a támogatás csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási
alappal történik
8 Amennyiben releváns
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1.

melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

I. Kötelezettségvállalások
(1) A kötelezettségvállalás 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.
(2) A kedvezményezettnek a KET-en a kötelezettségvállalási időszak öt éves időtartama alatt be
kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.
Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek
(1) A kedvezményezett a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága
teljes területén elvégzett tevékenységekről a termeléshez kötött közvetlen támogatások
igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerinti
gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni.
(2) A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a
gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről (permetezési napló) szóló
nyilvántartást, amelyet a kezelés napján, az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet
havi szinten, és a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni.
(3) A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön
közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan
folyamatosan kell vezetni.
(4) A gazdálkodási napló és kitöltési útmutatója a www.szechenyi2020.hu honlapon elérhető.
(5) A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus
alapú - a kötelezettségvállalási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.
Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek
(1) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő kedvezményezett köteles a támogatói okirat
hatálybalépését követően, de legkésőbb a kötelezettségvállalási idő vége előtt ökológiai
gazdálkodási képzésen részt venni. A kedvezményezettnek a képzési kötelezettséget a
kötelezettségvállalási időszakban egyszer kell teljesítenie.
(2) A képzésen a kedvezményezettnek kell részt vennie. Amennyiben a kedvezményezett nem
természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak
vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság
vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie.
(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a kötelezettségvállalási
időszak alatt, az áttérési támogatásra vonatkozó kötelezettségvállalási időszak alatt a
kötelezettség átvevőjének – a 2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a kötelezettség
átvételére vonatkozó évet követően képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az 1. pontban
meghatározott képzésen részt vett.
(4) A kedvezményezett mentesül az ökológiai gazdálkodási képzési kötelezettség alól,
amennyiben azt a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább egyszer már
teljesítette..
II. Referenciaelemek
(1) A kedvezményezettnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt gazdasága teljes területén
be kell tartania:
a) 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 rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján
meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (JFGK);
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 (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM
rendelet) 2. §-a alapján meghatározott vonatkozó kritériumokat és minimumtevékenységeket;
c) a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményt: Gondoskodni kell a
növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű
összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről (pl.: növényvédő szer csomagolóeszköz más
célra még tisztított állapotban sem használható).
III. Követelmények
(1) A kedvezményezettnek a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen belüli
teljes területen a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára
vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie. Amennyiben valamely fizikai blokkban
túligénylés alakul ki, átfedés van a KET-ek, és/vagy valamely bejelentett terület között, avagy a
bejelentett terület a földhasználati kategóriában nem támogatható területre fed rá, akkor a területi
puffer nem vehető figyelembe.
(2) A KET méretéhez kötődő előírások teljesítésének elbírálásához figyelemmel kell lenni a
809/2014 EU rendelet 38. cikke alapján alkalmazott kerületi toleranciára, valamint összkérelem
szinten a 640/2014/EU rendelet 18. cikk. (4) bekezdésében rögzítettekre.
(3) A kedvezményezett köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak az 5. számú
mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az
adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása
vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
(4) A szántó és ültetvény földhasználati kategória esetében a tápanyag-gazdálkodási tervet
évente szükséges elkészíteni, talajvizsgálati eredmények, vagy - amennyiben releváns levélanalízis alapján, vagy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján, a tervezett
termésszinthez meghatározott tápanyagigény figyelembevételével.
(5) A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re
vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét.
A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok
típusát (ökológiai gazdálkodásban engedélyezett műtrágyák és termésnövelő anyagok, valamint
szervestárgya)
a) ökológiai gazdálkodásban engedélyezett műtrágyák esetén az N, P, K elemre,
b) szervestrágya esetén a N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - hasznosulási értékekre és
a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott határértékek figyelembe
vételével megállapított - hektáronkénti maximális mennyiségét.
(6) Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán több növénykultúra kerül termesztésre, minden
növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni.
(7) A tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre
vonatkozóan. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően
kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően
30 napon belül kell elkészíteni. A kedvezményezettnek a 2019 évre vonatkozó tápanyaggazdálkodási tervét a 2019. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell
elkészítenie.
(8) Amennyiben az érintett táblán a tápanyag-gazdálkodási tervben a tervezettől eltérő
gazdálkodás valósul meg, akkor az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban

dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt és a kedvezményezettnek a tápanyaggazdálkodási tervet módosítania kell az eltérésnek megfelelően.
(9) A tápanyag-gazdálkodási terveket, valamint a talajvizsgálattal és a levélanalízissel
kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát a kötelezettségvállalási időszak végét
követő tizedik év végéig meg kell őrizni.
(10) A kedvezményezett köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek)nek a 6.
számú mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és január 31. között, az
adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása
vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
(11) A kedvezményezettnek eleget kell tennie a hatásindikátor monitoring adatszolgáltatási
kötelezettségének.
(12) Az ültetvény földhasználati kategóriában a faiskola és csemetekert kivételével a 1. számú
melléklet szerinti minden gyümölcsfaj támogatásra jogosult.
(13) Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken
legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található, vagy
legkésőbb a 2019. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig a támogatási
kérelemben tett nyilatkozat alapján eltelepítésre kerül. A támogatási kérelem benyújtásakor még
nem termő ültetvény is támogatható.
(14) Ültetvény földhasználati kategória esetében a fa-, illetve tőkehiány nem haladhatja meg a
15%-ot.
(15) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és
zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú
gyümölcsökre, rizsre és zöldugarra igényelhető, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a
pihentetett terület, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú
ültetvény kivételével.
(16) Az aromás, gyógy- és fűszernövények a zöldségnövények után járó támogatási összegre
jogosultak.
(17) A kötelezettségvállalási időszak alatt a kedvezményezettnek lehetősége van arra, hogy adott
tábla esetében az egyik évben a szántóföldi növénytermesztés, a másik évben pedig a
zöldségtermesztés támogatási összegét igényelje a termesztett növény figyelembevételével.
(18) Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási földhasználati kategória
esetében támogatható.
(19) A támogatási kérelemmel érintett összes gyepgazdálkodási földhasználati kategóriába eső
terület vonatkozásában átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év állatsűrűséget kell biztosítani saját
legeltethető állat tartásával a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt.
(20) Amennyiben a kedvezményezett egy adott blokkon belül úgy gazdálkodik, hogy egy
kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, az adott támogatás szempontjából
nem támogatott területén a szomszédos kötelezettségvállalással érintett területtel azonos
hasznosítás kódú növényt termeszt, akkor a területeket a pályázati felhívás 1. számú melléklete
2. Területek elkülönítése: A) bekezdésében foglaltak szerint kell elkülönítenie.
(21) Amennyiben a kedvezményezett vegyes vagy keverék hasznosítást jelöl meg egy adott
táblára a kifizetési igénylésében, amely tábla az alábontások alapján zöldség és szántóföldi
kultúrát is tartalmaz, abban az esetben az adott tábla szántóföldi növénykultúraként kerül
elszámolásra .
(22) Amennyiben a kedvezményezett keverék hasznosítást jelöl meg, és a keverék tisztán
szántóföldi növényekből áll, akkor az adott keverék szántóföldi kultúraként, ha pedig a keverék
tisztán zöldségnövényekből áll, akkor az adott keverék zöldségnövényként fogadható el.
(23) Azon táblákat, melyeken a kötelezettségvállalási időszak alatt szántóföldi növénytermesztés
zajlik, de ezen tevékenység ellenére is az ötödik gazdálkodási évre 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 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk alapján állandó gyepnek minősül, az ötödik gazdálkodási
évben is szántóföldi földhasználati kategóriának megfelelő területként kell figyelembe venni.
IV. Ültetvény kivágása és újratelepítése
(1) Amennyiben a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja eltér
egymástól, akkor az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes KET-en lehetséges.
(2) Amennyiben a kedvezményezett az (1) bekezdéstől eltérően a KET egy részét kívánja csak
kivágni és újratelepíteni, azt abban az esetben teheti meg, ha a KET új telepítésű ültetvényrésze
továbbra is ugyanazon ültetvénycsoportban marad.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak esetén az ültetvény újratelepítését a kivágással érintett
KET vonatkozásában a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül kell elvégezni.
(4) Amennyiben a KET-en az ültetvény kivágásra, majd újratelepítésre kerül, de az új telepítésű
ültetvény után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, akkor az újratelepített területre a
támogatási összeg meghatározásánál az új növényfaj szerinti hektáronkénti alacsonyabb
támogatási mérték kerül figyelembevételre.
(5) Amennyiben az új telepítésű ültetvény után magasabb hektáronkénti támogatási összeg
igényelhető, mint a kivágott növényfajra, úgy a kedvezményezett részére az újratelepített terület
vonatkozásában a támogatási összeg meghatározásánál az alacsonyabb támogatási összeg
kerül figyelembevételre.
(6) Ha a kedvezményezett a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás
tényét a kivágás befejezésétől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Államkincstár) által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
be kell jelentenie.
(7) Ha az ültetvény kivágás anélkül történt, hogy a kedvezményezett a kivágott, támogatási
jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor a (6) bekezdés szerinti bejelentést követő 12
hónapon belül a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási
kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell
tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a kedvezményezett az
újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.
(9) A kedvezményezett az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 15 napon belül az
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
be kell jelentenie az Államkincstárnak.
(10) A kedvezményezett kizárólag a (9) bekezdésben meghatározott bejelentés megtétele után
nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, amelyben a KET-en lévő újratelepített ültetvény alapján a
támogatási összeg kifizetését igényli.
(11) A (6) és (9) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében
hiánypótlásnak helye nincs.
(12) Amennyiben az ültetvény újratelepítése a KET egészén vagy részén vis maior esemény miatt
12 hónapon belül nem lehetséges, akkor a kedvezményezettnek a KET egészére vagy részére a
kivágott terület nagyságához igazodó vis maioros visszavonási kérelmet kell benyújtania az
Államkincstárnak.
A kedvezményezettnek el kell végeznie az elfogadott vis maiorként kezelt KET vonatkozásában a
visszamaradt, támogatásra jogosult terület EOV koordináták vagy shape file feltöltésével való
beazonosítását, amelyet a vis maioros visszavonási kérelem részeként, azzal együtt elektronikus
úton kell benyújtania.
(13) A (12) bekezdésben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy
kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a kedvezményezett az
újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.

