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Erdős jogcímek
Az Egységes kérelem 2020. évi benyújtása során, az arra szolgáló beadó felületen az ügyfeleknek
lehetőségük van az Erdős jogcímekben érintett területeikre kifizetési igénylést benyújtani. A kifizetési
igényeket az alábbi jogcímek esetén tehetik meg:









VP- Erdőkár megelőzés (VP Erdőtűz TK)
VP Erdészeti potenciál
VP Natura 2000 erdő
VP Erdő környezetvédelem (VP EKV)
VP Erdősítés – Erdőtelepítés
VP Erdősítés – Ipari fásítás
VP Agrár erdészeti rendszerek
VP Erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások (erdőszerkezet átalakítás)

Az Erdős jogcímekhez tartozó adatblokk a többi jogcímhez hasonlóan a felületen egy különálló fülön
jelenik meg, a többi jogcímtől/jogcím csoporttól elkülönülve, önálló egységként kezelve. Az
adatblokkot megjelenítő fül neve ’Erdős jogcímek’.
A VP Erdősítés – Ipari fásítás esetében a jogcím egy különálló fülön jelenik meg, a többi
jogcímtől/jogcím csoporttól elkülönülve, önálló egységként kezelve. Az adatblokkot megjelenítő fül
neve ’VP Erdősítés – Ipari célú fásítás’.
Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása tábla igénylés formájában a Táblaadatok panelen.
A VP Erdőkár megelőzés esetében a jogcím különálló fülön jelenik meg, a többi jogcímtől/jogcím
csoporttól eltérően önálló egységként kezelve. Az adatblokkot megjelenítő fül neve ’VP Erdőkár
megelőzés’.
A fülek megjelenítésének két módja lehetséges:



Automatikusan, megszemélyesítéssel, a 2019. évi Egységes Kérelem igénylés alapján,
az egyes jogcímeknél részletezett feltételek szerint
manuálisan az Erdős jogcímek/VP – Erdősítés Iparicélú fásítás/VP – Erdőkár megelőzés
igénylés pipa elhelyezésével a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban

Mindkét módszer használata esetén bekerül a pipa a jogcím igényléshez és az Erdős jogcímek/ VP –
Erdősítés Iparicélú fásítás/VP – Erdőkár megelőzés fül felkerül a már meglévő adatblokkok mellé
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A felhasználónak lehetősége van az igénylés pipát a kitöltés folyamán bármikor kivenni vagy újra
elhelyezni a Támogatási/kifizetési igények blokkban. A pipa kivétele esetén, a korábban már kitöltött
(vagy megszemélyesített!) erdős jogcímekre vonatkozó, az adatblokkban szereplő igénylési adatok
törlésre kerülnek. A törlés előtt egy felugró ablakban a felhasználó tájékoztatást kap erről majd az Igen
gombra kattintva elfogadhatja ezt, illetve a Nem gomb megnyomása esetén elkerülheti a törlést, és az
igénylés pipa nem kerül eltávolításra:

Az Erdős jogcímek fülön belül két adatblokk kerül megjelenítésre:



Erdőrészlet adatok
Erdős jogcímek

Erdőrészlet adatok
A felhasználó ebben az adatblokkban kezelheti azon erdőrészleteit, amelyekre valamely erdős
jogcímmel (VP – Erdészeti potenciál, EKV, VP Natura 2000 erdő, VP – Erdősítés, VP-EÖKO) kapcsolatos
igénylést kíván benyújtani.
Az erdőrészlet adatokban a felhasználónak lehetősége van:





Új erdőrészlet felvételére a +Beszúr gomb megnyomásával
Már meglévő erdőrészlet adatok módosítására
Már meglévő erdőrészletek törlésére a –Töröl gomb megnyomásával
Adatok exportálására csv és xls formátumban, az erdőrészletek táblázatos
formában történő áttekinthetőség érdekében

A Támogatási és kifizetési adatok adatblokkban a VP Natura 2000 Erdő jogcímnél a kitöltő felületen
megszemélyesítődnek (megszemélyesítés által feltöltődnek) azon erdőrészletekre a VP Natura 2000
erdő igénylések, amelyekre az ügyfelek a 2019. évi Egységes Kérelemben benyújtották a kompenzációs
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támogatási igényüket, azok adminisztratív ellenőrzése lezárult és a jogosultsági kritériumoknak
megfelelt; nem került elutasításra, valamint nem áll kifogás alatt.

A VP Erdősítés jogcímigénylés során a Támogatási és kifizetési adatok adatblokkban bejelölten
személyesül meg, abban az esetben, ha az ügyfélnek van előző évi kifizetési igénylése, tehát az
Erdőrészletek adatok automatikusan a megszemélyesítés miatt feltöltődnek.

Új erdőrészlet felvétele
A felhasználónak lehetősége van új üres sor beszúrására a
funkciógomb
megnyomásával. A beszúrás után egy üres szerkeszthető sor jelenik meg. Ez a sorbeszúrás funkció
működik az Egységes kérelem valamennyi adatblokkjában. Az erdőrészlet sorszámot a program
automatikusan adja.
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Erdőrészlet sorszáma egyedi, ez a sorszám azonosítja be a későbbiekben a megadott erdőrészletet, ez
alapján lehet rá hivatkozni. Az Erdős jogcímek adatblokkban felvitt erdőrészlethez tartozó Erdőrészlet
sorszámának szerepelnie kell a táblaadatok adatblokkban minden esetben, ha az adott jogcímcélprogramhoz táblaszintű igénylés kapcsolódik.
Nagyon fontos, hogy az Erdős jogcímek felületen felrögzített Erdőrészlet sorszámához a térkép nézeten
a megfelelő Erdőrészlet sorszámot adjuk, hiszen amennyiben pl. a 2-es erdőrészlethez egy másik (pl. 3as) erdőrészlet sorszámot adunk meg térképnézeten, az az erdőrészletek helytelen párosításával jár. Ez
az erdőrészletek közötti területnagyságok különbségében nyilvánul meg, mely jelentős
területeltérésekhez vezethet, amely a kifizetési kérelem elbírálásakor szankcióval jár!
Községhatár nevének begépelésére a leütött karaktereknek megfelelően megjelennek a kiválasztható
községhatárok.

Kérjük, figyelmesen járjon el a pontos községhatár kiválasztásánál olyan igényléskor ahol a községhatár
megnevezésében két település található (pl: Barcs-Somogytarnóca; Sátoraljaújhely-Rudabányácska)
ezek a lenyíló listában is feltüntetésre kerültek, tehát ilyen esetben ne a Barcs községhatárt válassza,
ha az érvényes erdőrészlet azonosítója Barcs-Somogytarnóca községhatárt tartalmazza.

