
Indul a területalapú támogatás: csaknem 17 milliárd Ft a tét 

 

Csaknem hatezer ügyfelet érint a hír Fejér megyében: indul a területalapú 
támogatás. Megalakult az egységes kérelem igénylésében közreműködők munkáját 
koordináló szakmaközi szervezet. Az egységes kérelemben 21 jogcím igénylésére 
nyílik lehetőség, amelyikből a legfontosabb a területalapú támogatás mely 
önmagában megközelítőleg 17 milliárd forint támogatást jelent Fejér megyében. Az 
alakuló ülésen a munkát végző szervezeteken (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal, Földművelésügyi Igazgatóság, Agrárkamara) kívül az agrárium 
érdekképviseletei is jelen voltak, és a téma fontosságára való tekintettel a Fejér 
Megyei Kormányhivatal képviseletében dr. Paróczai Csaba Igazgató is részt vett a 
munkában. A bizottság hetente áttekinti a kérelem benyújtások ütemszerű állását, az 
igénylések benyújtásával kapcsolatban felmerült problémákat. 

Az ülésen Bögyös Zsolt, az MVH Fejér Megyei Kirendeltségének vezetője elmondta: 
március 21-én megnyílt az egységes kérelem elektronikus kitöltő felülete, amelyet az 
MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) az „Elektronikus ügyintézés" menüponton belül az 
„e-Egységes kérelem" menüben lehet elérni. Ezzel egy időben megnyílt az agrár-
környezetgazdálkodási (AKG) támogatáshoz kapcsolódó területazonosítási kérelem 
beadási felülete is. Jelenleg az egységes kérelmek kitöltésére és mentésére van 
mód. Az egységes kérelmek ügyfélkapus benyújtására kizárólag a vonatkozó 
vidékfejlesztési miniszteri rendelet hatályba lépése, és az ahhoz kapcsolódó MVH 
közlemény kihirdetése után lesz lehetőség. 

A kérelmeket csak ügyfélkapun keresztül történő belépés után lehet kitölteni. Azon 
ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus regisztrációval, meghatalmazott 
vagy technikai közreműködő (falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó) 
segítségével tölthetik ki és adhatják be kérelmeiket. 

Kitöltés előtt érdemes a portálon található „Elektronikus ügyintézés / e-Egységes 
kérelem / Használat" menüpontban feltüntetett tájékoztató anyagokat tanulmányozni, 
kérdéseket pedig a „Kérdések / Kérdés feltevése" menüponton keresztül lehet 
feltenni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak. 

Czetnerné Kócsa Márta, a Kormányhivatal földművelésügyi igazgatója kiemelte: a 
falugazdászok a hat körzetközpontban végzik a technikai segítségnyújtást a 
támogatási kérelmek kitöltésében. Ezen kívül a nagyobb településeken, ahol a 
gazdálkodók száma indokolttá teszi, és a technikai feltételek is adottak, a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően kihelyezett ügyfélszolgálatot tartanak.  

Az elmúlt évek tapasztalata alapján a kérelmezők 80 %-a falugazdászok, 
agrárkamarai tanácsadók közreműködésével nyújtják be kérelmüket. 

Turcsányi Sándor, a Fejér Megyei Agrárkamara titkára felhívta a figyelmet arra, hogy 
a technikai közreműködők korábbi meghatalmazása megszűnt, ezért a 2009-ben 
postázott belépési jelszóra szükség lesz az igénylések elkészítéséhez, ezért kérik, 
hogy keressék meg ezt a levelet és hozzák magukkal. Amennyiben nem 
rendelkeznek jelszóval, annak igénylésében szintén segítenek a technikai 
közreműködők (falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók). Ebben az esetben kérjük, 
mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a technikai közreműködőkkel, hogy az új jelszó a 
támogatási kérelem kitöltésekor rendelkezésre álljon. 


