
EGYSÉGES KÉRELEM 2012. 
 
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az idei kérelem-beadási idıszak április 2-án megnyílt, határidı 
idén is május 15. 
Az egységes kérelem keretében továbbra is csak elektronikus úton nyújtható be számos támogatási kérelem, 
többek között: 

- területalapú támogatás 
- AKG kifizetési kérelem 
- elkülönített cukortámogatás, zöldség- és gyümölcs szerkezetátalakítási támogatás,  
- Natura 2000 kérelemek 
- KAT, ÉTT kérelmek 
- Nem termelı beruházások, erdı jogcímek, ….stb 

Idén elıször kerültek be többek között az egységes kérelembe: 
- mezıgazdasági biztosítás (csomagbiztosítás- minden kárra!) támogatása (max a nettó díj 65 %-a) 
- húsmarha és kérıdzık szerkezetátalakítási támogatása 

 
Új rész a kérelemben az elmúlt év termésmennyiségérıl történı, 10 ha-t elérı kérelem esetén mindenki 
számára kötelezı adatszolgáltatás növényenként tonnában összegezve annál, aki tagja (kötelezıen vagy 
önkéntesen) a kárenyhítési rendszernek. 
 
Változás, hogy idéntıl már nem csak a vállalkozások és egyéni vállalkozók, hanem minden 10 ha 
szántóföldi növényt, vagy 5 ha szántóföldi zöldséget termel, vagy 1 ha ültetvény használ, tagja 
kötelezıen a kárenyhítési rendszernek, és a kérelmében bejelentett területe után köteles a hozzájárulást 
megfizetni. (1000 Ft/ha szántó, 3000 Ft/ha zöldség, ill. ültetvény). Önként is tagja lehet bárki a rendszernek, 
ezt is az egységes kérelemben jelezheti, de ekkor 3 évig nem szüntetheti meg tagsági viszonyát. 
(A kárbejelentés ill. kárigényt idén is a szokásos módon, a kár helye szerint illetékes földmővelésügyi hatósághoz kell 15 napon belül megtenni.) 

 
Részletesebben a területalapú támogatáshoz: 
A falugazdász csak 50 ha területet el nem érı kérelmet adhat be technikai közremőködıként. 
Természetesen az e feletti kérelmek esetében is nyújtunk továbbra is segítséget.  
A technikai közremőködıi meghatalmazást újra kell írni, mert a tavalyi már nem érvényes. 
Ehhez idén is szükséges az mvh-tól utoljára (alap esetben 2009-ben)  kapott jelszó.  
Az ügyfelek adatait aktualizálni kell, különös tekintettel a bankszámla, lakcím, telefonszám 
változásokra. 
Az egységes kérelemben támogatást csak olyan területre ajánlott kérni, ahol a jogszerő 
földhasználat rendezve van – mivel ezt az mvh a földhivatal adatai alapján ellenırzi. 
A kérelmezı továbbra is köteles a gazdaságának teljes területét bejelenteni, azt is amire nem kér 
támogatást, és ezekre is köteles az elıírásokat betartani. 
 
Kérjük tehát, hogy a jelszót, a földhasználati lapokat, hozzák magukkal és készüljenek fel 
a tavalyi termésre vonatkozó adatokkal, a kérelem beadása zökkenımentesen 
történhessen. 
 
Az enyingi falugazdász irodában minden nap van ügyfélfogadás, ahol készségesen állunk a 
gazdálkodók szolgálatára: 
Hétfın és Kedden  Kurja István (70-436-2457)  
Csütörtökön    Aggteleky Éva (70-436-2441) 
Szerdán és Pénteken  Kóczán Csabáné (70-436-2456) 
 
Tájékoztatjuk az enyingi, bozsoki, kabókai ügyfeleket, hogy legnagyobb sajnálatunkra Árva Erika kollégánk már nem dolgozik nálunk, 
így kérjük, ıt már ne is keressék a mobilszámán sem! 
 

Enyingi falugazdászok 