Erdőtag azonosító, szabadon szerkeszthető numerikus mező
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Részletjel, legördülő listából választható ki a megfelelő érték

Már meglévő erdőrészlet adatok módosítása
A felhasználónak lehetősége van a már meglévő erdőrészlet adatok módosítására. Ha az ügyfél több
erdőrészlet sorral is rendelkezik az erdőrészletek akár több oldalon is megjelenhetnek. Az adatblokk
felsőrészében megjelenő vezérlő elemek segítenek a kívánt erdőrészlet sorra való navigálásra:

A felhasználó állíthatja az adatblokkok egy oldalon megjelenő sorok számát és ugrálhat az oldalak
között a navigációs gombok segítségével.
Ha megvan a kívánt sor annak bármely mezője szabadon módosítható.

Már meglévő erdőrészletek törlése
A felhasználónak lehetősége van a már meglévő erdőrészlet sorainak törlésére. Ehhez a sor elején lévő
Töröl jelölőnégyzetet be kell jelölni, majd a
gombra kell kattintania. Egyszerre több sor is
kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel. Ez a törlés funkció működik az Egységes kérelem
valamennyi adatblokkjában.

Ha olyan sor marad a kérelemben, amelynél a törlés jelölőnégyzet bejelölve maradt erre egy súlyos
hiba figyelmeztet, amely megakadályozza a kérelem benyújtását:
Figyelem! Ezen adatblokkból való törlés esetén az adott erdőrészlethez tartozó - a következő
fejezetben kifejtett - Jogcím adatok blokk is törlésre kerül.
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Jogcím adatok
Amennyiben az ügyfél már rendelkezik az Erdős jogcímek fülön kitöltött erdőrészlet sorral, lehetősége
van az erdőrészlethez tartozó jogcím adatok megadására és az adott jogcímhez szükséges egyéb
adatok rögzítésére vagy módosítására/törlésére.
Figyelem! Az előző évi igénylések alapján megszemélyesített VP Erdősítés és a 2019. évben egységes
kérelemben igényelt VP Natura 2000 erdőrészlet(ek)re vonatkozóan (adminisztratív ellenőrzése lezárult
és a jogosultsági kritériumoknak megfelelt; nem került elutasításra, valamint nem áll kifogás alatt) az
Erdő erdőrészlet adatokhoz megszemélyesítésre kerülnek a jogcím adatok is, így a Jogcím adatok
blokkban már lehetnek kitöltött sorok.

Jogcím hozzáadása előzetesen felrögzített Erdőrészlethez
A jogcím adatok rögzítése két lépésben történik meg. Első lépésben a kiválasztott erdőrészlethez egy
üres jogcím sor beszúrása szükséges. Az erdőrészlet kiválasztása a korábban rögzített sor elején
található Kijelölés jelölő mezőben történhet meg. Egyszerre csak egy sor jelölhető ki.

A kijelölés után az erdőrészlet adatsor sötétkék hátteret kap, és az alatta megjelenő
gomb megnyomásával indítható el a sor beszúrás/Jogcím hozzáadása:
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Amelyik erdőrészlet kijelölésre kerül, annak a sorszámával kerül beszúrásra az erdős jogcím sor. Egy
erdőrészlet sorszámhoz több erdős jogcím sor tartozhat. Ha már rendelkezik az adott erdőrészlet sor
Jogcím adatokkal azok a Kijelölés gomb megnyomása után automatikusan megjelennek, de új sor
beszúrása ebben az esetben is lehetséges.
Új sor beszúrása esetén egy üres sor jelenik meg ahol csak az erdőrészlet sorszám mező kitöltött,
amely megegyezik a kijelölt erdőrészlet sorszámával:

Adatok rögzítése és módosítása az erdős jogcímek adatblokkban
Újonnan beszúrt sor, vagy már korábban meglévő esetén is a sor elején található szerkesztés ikonra (
) kattintva érhető el a rögzítő felület, amely egy felugró ablakban kerül megjelenítésre:

A Jogcím/célprogram mező töltése után a szoftver segítséget nyújt az Ellenőrzés gomb
megnyomásával, rózsaszín hátérrel jelöli azokat a további mezőket, melyek kitöltése a kiválasztott és
már rögzített Jogcím/célprogram megadásához szükségesek.
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A kitöltött adatokon, a képernyő alján található
gomb megnyomásával végezhetők el a
kitöltésre vonatkozó ellenőrzések. A hibátlan mezők háttérszíne fehér, a figyelmeztető hibás mezőké
sárga, a súlyosan hibásaké rózsaszín. Amely mezőhöz több hiba is kapcsolódik, azoknál a háttérszín a
magasabb súlyú hiba háttérszíne lesz.
Ha a kitöltött adatok megfelelőek a felhasználó a
gombra kattintva térhet vissza a
kérelem kitöltés felületre és fogadhatja el a rögzített adatokat. Ezután a fontosabb adatok a kitöltő
felületen is megjelennek:
A felugró Tételadatok tábla bezárását követően, az Erdős jogcímek adatfülön található Erdős jogcímek
adatblokkban található

gombra kattintva az adatok a kitöltés során bármikor újra módosíthatók.

Kitöltendő mezők és főbb jellemzőik:



Erdőrészlet sorszám, automatikusan töltött az erdőrészlet adatok alapján
Jogcím/célprogram: Legördülő listás választási lehetőség, a mezőre kattintva az igényelhető
jogcímek listája jelenik meg, amelyből egy jogcím választható. Ha ugyanarra az erdőrészletre több
jogcím igénylés kerül benyújtásra, minden jogcím esetén új jogcím sor beszúrása szükséges nem
szabad új erdőrészlet sort felvenni ugyanazzal a Községhatár/Erdőtag/Erdőrészlet hármassal!