(14) A kötelezettségvállalási időszak folyamán az ültetvény adott évi kivágás és telepítés
bejelentésére vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi egységes kérelem
szankciómentes benyújtásának határideje. Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának
határidejét követően benyújtott kérelmeket a Államkincstár a következő naptári évre veszi
figyelembe.
(15) Az ültetvény kivágására és telepítésére vonatkozó bejelentés alapján a támogatói okirat
módosításra kerül.
V. A kedvezményezett által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás
általános szabályai
(1) A kötelezettségvállalási időszak alatt:
a) a beazonosított, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület EOV koordinátákkal
rögzített határa nem változhat;
b) az a) pont szerinti területen belül elhelyezkedő táblák határai a kötelezettségvállalási időszak
alatt a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül módosíthatók;
c) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül a táblák száma tárgyévenként
és tárgyéven belül is változhat.
(2) A földhasználati kategóriában támogatásba vont terület növelésére kizárólag
kötelezettségátvállalás révén van lehetőség.
(3) A földhasználati kategóriák közötti váltás egyetlen kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület vonatkozásában sem lehetséges a kötelezettségvállalási időszak alatt.
VI. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok
(1) A kedvezményezett a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal
együtt ruházhatja át.
(2) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás
jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének a
támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a pályázati felhíváshoz
kapcsolódó dokumentumokban foglalt pályázati feltételeknek.
(3) Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó területei
vonatkozásában meg kell felelnie a vonatkozó feltételeknek.
(4) A gazdálkodó szervezet nevében történt változás esetén a kedvezményezett köteles az
Államkincstárt az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról – annak
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az Államkincstár által előírt, hatályban levő
nyomtatványon értesíteni azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is teljesíthető.
Amennyiben a kedvezményezett az ügyfél-nyilvántartási rendszerben hivatalból nyilvántartásba
vett ügyfélként szerepel, a kedvezményezett a kérelemre történő nyilvántartásba vételét a
pénzügyi következményekkel járó intézkedéssel kapcsolatos eljárás megindítására irányuló
kérelem benyújtásával egyidejűleg is kérelmezheti.
(5) A gazdálkodó szervezet cégformájában történt változás esetén a kötelezettségátadásra
vonatkozó eljárást kell alkalmazni.
(6) A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási
kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
(7) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a KET-nél kisebb területet átadni nem lehet.
(8) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a KET-hez kapcsolódó jogosultságokat és
kötelezettségeket egy földhasználónak kell átadni.
(9) A kötelezettségátadás és a jogutódlás csak teljes évre vonatkozhat.
(10) A kötelezettség átvállalása a kötelezettségvállalási időszak hátralévő időtartamára
vonatkozik.

