Egységes Kérelem 2017.
Tájékoztató a határidőkről
A NAK falugazdászai a kérelmek benyújtásában az idén is teljes körű segítséget
nyújtanak.
Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében minden igénylő feltétlenül hozza
magával őstermelői igazolványát. Tájékoztatjuk, hogy a 2017. évtől kezdődően a
gazdálkodó ügyfélkapuját a falugazdász az elektronikus kérelem benyújtására
nem használhatja. Egységes Kérelem benyújtásra kizárólag a Kamarai meghatalmazás
keretében van lehetőség.
Az Egységes Kérelem benyújtására szankciómentesen, 2017. április 7- 2017. május
15. napjai között van lehetőség, kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár
elektronikus felületén.
Az Egységes Kérelemben a valóságnak megfelelő adatokat tüntesse fel!
Az Egységes Kérelem 2017. május 16. és június 9. napjai között történő benyújtása
esetén a támogatási összeg munkanaponként 1%-al csökkentésre kerül.
A 2017. június 9. napját követően benyújtott Egységes Kérelem érdemi vizsgálat
nélkül elutasításra kerül.
A 2017. május 15. napjáig benyújtott Egységes Kérelmet késedelmi szankció nélkül
2017. május 31. napjáig lehet adatváltozás keretében módosítani. Az Egységes
Kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen
támogatási kérelmek esetében a már 2017. május 15. napjáig benyújtott támogatási
kérelmek csak szankció mellett módosíthatóak.
A 2017. június 1. és június 9. napok közötti módosítás a módosított parcellára
vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár.
A fenti határidők értelmében 2017. június 9. napja után új támogatási igény jelölésére, a
már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem
jelentett területeket június 9. napja után új táblaként kell feltüntetni, melyek
vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni. 2017. június 9. napja után az egyéb
adatváltozásokat be lehet nyújtani.
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Egységes Kérelem 2017.
Tájékoztató
A területalapú támogatásokat a területek jogszerű földhasználója igényelheti, aki aktív
mezőgazdasági termelő és akinek/amelynek teljesítenie kell a támogatásra vonatkozó egyéb
jogosultsági feltételeket is.
A SAPS támogatható területe a kérelemben minimum 1 ha és a tábla legkisebb mérete 0,25 ha
lehet.
A gazdaság minden Ön által hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes
kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényel rá. A bejelentés elmulasztása szankciót vonhat
maga után!
Amennyiben a táblán öntözést végez, vagy termesztő berendezés alatt termel, azt jelezze a megfelelő
adatmezőben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a másodvetés tervezett adatait 2017-ben is az Egységes Kérelem felületén,
a tényleges tevékenységi adatait az adatváltozás felületen kell bejelenteni!
A gazdálkodóknak a zöldítés előírásait az idei évben is be kell tartaniuk. Röviden:
- 10 ha szántó felett 2 növény termesztése,
(a fő növénykultúra a szántó terület legfeljebb 75%-át foglalhatja el)
- 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége
(a fő növénykultúra nem teheti ki a szántóterület több, mint 75 %-át, továbbá a két fő
növénykultúra együttesen nem érheti el a szántóterület több, mint 95 %-át)
- 15 ha fölött továbbra is 5% EFA elem kijelölése kötelező
- Az állandó gyepek esetében a környezeti szempontból értékes és védett gyepek átalakítása,
feltörése nem megengedett.
Ökológiai jelentőségű másodvetést július 1-e előtt is el lehet vetni. Kötelező bejelentési időpontok:
tervezett vetés, tényleges vetés, tényleges betakarítás/beforgatást követő 15 napon belül. A
másodvetésnek a vetéstől számított legalább 60 napig jelen kell lennie a földterületen.
A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerbe belépni már nem lehet.
A 2015.
évben belépett ügyfeleknek a rendszerben való részvétel időtartama alatt rendelkezniük kell legalább a
2015.
évi
kérelem
alapján
meghatározott
támogatható
hektárszámmal.
Amennyiben a 2017. támogatási évtől nem kíván tovább részt venni a kistermelői rendszerben, úgy
kilépési
szándékát
az
egységes
kérelem
felületén
tudja
jelezni.
Állatalapú támogatások esetén az ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem
benyújtására, ezen túl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételeknek is.
Kérelmében csak azon egyedeket tüntesse fel, melyekre támogatást kíván igényelni.
A termeléshez kötött támogatást azok a gazdálkodók igényelhetik, akik a meghatározott növényi
kultúrát termesztik, vagy állatfajokat tenyésztik (pl:anyatehén-, hízottbika-, tejhasznú tehéntartás,
zöldségnövény-, szemes -,szálas fehérjetakarmány-növénytermesztés). Felhívjuk a figyelmet, hogy az
anyatehén támogatást igénylőknek az egységes kérelemben kell az előző év tejértékesítési
jelentést havi bontásban bejelenteni.
Az idei évtől az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé került,
előírás a minősített szaporítóanyag használata, melyet számlával kell igazolni illetve a legkisebb
támogatható terület 1 hektár.
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Egységes Kérelem 2017.
Tájékoztató Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény értelmében a mezőgazdasági
termelők a tárgyévben kockázatközösséget alkotnak, amennyiben
a) szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként – a b) pontban foglalt eset
kivételével – összesen legalább 10 hektár,
b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló területként összesen legalább 5 hektár,
c) ültetvényművelésre szolgáló ültetvényterületként összesen legalább 1 hektár,
d) együttesen legalább 10 hektár, a)–c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású, vagy
e) együttesen legalább 5 hektár, b) és c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású
terület
megjelölésével nyújtanak be egységes kérelmet.
A kockázatközösségben nem tag mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben
tett nyilatkozatával három éves időtartamra önkéntesen is vállalhat kötelezettséget
a kockázatközösségben való részvételre.
VP Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás jelölése az egységes
kérelem keretében történik, a július 31-ig bejelentett kultúrákra és területekre kötött
„A”, „B”, „C” típusú szerződés után nyújtható. A támogatási összeg maximum a nettó
díj 65%-a lehet. A biztosított mezőgazdasági termelőnek a támogatás igénylésen és a
díjfizetésen felül további teendője nincs.
Tájékoztatjuk, hogy az agrárkamarai biztosításközvetítő kollegáink a megyei
falugazdász hálózatból kerülnek ki, akik több biztosítóval állnak kapcsolatban,
megbízható és naprakész agrárszakmai tudással rendelkeznek. Köthető biztosítások:
vagyon-, felelősség-, géptörés-, növénybiztosítás.
További információkért forduljon falugazdászához.
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