 Iratazonosító: határozat számnak az ügyfélhez tartozó érvényes határozatnak kell lennie, amely
tartalmazza az erdőrészlet adatoknál megadott erdőrészlet adatokat és a Jogcím/célprogramban
kiválasztott jogcímhez tartozik. Vp Erdősítés - Erdőtelepítés esetén a támogatási kérelem
iratazonosító száma.
 Károsodott terület meghatározása (VP EP): Csak VP Erdészeti potenciál esetén tölthető. Lenyíló
listából ki választható, hogy a káresemény az erdőrészlet teljes területén, vagy annak egy
területhatár állandósítással elkülöníthető terület részén történt.
 Megvalósított célállomány (VP EP): VP Erdészeti potenciál igénylés esetén abban az esetben
töltendő, ha a káresemény az erdőrészlet teljes területén történt.
 Szaporító szárm igazolás száma (VP EP): Csak VP Erdészeti potenciál esetén tölthető. A mezőben
meg kell adni az erdőrészletre vonatkozó, az első kivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti
szaporítóanyag származási igazolások számait.
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Hatósági bizonyítvány száma (VP EP): Csak VP Erdészeti potenciál esetén tölthető. A mezőben meg
kell adni az erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány
iratazonosítóját.
Katasztrófa típusa (VP EP): VP Erdészeti potenciál igénylés esetén abban az esetben töltendő, ha a
káresemény az erdőrészlet teljes területén történt.
Katasztrófa bekövetkeztének éve: Csak VP Erdészeti potenciál esetében tölthető. numerikus
értékkel, azt az évszámot kell megadni, amely évben a káresemény töltént.
Erdészeti hatóság engedélyezte a határidő kitolását? Csak VP EP esetében töltendő, abban az
esetben, ha a káresemény bekövetkeztének éve régebbi, mint 2 év (pl: 2015)
Engedélyező határozat száma: Csak VP EP esetében tölthető. Meg kell adni annak az engedélyező
határozatnak a számát, mely engedélyezi a határidő kitolását.
Blokkazonosító: szabadon szerkeszthető mező, csak VP-EP (egész erdőrészlet); Natura 2000 erdő,
VP-EKV és VP EÖKO jogcímek esetén tölthető, csak 2020-ban érvényes blokkazonosítóval.
A megadott erdőrészlet azonosító szerepel az érvényes erdőterv határozatban? Csak Natura 2000
erdő esetén tölthető.
Kiegészítő intézkedések:
Kerítés (m) – VP Erdőtelepítés –VP-EKV – VP EÖKO : Abban az esetben szükséges tölteni, ha a
jogerős Támogatói okirat/beadott Támogatási kérelem (VP-Erdőtelepítés) alapján az ügyfél
jogosult kiegészítő intézkedés igénylésére.
Villanypásztor (m) – VP Erdőtelepítés –VP-EKV – VP EÖKO: Abban az esetben szükséges tölteni, ha
a jogerős Támogatói okirat/beadott Támogatási kérelem (VP-Erdőtelepítés) alapján az ügyfél
jogosult kiegészítő intézkedés igénylésére.
Padka (m) – VP Erdőtelepítés – VP-EP -VP-EKV – VP EÖKO: Abban az esetben szükséges tölteni, ha
a jogerős Támogatói okirat/beadott Támogatási kérelem (VP-Erdőtelepítés) alapján az ügyfél
jogosult kiegészítő intézkedés igénylésére.
Rőzsefonat (m): Abban az esetben szükséges tölteni, ha a VP Erdészeti potenciál esetében
igényelni akarja.
Erdőszegély (m) – VP Erdőtelepítés – VP EÖKO: Abban az esetben szükséges tölteni, ha a jogerős
Támogatói okirat/beadott Támogatási kérelem (VP-Erdőtelepítés) alapján az ügyfél jogosult
kiegészítő intézkedés igénylésére.
Talajfogó gát (m): Abban az esetben szükséges tölteni, ha a VP Erdészeti potenciál esetében
igényelni akarja.
Mikorrhizált csemete (db): VP Erdősítés esetében szükséges tölteni, amennyiben a beadott
Támogatási kérelem/jogerős Támogatói okirat alapján az ügyfél jogosult kiegészítő intézkedés
igénylésére.
Őshonos ritka elegyfajok alkalmazása: VP Erdősítés esetében szükséges jelölni, amennyiben a
beadott Támogatási kérelem/jogerős Támogatói okirat alapján az ügyfél jogosult kiegészítő
intézkedés igénylésére.
Vis maior: A kapcsolódó mezők töltésére a W0203 dokumentumban van lehetőség.

Adatok törlése
A felhasználónak lehetősége van a már meglévő jogcím sorainak törlésére. Ehhez a sor elején lévő
Töröl jelölőnégyzetet be kell jelölni, majd a ’- Töröl’ gombra kell kattintania. Egyszerre több sor is
kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel:
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Ha olyan sor marad a kérelemben, amelynél a törlés jelölőnégyzet bejelölve maradt erre egy súlyos
hiba figyelmeztet, amely megakadályozza a kérelem benyújtását.

VP – Erdőkár megelőzés (VP- Erdőtűz TK)
A jogcím igénylés feltétele VP – Erdőkár megelőzés jelölőnégyzet bejelölése a ’Támogatási/kifizetési
igények’adatblokkban.

A jogcímhez csak kérelemszintű igénylés tartozik.
A ’VP – Erdőkár megelőzés’ dosszié megnyitását követően megjelenik az igénylési adatok rögzítésre
szolgáló adatblokk.
A ’VP – Erdőkár megelőzés’ dosszié mezőit jelen kézikönyv az ’Erdőrészlet adatok’ dossziéhoz
hasonlóan kell kitölteni, azzal a különbséggel, hogy 2020. évtől egy tevékenységet egy sorban kell
feltüntetni és nem kell megadni a hozzá tartozó összes erdőrészlet adatot, csak egy blokkazonosítót
A felhasználónak lehetősége van új üres sor beszúrására a
funkciógomb
megnyomásával. A beszúrás után egy üres szerkeszthető sor jelenik meg. Ez a sorbeszúrás funkció
működik az Egységes kérelem valamennyi adatblokkjában. Az erdőrészlet sorszámot az ügyfél adja
meg.

Iratazonosító, a ’VP – Erdőtűz’ Támogatói Okirat vonalkódja/azonosítója
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Tevékenység megnevezése, legördülő listából választható ki a megfelelő

Tevékenység megvalósított mérete

Az igénylőnek a tevékenység megvalósított méretét kell megadnia, ami lehet kisebb, mint a ’VP –
Erdőtűz’ támogatási kérelemben megadott. Amennyiben nagyobb értéket ad meg, mint a támogatási
kérelemben, figyelmeztető üzenetet kap.

Tuskósor területe

Amennyiben Tuskósorok lehordásának támogatását igényelte, a Tuskósor területe mezőt tölteni kell.
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Blokkazonosító

A blokkazonosító mezőben kell megadni a megvalósított tevékenységhez tartozó egyik erdőrészlet
blokkazonosítóját.

Már meglévő tevékenységek módosítása
A felhasználónak lehetősége van a már meglévő tevékenység adatok módosítására. Ha az ügyfél több
tevékenység sorral is rendelkezik a tevékenységek akár több oldalon is megjelenhetnek. Az adatblokk
felsőrészében megjelenő vezérlő elemek segítenek a kívánt tevékenység sorra való navigálásra:

A felhasználó állíthatja az adatblokkok egy oldalon megjelenő sorok számát és ugrálhat az oldalak
között a navigációs gombok segítségével.
Ha megvan a kívánt sor annak bármely mezője szabadon módosítható.

Már meglévő tevékenységek törlése
A felhasználónak lehetősége van a már meglévő tevékenységek sorainak törlésére. Ehhez a sor elején
lévő Töröl jelölőnégyzetet be kell jelölni, majd a
gombra kell kattintania. Egyszerre több
sor is kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel. Ez a törlés funkció működik az Egységes kérelem
valamennyi adatblokkjában.

Ha olyan sor marad a kérelemben, amelynél a törlés jelölőnégyzet bejelölve maradt erre egy súlyos
hiba figyelmeztet, amely megakadályozza a kérelem benyújtását:
Figyelem! Ezen adatblokkból való törlés esetén az adott erdőrészlethez tartozó - a következő
fejezetben kifejtett - Jogcím adatok blokk is törlésre kerül.
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A ’VP – Erdőkár megelőzés’ adatblokkban minden, a VP – Erdőkár megelőzés kifizetési kérelemben
szerepeltetni kívánt tevékenységeketet 2020. évtől egy sorban kell felvezetni. A megadott
blokkazonosító csak 2020. évben érvényes blokkazonosító lehet.