(11) Kötelezettségátadásra a kötelezettségvállalási időszak első évében vis maior esetek
kivételével nincs lehetőség.
(12) Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a vis maior esetek kivételével – egyszer
adható át.
(13) Kötelezettségátadás esetén az IH és az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi
jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli.
(14) A kötelezettség átvevője a KET-re megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a
kötelezettségátadás során.
(15) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá az öröklés bejelentését a kötelezettség
átvevőjének elektronikus úton kell benyújtania az Államkincstárhoz. A kötelezettség átvevője által
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a
kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó – a kedvezményezett elhalálozása
esete kivételével – együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettséget átvevő lakhelye
vagy székhelye szerinti illetékes Államkincstár kirendeltségre vagy ha 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. A kötelezettség átadó által ügyfélkapun keresztül
jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet nem kell eljuttatni az
Államkincstár részére, az a kötelezettség átadó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének
időpontjában hatályossá válik az IH-val szemben.
(16) A kötelezettségvállalási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem
beadásának a határideje a következő, a vis maior esetek kivételével:
a) a 2020., azaz a második év vonatkozásában: 2019. december 31.;
b) a 2021., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2020. december 31.;
c) a 2022., azaz a negyedik év vonatkozásában: 2021. december 31.;
d) a 2023., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2022. december 31.
(17) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben több terület átadását is lehet kérelmezni.
(18) Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti
teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a
gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV koordinátákkal történt
beazonosításának eredményeinek másolati példányát, a tápanyag-gazdálkodási terv másolati
példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az
Államkincstár által küldött iratok másolati példányát.
(19) A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki kedvezményezett volt, de
valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes
kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan az ökológiai gazdálkodás adott földhasználati
kategóriájából vagy az egész intézkedésből kizárásra került.
(20) A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott
módosított támogatói okirat hatálybalépését követően az adott területre vonatkozóan az egységes
kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az Államkincstárhoz. Ha a
kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott módosított támogatói okirat hatálybalépése
adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó
kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően kell kitölteni és
benyújtani.
(21) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a
kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a
kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói
okirat hatálybalépéséig.
(22) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

VII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai
(1) A kötelezettségvállási időszak alatt a kedvezményezett az Államkincstár által rendszeresített,
és az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő
benyújtásával, az Államkincstártól kérelmezheti
a) a teljes támogatási kérelem visszavonását,
b) a teljes földhasználati kategória visszavonását, valamint
c) a KET visszavonását.
(2) A visszavont területre kifizetett támogatás – vis maior miatti visszavonás kivételével jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett terület
támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az Államkincstár
értesíti az ügyfelet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének visszafizetése bármely
Államkincstár által megállapított támogatás összegéből levonható.
(3) A KET-től kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza:
a) a kötelezettségvállási időszak fennmaradó időtartamára vonatkozó elfogadott vis maior
esetekben, amelyek az alábbiak:
a földhasználat írásban történő felmondása az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által,
osztatlan közös tulajdon megszüntetése során bekövetkező terület méret csökkenés,
illetve terület elhelyezkedésének megváltozása,
az NFA által a jogosult területre vonatkozóan kiírt pályázati felhívásnak való meg nem
felelés vagy a határidőn belül benyújtott pályázat alapján meg nem valósuló földhasználatot
megalapozó jogviszony alapján megszűnő kötelezettségek,
a támogatott területen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztési program (a továbbiakban: VTT)
keretében árvízi tározó működtetésére került sor,
a kedvezményezettet a természetvédelmi hatóság kötelezi a földhasználati előírások
szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására,
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások sövénytelepítés célterület
keretében végzett beruházások által igénybe vett területek.
a KET-ek jogszerű földhasználattal nem érintett területekre történő átfedések esetén,
b) a kötelezettségvállási időszak fennmaradó időtartamára vissza nem telepített ültetvény
területek;
c) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára el nem telepített ültetvény területek;
Az a) és b) esetek miatti részleges visszavonás esetén a kedvezményezettnek el kell végeznie
KET vonatkozásában a visszamaradt, támogatásra jogosult terület EOV koordináták vagy shape
file feltöltésével való beazonosítását, amelyet a visszavonási kérelem részeként, azzal együtt
elektronikus úton kell benyújtania.
(4) A teljes kérelem visszavonás, a teljes földhasználati kategória visszavonás, valamint a KET
egészének vagy egy részének visszavonása iránti kérelmet – a kedvezményezett elhalálozása
esete kivételével – az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz. A támogatott elhalálozása esetén a
teljes kérelem visszavonás, a teljes földhasználati kategória visszavonás, valamint a KET
visszavonás iránti kérelmet postai úton, az Államkincstár által rendszeresített
formanyomtatványon lehet benyújtani a kedvezményezett székhelye vagy lakhelye szerinti
illetékes megyei Államkincstár kirendeltségére.
(5) A kötelezettségvállási időszak második évétől a visszavonásra vonatkozó kérelemet -a vis
maior esetek kivételével- a megelőző év december 31. napjáig kell benyújtani.
(6) A (4) bekezdéstől eltérően, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a KET
visszavonása iránti kérelmet az adott évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes
kérelem benyújtási időszak végéig az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, – a
kedvezményezett halála kivételével – elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az

