
Az egységes kifizetési kérelem elektronikus kitöltése -IPA ONLINE 

HOGYAN HASZNÁLHATÓ AZ IPA ONLINE? 

Az egységes kifizetési kérelem kitöltéséhez mindössze egy felhasználónévre és egy jelszóra 

van szükséged, amelyhez csak neked lesz hozzáférésed. Az első belépés után, ajánlott a jelszó 

megváltoztatása ahhoz, hogy biztos lehess, hogy csak neked van hozzáférésed. Az elfelejtett 

jelszó helyreállításához meg kell adnod a doszár felelősének egy érvényes e-mail címet, a 

jelszó helyreállítása az IPA-ONLINE alkalmazás felhasználói útmutatójában szereplő utasítások 

szerint történik. 

Ahhoz, hogy megtanuld, hogyan használd a programot, használhatod a segítség gombot „?” 

az alkalmazásból, ahol megtalálod a Használati utasítást. 

Az útmutató az Interneten is elérhető, a www.apia.org.ro honlapon, de részt vehetsz az 

Ügynökség által szervezett felkészítési  programokon is, esetleg kérheted az APIA szakértőinek 

a segítségét. 

További részletekért látogasd meg a www.apia.org.ro honlapunkat. 

MI AZ IPA ONLINE? 

Az IPA Online, egy ingyenes számítógépes program, amely lehetővé teszi az egységes kifizetési 

kérelemhez szükséges parcella alapú nyilatkozat elektronikus kitöltését, amely a támogatási 

kérelem része. Az alkalmazás bárhol használható ahol Internet kapcsolattal rendelkező 

számítógép van: otthon, a gazdaság székhelyén, az önkormányzatnál, az APIA székhelyen, stb. 

Az IPA Online a rendelkezésedre bocsájtja a parcellák listáját  ezen az APIA szakemberei által 

ellenőrzött földterületek és a mezőgazdasági parcellák vázlatrajzai szerepelnek , amelyekre 

tavaly a támogatást kérted. 

A Területnyilatkozat minden egyes parcella esetében módosítható, kijavítása vagy 

kiegészítése lehetséges az új információk függvényében. A program ellenőrzi a megadott 

adatokat és amennyiben azok nem teljesek, vagy nyilvánvaló pontatlanságok merülnek fel, 

figyelmeztet erre, segítséget nyújtva ily módon a nyilatkozat helyes kitöltéséhez. 

http://www.apia.org.ro/
http://www.apia.org.ro/


A folyamatot nem szükséges egy nap alatt befejezned, illetve, amennyiben ellenőrizni akarsz 

valamit, a berajzolás megszakítható, az előzőleg kitöltött adatok rögzítődnek, nem vesznek el. 

Lehetőséged van arra, hogy segítséget kérj, esetleg kimenj a helyszínre és azonosítsd a parcella 

viszonyítási pontjait a terület pontos meghatározása céljából. 

MI AZ ELŐNYE AZ IPA ONLINE-NAK? 

» Az alkalmazás segítségével az egységes kifizetési kérelemet több alkalommal, 

nagyobb figyelemmel és helyesebben töltheted ki, az adatokat pedig folyamatosan 

ellenőrizheted. 

» Nem szükséges a papíron levő térképekre rajzolni a parcellákat. 

» Miközben a parcellákat rajzolod megtudhatod: 

- mekkora területet rajzoltál a térképre (ha); 

- ha a berajzolt parcella egybeesik más gazdálkodók által megrajzolt 

parcellákkal; 

- ha a berajzolt parcella területe nagyobb, mint a fizikai blokk területe. 

» Sokkal kisebb a kockázata annak, hogy helytelen  egységes kifizetési kérelemet adsz 

le, mint ahogyan annak is, hogy emiatt szankcióban részesülsz. 

» Az egységes kifizetési kérelem kitöltése utáni évben nem kell mást tenned, mint 

ellenőrizni, hogy létezik-e módosítás a kérelemben és csak ezt kell bevezetni, ami 

komoly  időmegtakarítást jelent. 

» A kitöltött egységes kifizetési kérelem automatikusan bekerül az Integrált Igazgatási 

és Ellenőrzési Rendszerbe, mely révén az APIA ellenőrzi támogatási kérelmet. Ily 

módon, a kifizetés jóváhagyására rövidebb időn belül kerül sor és így hamarabb jutsz 

hozzá a pénzügyi támogatáshoz. 

» A program hozzáférési lehetőséget biztosít az előző évek ellenőrzési eredményeihez 

» A papír alapú nyilatkozat kitöltésére már nem lesz szükség, ami újabb 

időmegtakarítást jelent a kérelemleadási folyamat során az ügynökségnél, és kevesebb 

lesz az esély is arra, hogy hiányos vagy hibás igénylést adsz be. 

» A bejelentett adatok és a parcellák helyes azonosítása és berajzolása teljes 

mértékben a Te felelőséged, fontos ezen területek és növények folyó évben történő 

helyes nyilatkozata. 

 



MIT KELL TUDJ? 

• Az egységes kifizetési kérelemet elektronikusan kell kitölteni az IPA Online 

segítségével. 

• Az egységes területalapú kérelmet a be kell iktatni az APIA elektronikus 

nyilvántartásába, ahhoz hogy a támogatás jóvá legyen hagyva. 

• Amennyiben nem rendelkezel iktatószámmal, azt jelenti, hogy nem nyújtottál be 

egységes kifizetési kérelemet. 

• Kövesd figyelemmel az IPA Online program figyelmeztető üzeneteit, hogy az APIA ne 

kérjen utólagos tisztázásokat és, hogy a támogatási kérésed minél teljesebb és 

helyesebb legyen. 

·   Javasoljuk, hogy rendszeresen keresd fel az APIA weboldalát, hogy naprakész legyél 

az intézményünk által biztosított legfrissebb információkkal. 

· A gazdálkodók és az APIA alkalmazottak közti hatékonyabb kommunikáció 

érdekében, valamint az egységes támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

információk továbbításának és fogadásának megkönnyítése érdekében, szükséges a 

gazda által használt telefonszám és e-mail cím megadása. 

 