VP – Erdészeti potenciál
A jogcím igénylés feltétele az Erdős jogcímek jelölőnégyzet bejelölése a ’Támogatási/kifizetési
igények’adatblokkban.

A jogcímhez teljes erdőrészletre történő igényléskor csak kérelemszintű, területhatár állandósítással
elkülöníthető rész erdőrészletre történő igénylés esetén táblaszintű és kérelemszintű igénylés is
tartozik.
Az ’Erdős jogcímek’ dosszié megnyitását követően megjelenik az igénylési adatok rögzítésre szolgáló
adatblokk.
Az ’Erdős jogcímek’ dosszié mezőit jelen kézikönyv ”Erdőrészlet adatok” és „Jogcím adatok” fejezetei
szerint kell kitölteni.
Az ’Erdőrészlet adatok’ adatblokkban minden, a VP EP támogatási – egyben kifizetési kérelemben
szerepeltetni kívánt erdőrészletet külön sorban kell felvezetni. A Községhatár, Erdőtag azonosító és
Részletjel legördülő menüben csak az ESZIR-ben létező részletjel formátumok fogadhatók el.

Amennyiben az ügyfél már rendelkezik az Erdős jogcímek dosszién kitöltött erdőrészlet sorral,
lehetősége van az erdőrészlethez tartozó jogcím adatok megadására és az adott jogcímhez szükséges
egyéb adatok rögzítésére vagy módosítására/törlésére.
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A jogcím adatok rögzítése két lépésben történik meg. Első lépésben a kiválasztott erdőrészlethez egy
üres jogcím sor beszúrása szükséges. Az erdőrészlet kiválasztása a korábban rögzített sor elején
található Kijelölés jelölő mezőben történhet meg. Egyszerre csak egy sor jelölhető ki. A kijelölés után
az erdőrészlet adatsor sötétszürke hátteret kap, és az alatta megjelenő
megnyomásával indítható el a sor beszúrás:

gomb

A szerkesztés gomb megnyomásával megjelenik a tételadatok panel.
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A ’Tételadatok’ panel mezőit jelen segédlet ”Jogcím adatok” fejezete alapján szükséges kitölteni.
Első lépésként a Jogcím/célprogram lenyíló listában ki kell választani a VP Erdészeti potenciál értéket.
Ezt követően a Károsodott terület meghatározása (VP EP) mezőben meg kell adni, hogy a támogatást
az egész erdőrészletre, vagy területhatár állandósítással elkülöníthető károsodott, természetben
lehatárolható terület-részre kívánjuk igénybe venni.

Amennyiben a jogcímben kiegészítő intézkedésre is be kívánja nyújtani a támogatási – egyben
kifizetési igénylését, azt szintén ezen a felületen tudja megtenni, a kiegészítő intézkedésre vonatkozó
mezők kitöltésével.

Abban az esetben ha a támogatást egész erdőrészletre kívánja igénybe venni, akkor a ’Tételadatok’
panel alábbi mezőit kötelezően tölteni kell.


Megvalósított célállomány (VP EP)



Szaporító szárm igazolás száma (VP EP)



Hatósági bizonyítvány száma (VP EP)



Katasztrófa típusa (VP EP)



Katasztrófa bekövetkeztének éve



Blokkazonosító

Abban az esetben, ha a támogatást területhatár állandósítással elkülöníthető károsodott,
természetben lehatárolható terület-részre kívánja igénybe venni, akkor a ’Tételadatok’ panel


Szaporító szárm igazolás száma (VP EP)



Hatósági bizonyítvány száma (VP EP)

mezőit kötelezően tölteni kell, illetve a ’Táblaadatok’ panelen táblarajz feltöltése is szükséges az
alábbiak szerint:
A ’Táblaadatok’ fülön lehetősége van új blokk felvitelére az „Új blokk beszúrása” gomb segítségével.
Ekkor egy Pop-up ablak jelenik meg, melybe beírható a blokkazonosító.
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Az új blokkazonosító felvitele után, a blokkban található tábla/táblák szerkesztésére van lehetőség.

A Szerk. gomb megnyomásával megjelenik a „Térkép” nézet.

A „Térkép” nézeten meg kell adnia a jogcímhez tartozó tábla igénylést.
Ezen a nézeten lehet megtenni a jogcímhez tartozó „Főnövény hasznásítási kód” igényét, amelyre az
igénylését szeretné leadni.
Az „Erdős igénylések” lenyíló fülön kell megadni a „VP Erdészeti potenciál” jogcím igényt a jelölő
négyzet pipálásával. Ugyanitt kell a „Katasztrófa típusát” kiválasztani, valamint az Erdőrészlet
sorszámát, melyhez a tábla tartozik.
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Valmint itt van lehetőség a megfelelő EOV koordináták feltöltésére, mely a terület méretének
megadásához szükséges.
A térképnézeten a táblarajz szerkesztése, a SHAPE/EOV-fájl feltöltése a VP Erdősítés jogcímnél
részletezetettek alapján tehető meg.
Figyelem! Táblarajz kézi megadására nincs lehetőség, VP EP igénylés esetén táblarajzot csak SHP fájl
feltöltésével vagy EOV koordináta felvitelével van mód megadni.
Az „Ellenőrzés” gomb megnyomásával ellenőrizheti, hogy az igénylése megfelel-e minden
kritériumnak.
A felső részen jelennek meg az esetleges kitöltési hibák, melyek lehetnek figyelmeztető hibák, vagy
kritikus hibák. Kritikus hibák esetében azok orvoslása indokolt, hogy a kérelem beadható lehessen.
Az ellenőrzés után a „Bezár” gomb megnyomásával eltűntethető a „Térkép” nézet és visszaterhet a
’Táblaadatok’ fülre, ahol ellenőrizhető, hogy az Erdészeti potenciál jogcím megjelenik az „Igényelt
jogcím” rész alatt, valamint a „Rajz” is „kipipálódik”.

VP Natura 2000 erdő
VP Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás olyan
erdőrészletre igényelhető, amely a MEPAR adatbázisban illetve az Országos Erdőállomány Adattárban
Natura 2000 területként lehatárolásra került.
A kitöltő felületen megszemélyesítődnek azon erdőrészletekre a VP Natura 2000 erdő igénylések,
amelyekre az ügyfelek a 2019. évi Egységes Kérelemben benyújtották a kompenzációs támogatási
igényüket, azok adminisztratív ellenőrzése lezárult és a jogosultsági kritériumoknak megfelelt; nem
került elutasításra, valamint nem áll kifogás alatt.
Fontos: Kérjük, ellenőrizzék a megszemélyesített adatok helyességét, és amennyiben az erdőrészletek
azonosítója megváltozott javítsák azokat! (pl. körzeti erdőtervezés miatt) A jogosultság megállapítása
során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak az egységes kérelem benyújtás
időszak utolsó napja szerinti aktuális állapotát vesszük figyelembe.
A támogatás igénylésének lépései a következők:
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Első lépésként az Támogatási/kifizetési igények adatblokkban be kell pipálnia az Erdős jogcímeket.