Államkincstárhoz. Amennyiben a visszavonási kérelem egy KET-nek nem teljes egészét érinti, és
a vis maiorral nem érintett rész megfelel a támogatási követelményeknek, a támogatásban
maradó területet a kedvezményezettnek fel kell mérnie, és a vis maioros visszavonási kérelem
benyújtása során az elektronikus visszavonási kérelemben be kell nyújtani az Államkincstár
részére.
(7) Ha a kedvezményezett a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés
napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján, vagy ezt követően nyújtotta be,
akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.
(8) Ha a KET visszavonása után maradó terület adott földhasználati kategória esetében nem éri el
az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül és vis maior esetek kivételével a
területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(9) A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül azzal, hogy a támogatott
területre addig felvett támogatás jogosulatlan igénylésnek minősül.
VIII. Ellenőrzés
(1) A Bizottság 809/2014/EU rendelete és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések
alapján évente történő adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek
teljesítésének vonatkozásában a kifizető ügynökség végzi, amelybe külön jogszabály, illetve
megállapodás alapján más szervezeteket is bevonhat. Az ellenőrzésekre az adott évi egységes
kérelem vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, de a támogatott területek a kifizetési kérelem
meglététől, illetve annak tartalmától függetlenül is ellenőrzésre kerülhetnek.
(2) A kifizető ügynökség a helyszíni ellenőrzés során a vizsgált évre/évekre és az adott év/évek
minden napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.
(3) Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési szempontokat és szankciókat a 7. számú
melléklet tartalmazza.
(4) A kedvezményezettnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás
feltételeinek teljes körű ellenőrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló, a
tápanyag-gazdálkodási terv adott évre és a kötelezettségvállalási időszak korábbi éveire
vonatkozó példányainak, valamint az azokban szereplő anyagok felhasználására vonatkozó
adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak.
(5) A helyszíni ellenőrzés a gazdálkodási napló eredeti példányában foglaltakat is figyelembe
veszi.
(6) A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása az ökológiai gazdálkodás
támogatás esetében úgy kerül megállapításra, hogy a kötelezettségvállalással érintett
gyepterületek támogatott összterülete (agrár-környezetgazdálkodási kifizetés gyepgazdálkodási
tematikus előíráscsoportok, ökológiai gazdálkodás legeltetéses gyepgazdálkodás támogatás,
ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram),
valamint az adott támogatás(ok) releváns területeinek előírt állatsűrűség szorzatának eredménye
képezi azt az állategységet, amely a kedvezményezettnek a támogatás(ok) releváns területeinek
vonatkozásában előírt állatsűrűségi minimum előírások teljesítéséhez szükséges. Amennyiben
nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy mindegyik intézkedés keretében meg nem felelés
kerül megállapításra.
(7) A gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében a kedvezményezett az állategységhez
kötött kötelezettségét (legalább 0,3 ÁE legeltethető állat/ha/év) a legeltethető állatok tulajdonosa
és tartójaként teljesíti.
(8) A gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében a támogatás igényléséhez szükséges,
hogy a kedvezményezett a teljes kötelezettségvállási időszak alatt a legeltethető állatokra
vonatkozóan a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett

nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepeljen, valamint
eleget tegyen:
a) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,
b) a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm.
rendeletben,
c) a juh- és kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben előírt, az állatállományra
vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.
(9) Az előírások teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állategység a gazdálkodási napló
adatait is figyelembe véve kerül meghatározásra.
(10) A területmérési jegyzőkönyv meglétének ellenőrzése során az érintett terület
vonatkozásában rendelkezésre álló, az ÚMVP AKG támogatás keretében készült területmérési
jegyzőkönyv attól függetlenül elfogadható, hogy a területmérési jegyzőkönyvet kinek a nevére
állították ki, de a 2. számú melléklet adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak
megfelelően aktualizálni kell a területmérési jegyzőkönyvet.
(11) Az ökológiai tanúsító szervezet minden év szeptember 30-ig a kifizető ügynökségnek
adatszolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt az adott év vonatkozásában a kedvezményezett
KET-einek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról,
a legutolsó átállási időszak kezdetének dátumáról, valamint arról, hogy a kedvezményezett
rendelkezik a kötelezettségvállalási időszak adott évére ökológiai tanúsítási szerződéssel.
Amennyiben a KET ökológiai státusza a szeptember 30-i adatszolgáltatást követően kerül
megszüntetésre vagy visszaminősítésre vagy az ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződés
ezután kerül megszüntetésre, akkor az ökológiai tanúsító szervezet nyolc napon belül megküldi a
kifizető ügynökségnek az érintett földterület és a kedvezményezett azonosító adatait.
(12) A beérkezett támogatási kérelmek elbírálásához az ökológiai tanúsító szervezet az
Államkincstár adatszolgáltatását követően 45 napon belül tájékoztatást nyújt a kedvezményezett
KET-einek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról,
a legutolsó átállás kezdetének dátumáról.
(13) Az ökológiai tanúsító szervezetek minden tárgyévi visszaminősítést és ökológiai státusz
megszűnésének tényét 8 napon belül jelzik a kifizető ügynökség felé.
(16) Amennyiben a kedvezményezett a területmérés során nem külön KET-ként méri fel az átállás
alatti és az átállt területeket, illetve az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdete alapján,
akkor a korábban átálló terület átállási időszakának kezdete alapján kerül meghatározásra az
egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület támogatási összege.
(14) A legalább 0,3 ÁE legeltethető állat /ha/év előírás teljesítésénél egy adott állatot a
kötelezettségvállási időszak egy adott évében csak egy kedvezményezettnél lehet elfogadni.
(15) Amennyiben a kedvezményezett egy azon legeltethető állat vonatkozásában a „VP3-14.1.116 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című felhívás keretében az adott
állategyedre ”Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség” kiegészítő
támogatás igénybevételére sor kerül, akkor az adott állategyed a jelen Felhívásban saját állatként
nem kerül figyelembe vételre a minimális állatsűrűség számítása során.
IX. Vis maior
(1) Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat 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 és 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 állapítja
meg.

