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Egységes kérelem 2012.
2010 óta számos támogatás iránti kérelmet már csak az egységes kérelem keretében nyújthatunk be az MVH-hoz, a Magyar Közlönyben idén március 24-én
megjelent az ez évi egységes kérelem eljárási szabályait tartalmazó 29/2012. (III.
24.) VM rendelet.
Ezt a jogszabályt kell használni az eddig is
kérelmezett 20 jogcím eljárásai esetében
(SAPS, KAT, AKG stb.), de a hatálya ez évtől
kiterjed további 5 jogcímre is: különleges rizstámogatás, elkülönített bogyós
támogatás, mezőgazdasági biztosítás
díjához nyújtott támogatás (ld. márciusi
cikk), NATURA 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtott támogatás
és húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti
program különleges támogatása.
Ezen jogcímeken kívül, az egységes
kérelemben kell bejelenteni a meglévő
mezőgazdasági területeit annak, aki szőlőültetvények szerkezetátalakításához,
valamint szőlőültetvények kivágásának
ellentételezéseként nyújtott támogatást
igényel, vagy az elmúlt 3 évben ezen jogcímeken támogatást nyert el.
Az egységes kérelemben az ügyfeleknek meg kell jelölnie az általa hasznosított
minden támogatható és nem támogatható területet, még a minimális támogatható területnagyságot el nem érő táblákat
is!
A múlt havi cikkünkben részletesen
bemutatott egységes kockázatközösségben tag termelőnek, illetve annak, aki a
plusz szolgáltatásokat nyújtó biztosítás
díjához igényel támogatást, az egységes
kérelemben kell nyilatkoznia a megelőző
évben használatában lévő összes termőterületről, valamint az ott megtermelt termény nagyságáról.
Egységes kérelmet továbbra is az a
termelő nyújthat be május 15-éig, aki
a támogatás alapjául szolgáló terület
vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. A jogszerű földhasználó
fogalom meghatározását a rendelet 1. §
8. pontja írja le: „a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati
nyilvántartás) – amennyiben e rendelet 2. §
(1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási
jogcímekre vonatkozó jogszabályok más-
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ként nem rendelkeznek – a tárgyév június
9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett
ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból
nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati
jogosultságát igazoló egyéb bizonyító
erejű okirattal rendelkezik.”
Az elektronikus ügyintézés elsődlegessége mellett a kötelező mellékleteket
papír alapon kell benyújtani, csak úgy,
mint az adatváltozások és a hasznosító személyében bekövetkező változást,
valamint az ügyfél elhalálozása miatti vis
maior bejelentést.
Május 31-ig jogkövetkezmény nélkül módosíthatnak az ügyfelek kérelmükön, ezután már csak a támogatási összeg
munkanaponkénti 1%-os csökkentésével június 9-ig. Ugyanez a szankció
vonatkozik arra a késedelmes benyújtóra
is, aki lekésné a május 15-ét. Mind két
esetben eltekint az MVH a szankciótól a
következő jogcímek esetében: az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez,
a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez, a gyümölcs és
kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez,
létesítéséhez, a kertészeti ültetvények
korszerűsítéséhez, az NTB mezőgazdasági
beruházásokhoz, és az évelő, lágy szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás esetében.
A rendelet továbbra is kizárja a
hiánypótlás lehetőségét mind a kérelem adataira, mind a kérelem mellékleteire vonatkozóan, ezért fokozottan
ügyelni kell azok pontos megadására!

A rendelet lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy elektronikus kapcsolattartást kérjenek, ez esetben minden
dokumentumot elektronikus úton fognak
kézhez kapni az ügyfelek, de az ügyfeleknek is elektronikus úton kell minden
beadványukat az MVH-nak megküldeni.
Ha az ügyfél nem kéri az elektronikus
kapcsolattartásra vonatkozó kérelmének
visszavonását, de mégsem elektronikus
úton nyújt be valamely dokumentumot,
akkor egyszer felszólítják annak elektronikus úton való megküldésére, de ha annak
nem tesz eleget az ügyfél, akkor a beküldött dokumentumot nem veszi figyelembe az MVH!
A támogatások kifizetése december
1. és jövő év június 30. között kerülnek
kifizetésre, ha az adott jogcímrendelet
másként nem rendelkezik.
A rendelet kifizetésről szóló fejezete a
tavalyi rendelethez képest bővült, ha az
ügyfél nem tesz eleget valamennyi terület
bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, a bejelentett és be nem jelentett
területek közötti különbség alapján a
támogatási összeg 1, 2 vagy 3%-kal kerül
csökkentésre.
Ismét felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
• az elektronikus kérelmet kitöltés után
olvassák végig, ellenőrizzék, hogy minden támogatásra vonatkozó rublikát
kitöltöttek-e, beikszeltek-e. Akkor is
ellenőrizzék, ha a rendszer nem jelez
hibát! Különösen vonatkozik ez az előző
év tapasztalatai alapján a cukor támogatást igénylőkre! Ha valaki segítséget
kér, pl. tanácsadón keresztül nyújtja be
a kérelmet, akkor is ajánlatos a kérelmet kinyomtatva végigolvasni, nincs-e
benne esetleg hiba!
• Minden szükséges nyomtatványt és
igazolást csatoljanak be határidőben és
vagy eredetiben, vagy hiteles másolatban, mert nem fogják a későbbiekben
azokat elfogadni, illetve valószínűleg
hiánypótoltatni sem!
• A földhasználatot mindenképpen be
kell jelenteni a illetékes földhivatalhoz.
A bejegyzés elmulasztásának önhibán
kívüli okát bizonyítani nagyon nehéz
az ügyfeleknek, ha mégis sikerül, az
MVH nem szokta elfogadni.

• Adategyeztetés esetében jól gondolják végig, hogy csökkentenek-e terület
nagyságot vagy sem. Ha lecsökkentik,
később nem gondolhatják meg magukat, illetve ebben az esetben is nehéz
bizonyítani, hogy vétlenek voltak a túligénylés tekintetében, hiszen egyszer
már aláírták az adategyeztető lapon az
„elismerését” annak, hogy Önök voltak
az adott blokkban a túligénylők. Ilyen
esetben a szankció a túligénylést „elkövető” gazdát terheli!
• Ugyanez vonatkozik a helyszíni ellenőrzésre is. Csak olyan jegyzőkönyvet
írjanak alá, amit kvázi megértettek, az

abban foglaltakat teljes egészében. Ha
aláírják a jegyzőkönyvet és nem tesznek rá a későbbiekben észrevételt, azt
is akként értékeli az MVH, hogy teljes egészében megismerték és tudták,
hogy milyen megállapításokat tartalmaz a jegyzőkönyv, esetenként a gazdára nézve terhelő megállapításokat.
• 2009. január elseje óta, ha a gazda
vétlenségre hivatkozik a területalapú támogatás vonatkozásában, akkor
ezt az állítását, a gazdának kell hitelt
érdemlő módon igazolnia az MVH
felé. Tehát az MVH hivatalból nem
vizsgálja már, hogy a túligénylő a túl-

igénylés tekintetében vétlen volt-e
vagy sem.
Nagyon sok mindent tudnánk még írni
a kérelmekkel kapcsolatban, csak nem
kívánunk a másik félnek (MVH) tippeket
adni, hogy a jogszabályokat hogyan szigorítsák tovább.
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