Ezután ki kell töltenie az Erdős jogcímek dossziét a jelen kézikönyv Erdős jogcímek fejezete szerint.
Amennyiben az erdőrészlet több blokkban található, abban az esetben is elegendő az igényléskor csak az
egyik blokkazonosítót megadni!
Kérjük, figyelmesen járjon el a pontos községhatár kiválasztásánál olyan igényléskor ahol a községhatár
megnevezésében két település található (pl: Barcs-Somogytarnóca; Sátoraljaújhely-Rudabányácska)
ezek a lenyíló listában is feltüntetésre kerültek, tehát ilyen esetben ne a Barcs községhatárt válassza,
ha az érvényes erdőrészlet azonosítója Barcs-Somogytarnóca községhatárt tartalmazza.
Az alábbi községhatárok esetén a település(ek) megnevezése rövidítve találhatóak:
B.almádi-Vörösberény (Balatonalmádi-Vörösberény)
Szgotthárd-Farkasfa (Szentgotthárd-Farkasfa)
Szgotthárd-Jakabháza (Szentgotthárd-Jakabháza)
Szgotthárd-Má.újfalu (Szentgotthárd-Máriaújfalu)
Szgotthárd-Rábafüzes (Szentgotthárd-Rábafüzes)
Szgotthárd-R.tótfalu (Szentgotthárd-Rábatótfalu)
Kérjük, ennek megfelelően válassza ki a megfelelő községhatárt és ellenőrizze az érvényes erdőterv
határozatában foglaltakat is!
Az elektronikus benyújtó felület lehetővé teszi, hogy egy erdőrészletre más Erdős jogcím mellett
Natura 2000 Erdő jogcím kifizetési igényléstis jelezzünk. Természetesen VP Natura 2000 erdő jogcímre
önállóan is lehet támogatást igényelni.
Ilyen esetben az Erdős jogcímek panelen a szokásos módon felvisszük az erdőrészlet adatait, majd a
dupla jogcímigénylést az alábbi módon:
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A VP Natura 2000 erdő esetén szükséges az alábbi kérdés megválaszolása az igényelni kívánt
erdőrészletekre vonatkozóan:
Az erdőrészlet azonosító szerepel az érvényes erdőterv határozatban?A kérdés megválaszolásának az
alábbiak szerint történik:
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Az igénylés során az erdőrészletre vonatkozó blokkazonosító megadása kötelező.
Kérjük, az érvényes erdőterv határozatban megadott erdőrészlet azonosítóval adja meg támogatási
igényét!

VP Erdő-környezetvédelem
VP-EKV jogcím esetén a „Támogatási/Kifizetési igények: „Erdős jogcímek (EMVA-VP)” pipálása után az
”Erdős jogcímek” adatblokk feltöltése szükséges.
Az „Erdős jogcímek” fül mezőit jelen kézikönyv „Erdős jogcímek” fejezete alatt megtalálható részletes
leírás szerint kell kitölteni.
Az erdőrészlet kijelölése után a jogcím/célprogramra vonatkozó adatokat a Szerkesztés ikonra
való kattintással lehet megadni.
VP-Erdő-környezetvédelmi kifizetésnél az alábbi mezőket kell kitölteni:



Erdőrészlet sorszám, automatikusan töltődik az erdőrészlet kijelölése után
Jogcím/célprogram: Legördülő listás választási lehetőség, a mezőre kattintva az igényelhető
jogcímek listája jelenik meg, amelyből egy jogcím választható. Ha ugyanarra az erdőrészletre több
jogcím igénylés kerül benyújtásra, minden jogcím esetén új jogcím sor beszúrása szükséges.
Figyelem! ÚMVP-s igényléseknél (2009-2014-ig beadott támogatási kérelmek) esetében és a VP-s
EKV igénylések (2017-2019) esetében eltérő jogcímeket kell kiválasztani a listából!
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Iratazonosító:
VP-EKV igénylésnél a támogatói okirat iratazonosító megadása szükséges; vagy aki a kifizetési
igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a már benyújtott
támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás alapján elvégezte, a támogatási kérelem
iratazonosítójának megadásával igényelhet.

VP EKV – b) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása igénylés esetén:


Terület meghatározás : Csak VP EKV- b) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása igénylése
esetén tölthető.
 Ha a vállalt kötelezettség RÉSZ erődrészleten került megvalósításra, úgy a
választólistából a „Területhatár állandósítással elkülöníthető rész erdőrészlet”
lehetőséget szükséges választani.
 Teljes területes igénylés esetén az „Egész erdőrészlet” lehetőséget kell választani.


VP EKV – b) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása) esetén, ha a vállalt kötelezettség
RÉSZ erődrészleten került megvalósításra, úgy táblarajz megadása kötelező!
A ’Táblaadatok’ panel mezőit szintén „Erdős jogcímek” fejezete alatt megtalálható részletes leírás
szerint kell kitölteni.
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A térképnézeten a táblarajz szerkesztése, az EOV-fájl betöltése és a SHAPE-fájl
betöltése a VP Erdősítés jogcímnél részletezetettek alapján szerkesztendő, azzal a
kivétellel, hogy az Erdős igénylések jobb oldali menüsoron jogcímként, a VP Erdőkörnyezetvédelem kerül bepipálásra:

EMVA EKV részterület: jelölőnégyzet, csak ÚMVP EKV-c) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása
jogcím igénylés esetén tölthető. VP-s igénylés esetén nem töltendő!
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Mennyiség: csak meghatározott jogcím-célprogramban tölthető: VP EKV-b) Erdőállományok
kézimunka igényes ápolása, itt az igényelt részterület méretét kell megadni és VP EKV-c)
Természetkímélő anyagmozgatás, itt az igényelt, kitermelt faanyag mennyiségét (m3) kell
megadni.
Blokkazonosító: csak 2020-ban érvényes blokkazonosítóval tölthető.

VP – EKV a) szálaló erdőgazdálkodás igénylés esetén tölthetőek a következő mezők:

Kerítés (m), Villanypásztor (m), Padka/Rőzsefonat/Fatörzs (m)
A támogatási kérelemben megadott, valamint a pályázati felhívásban meghatározott mértéken
felüli igénylés nem kifizethető.
VP EKV igénylés esetén a Dokumentumok fülön a Felhívás 5.1 fejezetének 12. és 13. pontjában felsorolt
mellékleteket szükséges csatolni! Kizárólag az ügyfélkapun keresztül és az egységes kérelem mellékleteként
beküldött dokumentumok vehetőek figyelembe a kifizetési kérelem bírálatakor, az erdészeti hatósághoz küldött
mellékletek nem elfogadhatóak. A mellékletek nem hiánypótoltathatóak!