(2) Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a kötelezettséget átvállaló az adott KET
vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az az ökológiai gazdálkodás
előírásai szerinti hasznosításnak minősül.
(3) Ha ugyanazon KET-en legalább három évben vis maior körülmény miatt nem történik meg az
előírásoknak megfelelő hasznosítás, akkor az adott KET a támogatásból, a területre addig felvett
támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége nélkül, a kötelezettségvállalási időszak
lejártáig kizárásra kerül.

2. melléklet - Jogkövetkezmények
(1) A jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat a Felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá a támogatási vagy kifizetési
kérelmekhez kapcsolódó egyéb eljárások során megállapításra kerül, hogy a KET mérete
csökkentésre szorul, az Államkincstár részleges kizárás iránti eljárást indít.
(3) A (2) bekezdésben foglalt részleges kizárási eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben azon
földrészletek, amelyeken az ügyfél jogszerű földhasználattal rendelkezik, területi elhelyezkedését
illetően teljes egészében lefedik a KET belső területi pufferrel csökkentett területét.
(4) Részleges kizárás esetén az Államkincstár meghatározza a kizárt földterületet, valamint a
kizárás következtében lecsökkent földterületet beazonosító EOV koordinátákat, erről döntéssel
értesíti a kedvezményezettet.
(5) A (2) és (4) bekezdések alapján kizárt területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támogatási
összegéből történő levonással is teljesíthető.
(6) Amennyiben a kedvezményezett évente eltérő támogatási összegre jogosult és a már igénybe
vett teljes támogatási összeg egy részét a (2) bekezdés szerinti területcsökkenés miatt a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie, úgy az
egyes gazdálkodási éveket érintően visszafizetendő összeg az adott kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő területre évenként kifizetett támogatási összege alapján kerül
meghatározásra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés
mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan
csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

Szankciós táblázat

Jogkövetkezmények érvényesítésének általános szabályai
1.

Ha bármely szankció, elutasítás, kizárás a vonatkozó támogatási összeg kifizetését követően
kerül megállapításra, akkor a kedvezményezettnek a részére már kifizetett támogatási összeg
jogosulatlanul igénybe vett részét a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetnie.

Területeltérésre vonatkozó jogkövetkezmények
1.

Amennyiben a tábla igényelt és megállapított területe eltér, akkor a területeltérésre vonatkozó
szabályozást kell alkalmazni.

2.

A 640/2014/EU Bizottsági rendelet 19. cikk szerinti igényelt terület és az ellenőrzéseket
követően megállapított terület közötti különbség megállapítása földhasználati kategóriánként
történik.

Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei
1.

Amennyiben az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem
tartotta be:





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 rendeletben
meghatározott követelmények (HMKÁ), vagy
az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt
gazdálkodási követelmények (JFGK) valamelyikét,

úgy a már igénybe vett – az érintett táblára jutó adott évi - támogatási összeget, a kölcsönös
megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet alapján
meghatározott jogkövetkezmény mértékével azonos mértékben, a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
Amennyiben az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem
tartotta be – a HMKÁ, és a JFGK kivételével - bármely egyéb a felhívásban meghatározott
referenciaelemek valamelyikét, akkor az érintett táblára jutó adott évi kifizetési kérelme
elutasításra kerül.

2.

Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó
kötelezettségének, a kedvezményezett adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül.

3.

Ha a kedvezményezett a gazdálkodási naplót hiányosan vagy nem valós adattartalommal
vezeti, úgy az érintett évre jutó támogatási összeg 1%-ára nem jogosult.

4.

Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló 5. számú mellékletben
meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy az érintett évre jutó
támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.

