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Európai Számvevőszék: A termőföldeket feltérképező rendszerek 
javításra szorulnak 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az Unióban a támogatásra jogosult termőföldek 
feltérképezésére használt rendszerek elősegítik a mezőgazdasági kifizetésekkel kapcsolatos hibák számának 
csökkentését, azonban lenne még mit javítani ezeken. A mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerek a közös 
agrárpolitika keretében alkalmazott fontos kontrollmechanizmusok. 

A számvevők megvizsgálták, hogy a mezőgazdasági parcellaazonosító (MePaR) rendszereket jól igazgatták-e a tagállamok, 
illetve megfelelően kísérte-e azokat figyelemmel az Európai Bizottság. Ellenőrzésük során öt tagállamot (Ausztria, 
Németország (Saar-vidék és Észak-Rajna–Vesztfália), Írország, Lengyelország és az Egyesült Királyság (Skócia)) kerestek fel. 

Következtetésük szerint a MePaR rendszerek hasznosak ugyan a mezőgazdasági földterületek támogathatóságának 
meghatározásához, igazgatásuk azonban még tökéletesíthető. „A rendszerek hiányosságai miatt a tagállamok nem mindig 
tudják ellenőrizni a termőföldek támogathatóságát – jelentette ki Nikolaos Milionis, a jelentésért felelős számvevőszéki 
tag. – Ahhoz, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályszerűek legyenek, alapvető fontosságú, hogy megbízható adatok 
álljanak rendelkezésre.” 

A MePaR légi és műholdas felvételei ugyan túlnyomórészt aktuálisak voltak, ám a képeket nem mindig megbízható, illetve 
következtetések levonására alkalmas módon értékelték ki. Csak néhány MePaR rendszer tartalmazott kiegészítő információt 
a tulajdon- és bérleti jogokra nézve (ezzel biztosítható, hogy mindegyik parcellát a megfelelő termelő jelentse be). Ráadásul 
a tagállamok nem elemezték MePaR rendszereik költséghatékonyságát, pedig úgy jobban megtervezhették volna a 
kapcsolódó ellenőrzéseket. 

A tagállamok haladást értek el ugyan a MePaR rendszereik korszerűsítésében, hogy azok megfeleljenek a 2014–2020-as KAP 
(közös agrárpolitika) előírásainak, azokat azonban még nem igazították teljes mértékben a zöldítési követelményekhez. 
A számvevők hozzátették: a MePaR szabályainak egyszerűsítését célzó bizottsági törekvések némelyike vegyes 
eredményeket hozott. 

Monitoringszerepét a Bizottság jobban töltötte be: javult a MePaR-ral kapcsolatos iránymutatás, rendszeres ellenőrzésekre 
került sor és figyelemmel kísérték a tagállamok cselekvési terveit és pénzügyi korrekcióit. A tagállamok által a MePaR 
rendszereik eredményessége kapcsán végzett éves minőségértékelés megbízhatóságát azonban rontották a módszertani 
hiányosságok, illetve a Bizottság elégtelen ellenőrzései és utánkövetése. 
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A számvevők a következő ajánlásokat teszik a tagállamoknak: 

• tegyék megbízhatóbbá az adatokat hatékonyabb frissítési eljárással és lehetőség szerint annak ellenőrzésével, hogy 
a földterület a termelő rendelkezésére áll-e; 

• a Bizottság támogatásával hozzanak létre keretrendszert MePaR rendszereik működési és frissítési költségeinek 
értékelésére, hogy mérni tudják MePaR-juk teljesítményét és a rendszerfejlesztések költséghatékonyságát; 

• biztosítsák, hogy MePaR rendszereik alkalmazásakor megbízhatóan azonosítsák és tartsák nyilván, majd 
eredményesen kísérjék figyelemmel az ökológiai jelentőségű területeket, állandó gyepterületeket és új kategóriákba sorolt 
földterületeket. 

A Bizottság pedig: 

• a KAP következő időszakára nézve egyes szabályok egyszerűsítése és optimalizálása végett vizsgálja felül a MePaR 
jelenlegi jogi kereteit; 

• végezzen költség-haszon elemzést annak megállapításához, hogy a parcellák jobb lefedése érdekében lehetne-e 
javítani a minőségértékelésen; 

• javítsa a minőségértékelési eredmények monitoringját azáltal, hogy elemzi a beszámolók ellentmondásait, 
figyelemmel kíséri azok sorsát, visszacsatolást ad a tagállamoknak és biztosítja, hogy kiigazító intézkedéseket hajtsanak 
végre. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePaR) olyan informatikai rendszer, amely a tagállamok valamennyi 
mezőgazdasági parcelláját rögzítő légi vagy műholdfelvételekre épül. A MePaR a közös agrárpolitika alapvető 
kontrollmechanizmusa, amelyet a – 2015-ben megközelítőleg 45,5 milliárd euróra rúgó – területalapú támogatások 
jogosultságának ellenőrzésére dolgoztak ki. A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) tekintetében a hibaarányt 2014-ben 2,9%-ra becsülte. A hibák közel fele területtel volt kapcsolatos. 
A MePaR rendszer egyre nagyobb szerepet játszik a különböző környezetvédelmi kötelezettségeknek való megfelelés 
ellenőrzésében is. A 28 tagállamban jelenleg 44 országos vagy regionális szintű MePaR működik, összesen több mint 
135 millió referenciaparcellával. 

„A mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePaR) hasznos eszköz a mezőgazdasági földterületek támogathatóságának 
meghatározásában, de irányítása még tökéletesíthető” című 25/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven 
elérhető. 

 