VP Erdősítés - Erdőtelepítés
Amennyiben az ügyfél VP Erdősítés - Erdőstelepítés jogcímben szereplő területére kívánja benyújtani a
kifizetési kérelmét, első lépésként a – Támogatási/kifizetési igények adatblokkban be kell jelölnie az
Erdős jogcímeket, ekkor megjelenik a kifizetéshez szükséges adatok megadására szolgáló Erdős
jogcímek adatblokk, melynek kitöltési útmutatóját a fent részletezett Erdőrészlet adatok és Jogcím
adatok fejezetek mutatják be.
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Az erdőrészlet adatoknál minden, a VP Erdősítés kifizetési kérelemben szerepeltetni kívánt erdőrészletet
külön sorban kell felvezetni. Több erdőrészlet nem vonható össze oly módon, hogy a Részletjel
mezőben több erdőrészlet részletjelét adjuk meg (pl CD), mert a Községhatár és Részletjel legördülő
menüben csak az ESZIR-ben létező részletjel formátumok fogadhatók el (C vagy D1).
Az erdőrészlet hármasazonosítót minden esetben a támogatási kérelemmel megegyező adatokkal kell
kitölteni, abban az esetben is, ha körzet újratervezése miatt az erdészeti hatóság megváltoztatta az
elnevezést a támogatási kérelemhez képest!
VP Erdősítés - Erdőtelepítés igénylés esetén a jogcímadatok megadása során kötelezően töltendő
mezők:
-

Iratazonosító: Beadott Támogatási kérelem iratazonosítója

Figyelem! Amennyiben több támogatási kérelem van, az Iratazonosító mezőben a megfelelő
iratazonosítót kell megadni az erdőrészlethez, amelyiken az adott erdőrészlet valóban szerepel!
Ellenkező esetben a szoftver figyelmeztető hibát ad, és a kérelem nem menthető a támogatási
kérelem iratazonosító javításáig.
Figyelem! Az április 30-ig benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan van lehetőség a kifizetési
kérelmek igénylésére!

-

Első kivitel: A telepítés maradéktalan megvalósítását követően az első kifizetési
kérelem esetén jelölendő.

-

Ápolási támogatás: Az ápolási időszak végéig igényelhető.

-

Jövedelempótló támogatás: Abban az esetben szükséges tölteni, ha a jogerős
Támogatói okirat/beadott Támogatási kérelem (VP-Erdőtelepítés) alapján az ügyfél
jogosult jövedelempótló támogatásra.

Amennyiben a támogatási kérelemben szerepel kiegészítő intézkedés, szintén ezen a felületen tudja
megtenni a kiegészítő intézkedésre vonatkozó kifizetési igényének jelzését. Kiegészítő intézkedés
megvalósítására támogatás csak első kiviteli támogatással adható, és az első kivitel elvégzésének így a
kiegészítő intézkedés igénylésének határideje a támogatói okirat hatályba lépését követő 36 hónap!
Ebben az esetben amegfelelő kiegészítő intézkedésnél kell tölteni a mezőt.
Figyelem! A támogatási kérelemben igényeltnél nagyobb mennyiséget nem lehet jelölni!
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Következő lépésként a Táblaadatok adatblokkban részletesen meg kell adni a kifizetési kérelmében
feltüntetni kívánt, a támogatási kérelemben szereplő erdőrészletekhez tartozó terület(ek)et.
Az „Új blokk beszúrása” funkcióval új blokkot kell létesítenie.
A táblarajz megjelenítéséhez a megfelelő blokk kiválasztása, vagy felvitele után, kattintson a sor végén
található ceruza ikonra, mellyel szerkesztésre megnyitja a táblarajzot.

A táblarajz megjelenítésekor ellenőrizni szükséges, hogy a megfelelő blokkot nyitottuk-e meg a tábla
megadásához (Jobb felső sor Blokk mező).
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Szükséges megadni a hasznosítási kódot, melynek egyeznie kell a Beadott Támogatási kérelemben
szereplő hasznosítási kóddal. Amennyiben változás tapasztalható, új hasznosítási kód megadása
szükséges.

VP erdősítés területet is csak SHP fájl feltöltésével vagy EOV koordináta felvitelével van mód rajzolni !
A 2020. évi egységes kérelem keretében a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján a 2008. év után
telepített erdőkre, egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelhető. Ez vonatkozik a VP
Erdősítés során megvalósult erdőtelepítésekre is, amelyek 2008-ban még SAPS jogosult területek
voltak. A SAPS-ra irányuló kérelmet arra a telepítéssel érintett területre lehet igényelni, amely 2008ban megfelelt a támogatható terület fogalmának.
Amennyiben a telepített erdőterület érint 2008-ban támogatható területet, és 2008-ban nem
támogatható területet is, akkor a mérési jegyzőkönyvnek megfelelő SHP/EOV koordináta lista alapján
lehatárolt polygont, az alábbiak szerint szükséges megbontani. Erre azért van szükség, mert egy olyan
területre, mely 2008-ban nem támogatható területre esik, nem igényelhető SAPS támogatás.
Annak eldöntésére, hogy a feltöltendő polygon érint-e 2008-ban támogatható és nem támogatható
területet is, az úgynevezett 2008. évi támogatható terület fedvény aktiválása nyújt segítséget!
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Táblarajz megadásához kérjük használja a Térkép nézeten található Betöltés funkciót. A táblarajz
betölthető shape vagy EOV fájl segítségével, illetve feltölthető az EOV koordináták kézi megadásával is


SHAPE-fájl betöltés
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SHAPE fájlból történő betöltés esetén a *.zip kiterjesztésű mérési állománynak *.shp, *.shx és *.dbf
file-kat kell tartalmaznia. Az állomány és a file neve sem tartalmazhat ékezetes betűket.
1. A Betöltés funkció alatt a Shape fájl betöltése megnyitását követően a felugró ablakban a Fájl
kiválasztása gomb segítségével a betöltendő mérési állományt megkeressük és a Megnyitás
gombbal betöltjük.

2. Tallózás után megjelenik az adott állomány a feltöltés ablakban.

3. A Feltöltés gombra kattintva feltölthető a rendszerbe. Ha sikeres a feltöltés, a jobb felső
sarokban megjelenik a Sikeres feltöltés ablak.

4. A Sikeres feltöltést követően a Betöltött rajzok listájából ki kell választani a megfelelő
táblarajzot tartalmazó fájlt, melyre rákattintva majd az egymás felé mutató nyíl gomb
megnyomása után tudjuk a poligonunkat a Térkép felületre tölteni.
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EOV-fájl betöltés

Amennyiben EOV koordinátákat szeretnénk betölteni, első lépésként elő kell állítani a feltöltendő EOVfájlt:
1. A poligon törésponti koordinátáit fel kell tölteni egy .txt, vagy .csv kiterjesztésű fájlba a
következő módszerek egyikeként:


az összes koordinátapárt egy sorban tűntetjük fel, a koordinátákat egymástól
pontosvesszővel elválasztva. (Pl.: x1;y1;x2;y2;x3;y3...)
.txt kiterjesztésű fájl

.csv kiterjesztésű fájl



a koordinátapárokat külön-külön sorban tűntetjük fel.
.txt kiterjesztésű fájl
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.csv kiterjesztésű fájl

Az EOV-fájl betöltésének menete megegyezik a SHAPE-fájl feltötlésével a fent leírtak alapján.