5.

Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a tápanyag-gazdálkodási terv 6. számú mellékletben
foglalt adattartalmának benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a földhasználati
kategóriára az érintett évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.

6.

Ha a kedvezményezett a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre (a
továbbiakban: KET) nem készíti el a megadott határidőig a tápanyag-gazdálkodási tervet,
akkor a KET-re az adott évi támogatás 5%-ra nem jogosult.

7.

8.

Ha az áttérési támogatásban részt vevő kedvezményezett az ökológiai gazdálkodási képzésen
nem vesz részt, akkor nem jogosult a kötelezettségvállalási időszak utolsó évre jutó támogatási
összeg 25%-ára.
Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a kötelezettségvállalási
időszak alatt, akkor az áttérési támogatás és kötelezettség átvevőjének a képzési
kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer teljesítenie kell, kivéve, ha más
területe részben vagy egészben fenntartási támogatásban részesül.
Amennyiben a kedvezményezett a képzésen való részvételnek nem tesz eleget, akkor nem
jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 25%-ára.

9.

Ha a kedvezményezett valamely a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen
belül a KET méretével megegyező mértékben nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási
időszakból már eltelt év(ek) és az adott év teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot,
akkor az adott KET, vagy annak egy része kizárásra kerül és a kizárt területre vonatkozóan

már igénybe vett támogatási összeget az általános kötelezettségeknek való meg nem felelés
jogkövetkezményei 10. 11. pontjában foglaltak figyelembevételével a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. .
10.

Ha a kedvezményezett a hatásindikátor monitorozó rendszer keretén belüli adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan,
vagy nem az előírt módon teljesíti, az adott évre jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentett
összege kerül kifizetésre.

11.

Ha a tábla ellenőrzéseket követő mérete nem éri el a 0,25 ha nagyságot, akkor az érintett tábla
az adott évre vonatkozóan elutasításra kerül.

12.

Ha a kifizetési kérelem alapján, az adott földhasználati kategóriában megállapított támogatható
terület nem éri el az 1 ha nagyságot, akkor az adott évre az érintett földhasználati kategória
elutasításra kerül.

13.

Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a terület helyszíni beazonosítását szolgáló
sarokpont (1. számú melléklet) kijelölésére irányuló kötelezettségének, és
a) ez nem akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható, részére a KET
vonatkozásában az adott évre jutó támogatási összeg 1%-kal csökkentett összege kerül
kifizetésre;
b) ez akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés nem végrehajtható, de a kötelezettség
teljesítésre vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül pótolja a sarokpont kijelölésére
vonatkozó kötelezettségét, úgy részére a KET vonatkozásában az adott évre jutó támogatási
összeg 5%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre. Ha a felszólítás ellenére a sarokpont
kijelölését nem pótolja, az adott KET az adott évben elutasításra kerül.

14.

15.

16.

17.

18.

Ha a kedvezményezett a kötelezettségvállalási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt
be kifizetési kérelmet, vagy a kifizetési kérelme egynél több alkalommal teljes mértékben
elutasításra kerül, akkor kedvezményezett a támogatásból a kötelezettségvállalási időszak
lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
Ha a kedvezményezett a kötelezettségvállalási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt
be adott KET-re vonatkozóan kifizetési kérelmet, vagy a KET-re vonatkozó kifizetési kérelme
elutasításra kerül, akkor a KET a támogatásból a kötelezettségvállalási időszak lejáratáig
kizárásra kerül és a KET vonatkozásában már igénybe vett teljes támogatási összeget a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
Ha az egységes kérelemben meghatározott határidőn túl, de az adott éven belül történik meg a
kifizetési kérelem módosítására vonatkozó kérelem benyújtása, úgy az érintett tábla
vonatkozásában a módosításra vonatkozó kérelem nem kerül figyelembevételre.
Az ültetvény művelési ág esetén a kedvezményezett az adott KET vonatkozásában a
támogatásból a kötelezettségvállalási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatott KET-re
vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha
a) a kedvezményezett az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának
határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be;
b) nem tesz eleget
ba) az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy
bb) az ültetvény újratelepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének;
c) a kedvezményezett 12 hónapon belül nem végzi el az ültetvény újratelepítését;
d) a KET-en található ültetvény egy részének kivágásakor más ültetvénycsoportba tartozó
növény kerül újratelepítésre a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül.
Amennyiben a kedvezményezett a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1306/2013/EU tanácsi rendelet által
előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 640/2014/EU rendeletre

19.
20.
21.