EOV koordináták kézi megadása

A Betöltés funkció alatt az EOV koordináták kézi megadása megnyitását követően felugró ablakban
lehetőség van az EOV koordináták kézi megadására.

A koordináta-párok feltöltését követően a panelen a táblarajz jóváhagyása gombot kell megnyomni
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A Rendben gomb megnyomásával a poligonunk megjelenik a Térkép felületen

A SHP/EOV koordináták felvitele után megjelenő táblarajzot a következők alapján kell a 2008. évi
támogatható fedvényre vágni:
A Térkép nézet bal felső sarkában megjelenő hibaüzenet (miszerint a területünk lelóg a 2008. évi
támogatható területről) segítségével, a „Vágás” funkció használatával a 2008. évi támogatható
területre vágjuk rajzunk.
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A terület 2008. évi támogatható területre eső részre vágás után meg kell adnunk a maradék területünk
rajzát egy újonnan felvitt táblán. Az új tábla felvitelét a korábban részletezett módon megteheti.
A 2008. évben nem támogatható területre eső igénylés menete a következő:
A korábban használt SHP/EOV koordináták felvitele után megjelenő táblarajzot a bal felső sarokban
megjelenő hibaüzenet segítségével (miszerint a rajzunk toleranciát meghaladó mértékben ráfed a
korábban felvitt táblarajzunkkal), a „Vágás” funkció használatával a 2008-ban nem támogatható
területre vágjuk.
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Fontos! A megfelelő sorrend betartása elengedhetetlen a megfelelő táblarajzok megadásához!

Minden esetben a táblarajz ellenőrzése után szükséges, az Erdős igénylések lenyíló menüpontban a VP
Erdősítés - Erdőtelepítés jogcím pipát is bejelölni, valamint megadni az Erdős jogcímek adatblokkon
felvezetett rajzhoz tartozó erdőrészlet sorszámot is. 2020-ban is az erdőrészlet sorszám megadása
után lehetőség van ellenőrzés gomb nyomása után, hogy a megadott erdőrészlet sorszám mely
erdőrészlethármas azonosítóhoz tartozik.
Abban az esetben, ha új telepítésről van szó, akkor a jogcím megjelölésén túl az „Új telepítés” check
bokszautomatikusan töltődik.
Figyelem! VP-Erdősítés - Erdőtelepítés elsőkiviteli támogatása, új telepítés
változásvezetési kérelem indítása indokolt a megfelelő fedvénykialakítás érdekében.

igénylésekor

Figyelem!
SAPS+Zöldítés Területalapú igénylések jelölése csak azon táblákra lehetséges, amelyeket a 2008. évi
támogatható terület fedvény lefed!
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Ellenőrzés, Mentés gombok megnyomásával az adott erdőrészlet igénylése megtörtént, amennyiben
nem hoz piros hibaüzenetet a felület.

VP Erdősítés – Ipari célú fásítás
Amennyiben az ügyfél VP Erdősítés – Ipari fásítás jogcímben szereplő területére kívánja benyújtani a
kifizetési kérelmét, első lépésként a – Támogatási/kifizetési igények adatblokkban be kell jelölnie a VP
Erdősítés – Ipari célú fásítás jogcímet, ekkor megjelenik a kifizetéshez szükséges adatok megadására
szolgáló VP Erdősítés – Ipari célú fásítás adatblokk, melynek kitöltése elengedhetetlen a megfelelő
igényléshez.

A VP Erdősítés – Ipari célú fásítás adatblokkban megjelennek a VP Erdősítés – Ipari célú fásítás tételek
adatblokk. Itt szükséges megadni a Beadott Támogatási kérelemben szereplő:


Ipari faültetvény sorszámát: nagy „I” betűvel kezdődnek az ipari fásítás tétel azonosítók



Iratazonosítót: Beadott Támogatási kérelem vonalkódja



Helyrajzi számokat: azon hrsz-ek felsorolása, amelyeken a fásítás megtörtént



Kerítés hosszát (m): töltése szükséges, amennyiben a Beadott Támogatási kérelemben
igényel kiegészítő támogatást



Villanypásztor hosszát (m): töltése szükséges, amennyiben a Beadott Támogatási kérelemben
igényel ilyen típusú kiegészítő támogatást



Vis maior esemény bejelentése alapkérelem esetén inaktív

A VP Erdősítés – Ipari célú fásítás tételeknél minden, a VP Erdősítés – Ipari fásítás kifizetési kérelemben
szerepeltetni kívánt tételt külön sorban kell felvezetni.
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VP Erdősítés – Ipari fásítás esetében minden tételhez szükséges megadni táblarajzot a Táblaadatok
adatblokkban, a Térkép nézet segítségével. Kizárólag SHP/EOV koordináta listával megadott rajzok
elfogadhatóak, hasonló a többi erdős jogcímhez. Az SHP/EOV feltöltésének részletes leírása a
korábbiakban már kifejtett módon kell, hogy megtörténjen, valamint szükséges a táblákhoz a
megfelelő Ipari faültetvény sorszám megadása a megfelelő táblákhoz (hasonlóan a VP Erdősítés –
Erdőtelepítéshez).
Figyelem! SAPS+Zöldítés Területalapú igénylések jelölése csak azon táblákra lehetséges, amelyeket a
2008. évi támogatható terület fedvény lefed!
Figyelem! VP Erdősítés – Ipari fásítás igénylésekor változásvezetési kérelem indítása indokolt a
megfelelő fedvénykialakítás érdekében.
VP Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
A jogcím igénylés feltétele a ’VP - Agrárerdészeti rendszerek’ jelölőnégyzet bejelölése a
Támogatási/kifizetési igények adatblokkban. A jogcímhez táblaszintű csak kérelemszintű igénylés
tartozik.
Következő lépésként a Táblaadatok adatblokkban részletesen meg kell adni a kifizetési kérelmében
feltüntetni kívánt, a támogatási kérelemben szereplő tevékenységekhez tartozó terület(ek)et.
Az „Új blokk beszúrása” funkcióval új blokkot kell létesítenie.
A táblarajz megjelenítéséhez a megfelelő blokk kiválasztása, vagy felvitele után, kattintson a sor végén
található ceruza ikonra, mellyel szerkesztésre megnyitja a táblarajzot.