22.

hivatkozik az Államkincstár eljárása során, abban az esetben az ezzel összefüggő bizonyítási
kötelezettség őt terheli.
Az általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei összeadódnak.
Azon KET-ek vonatkozásában, amelyekre a kedvezményezett nem rendelkezik területmérési
jegyzőkönyvvel, az érintett KET-ekre járó első évi támogatási összeg 5%-ára nem jogosult.
Amennyiben a kedvezményezett nem gondoskodik a növényvédelmi tevékenység során kiürült
csomagoló
burkolatok,
göngyölegek
szakszerű
összegyűjtéséről,
kezeléséről,
megsemmisítéséről, az adott évre jutó támogatásra nem jogosult.
Ha a KET-en található ültetvény részének vagy egészének kivágását követően, az érintett KET
vonatkozásában
-

nem került benyújtásra az ültetvény visszatelepítésének bejelentésével kapcsolatban
meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges
visszavonási kérelem, és nem a teljes kivágott területen történik az újratelepítés a
kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül; vagy

-

benyújtásra került az ültetvény visszatelepítésének bejelentésével kapcsolatban
meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges
visszavonási kérelem, de nem az abban bejelentett KET-én történik az újratelepítés, a
kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül, vagy

-

nem került benyújtásra az ültetvény eltelepítésének bejelentésével kapcsolatban
meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges
visszavonási kérelem, és nem a teljes területen történik a telepítés; vagy

-

benyújtásra került az ültetvény telepítésének bejelentésével kapcsolatban
meghatározott határidőn belül az ültetvény el nem telepítésével összefüggő részleges
visszavonási kérelem, de nem az abban bejelentett KET-én történik az eltelepítés.

akkor az újratelepítéssel/telepítéssel nem érintett terület kizárásra kerül és a kizárt területre
vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei
1.

Ha a kedvezményezett az adott tábla vonatkozásában a tápanyag-gazdálkodási tervben
meghatározott maximális N, P, K hatóanyagnál több hatóanyagot juttat ki műtrágyával, akkor a
KET vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri
alkalommal 30%-ra nem jogosult.

2.

Ha a kedvezményezett az adott tábla vonatkozásában a tápanyag-gazdálkodási tervben
meghatározott maximális N hatóanyagnál több hatóanyagot juttat ki szervestrágyával, akkor a
KET vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri
alkalommal 30%-ra nem jogosult.

3.

Ha a kedvezményezett az ökológiai gazdálkodás növényvédelmi szabályait megsérti, akkor a
KET vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri
alkalommal 30%-ra nem jogosult.

4.

Ha a kedvezményezett tiltott szerrel csávázott vetőmagot használ fel, akkor a KET
vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra , többszöri

alkalommal 30%-ra nem jogosult.
5.

Ha a kedvezményezett a vetésváltás szabályait megsérti, akkor a KET vonatkozásában az
adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 3%-ra, többszöri alkalommal 15%-ra nem
jogosult.

6.

Ha a kedvezményezett ökológiai gazdálkodásba vont területének ökológiai státuszát átálltból
átállás alattira visszaminősítik, az átállási időszaka újraindul, vagy kizárásra kerül, akkor az
érintett KET az adott évre elutasításra és a kötelezettségvállalási időszak lejártáig kizárásra
kerül, valamint a területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul
igénybevett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

7.

Ha ültetvény földhasználati kategória esetén a KET/tábla vonatkozásában az ültetvény tőke
vagy fahiánya meghaladja a 15%-ot, akkor a kedvezményezett a KET/tábla adott évi
támogatására nem jogosult.

8.

Ha az ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem szerepel az adott
évben a legeltethető állatokra vonatkozóan a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM
rendelet alapján vezetett nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként, valamint
fentiek szerinti állattartó adott évben nem tesz eleget a vonatkozó rendelkezéseknek, akkor
adott évben a gyep földhasználati kategória elutasításra kerül.

9.

Amennyiben az adott évben a kedvezményezett a gyep területei esetében, nem éri el a
minimum 0,3 ÁE/ha/év legeltetési sűrűséget akkor az adott évben a gyep földhasználati
kategória elutasításra kerül.

10.

Amennyiben a kedvezményezett a támogatás igénylése során vállalja, de nem tartja be a
többlet ponttal járó – a legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú, legkésőbb az átállás
megkezdésétől a kötelezettségvállalási időszak végéig - az ökológiai minősítéssel rendelkező
legeltethető állatok tartását akkor az adott évben történő meg nem felelés megállapítását
követően az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri alkalommal
30%-ra nem jogosult.

11.

Amennyiben az ökológiai gazdálkodásra áttérő, a VP4-10.1.1-16 kódszámú AKG felhívások
kedvezményezettje, az ezen felhívás szerinti támogatói okirat hatálybalépése évének december
31-ig nem tartja be az AKG kötelezettségeit, abban az esetben az adott évi támogatásból
kizárásra kerül.