A táblarajz megjelenítésekor ellenőrizni szükséges, hogy a megfelelő blokkot nyitottuk-e meg a tábla
megadásához (Jobb felső sor Blokk mező).
Csak SHP fájl feltöltésével vagy EOV koordináta felvitelével van mód a táblarajzot felvinni !
Táblarajz megadásához kérjük használja a Térkép nézeten található Betöltés funkciót. A táblarajz
betölthető shape vagy EOV fájl segítségével, illetve feltölthető az EOV koordináták kézi megadásával is,
részletes leírás a VP-Erdősítés jogcímnél.
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SHAPE-fájl betöltés
SHAPE fájlból történő betöltés esetén a *.zip kiterjesztésű mérési állománynak *.shp, *.shx és *.dbf
file-kat kell tartalmaznia. Az állomány és a file neve sem tartalmazhat ékezetes betűket.
A Betöltés funkció alatt a Shape fájl betöltése megnyitását követően a felugró ablakban a Fájl
kiválasztása gomb segítségével a betöltendő mérési állományt megkeressük és a Megnyitás gombbal
betöltjük.
EOV-fájl betöltés
Amennyiben EOV koordinátákat szeretnénk betölteni, első lépésként elő kell állítani a feltöltendő EOVfájlt.
EOV koordináták kézi megadása
A Betöltés funkció alatt az EOV koordináták kézi megadása megnyitását követően felugró ablakban
lehetőség van az EOV koordináták kézi megadására.

Főnövény hasznosítás kódja: A táblaadatok panelen a főnövény hasznosítási kódját annak megfelelően
adja meg, hogy mely tevékenységre jogosult a pályázatában.
Lehetséges tevékenységek és a hozzájuk tartozó választható hasznosítások:
A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása.
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása:

a) gyep és fa telepítésével: GYE01 Ideiglenes gyep (legeltetett) GYE02 Ideiglenes gyep (kaszált)
b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel: ALL01 állandó gyep (legeltetett) és ALL02 állandó gyep
(kaszált)
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C.

Mezővédő fásítás létrehozása:
a) fasor, FSS01 – Fás sáv
b) facsoport telepítésével FCS01 - Facsoport

SAPS+zöldítés:
A pályázati felhívás alapján az A és B tevékenyek esetében a támogatással érintett terület jogosult
SAPS támogatásra is, amennyiben a mezőgazdasági területen telepített fák száma maximum 100
db/hektár erdei fafaj egyedeiből és maximum 99 db/hektár a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő
államilag elismert tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti gyümölcsfafaj
egyedeiből áll.
Amennibe a fenti feltételnek megfele, a SAPS+Zöldítés mezőbe tegyen pipát!

Iratazonosító: ebben a mezőben meg kell adni annak a támogatói okiratnak vagy – amennyiben
támogatói okirattal még nem rendelkezik - a támogatási kérelemnek az iratazonosító számát,
amelyben az adott tábla (a támogatási határozatban parcella) szerepel.
Tevékenység: ebben a mezőben azt a tevékenységet kell feltüntetnie, ami a támogatói okiraton is
szerepel vagy amennyiben még nem rendelkezik vele, a támogatási kérelmében feltüntetett
tevékenységet nevezze meg.
Tevékenység sorszáma: Ebben a mezőben meg kell adni a támogatói okiraton vagy a támogatási
kérelemben szereplő, az adott tevékenységhez tartozó tevékenység sorszámát.
Erdei és gyümölcs fafaj: Ezekben a mezőkben kell megadni a területre ültetett összes csemeték
darabszámát, ne a hektáronként előforduló csemetéket tüntesse fel itt!
Fedett szárnyék;Itató; Gémeskút:
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Amennyiben a támogatás érintett kiegészítő intézkedésekkel is, kérjük tüntesse fel azok mennyiségét
is! A kiegészítő intézkedés önállóan nem támogatható, csak az első kifizetési kérelemmel eggyüt lehet
benyújtani, így ne felejtse el az igényt benyújtani rá!

Mezővédő fásítás igénylése:

Kapcsolósó mg-i tábla sorszáma: Amennyiben mezővédő fásítás tevékenységen belül fasor vagy
facsoport telepítése szerepel a támogatási kérelmében, a fásított terület igénylés mellett szükséges a
kapcsolódó mezőgazdasági táblát is megjelölnie. A kapcsolódó tábla az a mezőgazdasági terület, amely
területre a támogatási kérelem benyújtásakor a fásítással érintett terület megjelölte, de az egységes
kérelemben már a fásítás területével csökkentett mennyiséggel adat meg.
Amennyiben a fasor vagy facsoport megvalósítása után a tevékenységehez kapcsolódó táblák száma
egynél több, a „További kapcsolódómg-i táblák” mezőbe tüntetheti fel.

VP Erdei ökosztisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások
A jogcím igénylés feltétele az ’Erdős jogcímek (EMVA, VP)’ jelölőnégyzet bejelölése a
’Támogatási/kifizetési igények’ adatblokkban. A jogcímhez táblaszintű és kérelemszintű igénylés is
tartozik. Az ’Erdős jogcímek’ Dosszié fül megnyomását követően megjelenik az igénylési adatok
rögzítésre szolgáló adatblokk.
Az ’Erdős jogcímek’ adatblokkban minden, az EÖKO kifizetési kérelemben szerepeltetni kívánt
erdőrészletet külön sorban kell felvezetni. A Községhatár, Erdőtag és Részletjel legördülő menüben
csak az ESZIR-ben létező részletjel formátumok fogadhatók el.
A ’Erdős jogcímek’ adatblokkban, amennyiben több támogatási kérelem van, a támogatói okorat vagy
amennyiben még nem rendelkezik támogatói okirattal, akkor annak a támogatási kérelemnek az
iratazonosítóját kell megadni az erdőrészlethez, amelyiken az adott erdőrészlet valóban szerepel!
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Az erdőrészlet hármas azonosítót minden esetben a támogatási kérelemben megegyező adatokkal kell
kitölteni, abban az esetben is, ha körzet újratervezése miatt az erdészeti hatóság megváltoztatta az
elnevezést!
Amennyiben az ügyfél már rendelkezik Erdős jogcímek fülön kitöltött erdőrészlet sorral, lehetősége
van az erdőrészlethez tartozó jogcím adatok megadására és az adott jogcímhez szükséges egyéb
adatok rögzítésére vagy módosítására/törlésére. Egy erdőrészlet csak egyszer szerepelhet a listában,
azonban adott erdőrészlethez sorhoz több jogcím igénylést/tevékenységet is lehet felvezetni.
A jogcím adatok rögzítése két lépésben történik meg. Első lépésben a kiválasztott erdőrészlethez egy
üres jogcím sor beszúrása szükséges. Az erdőrészlet kiválasztása a korábban rögzített sor elején
található Kijelölés jelölő mezőben történhet meg. Egyszerre csak egy sor jelölhető ki. A kijelölés után
az erdőrészlet adatsor sötétszürke hátteret kap, és az alatta megjelenő
megnyomásával indítható el a sor beszúrás:

gomb

A szerkesztés gomb megnyomásával megjelenik a tételadatok panel.
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Szükséges adatmezők:
Jogcím, célprogram: Az a tevékenység megnevezést kell kiválasztania, ami a támogatói okiratban vagy
annak hiányában a támogatási kérelemben szerepel.

Iratazonosító: A támogatói okiratnak vagy annak hiányában a támogatási kérelemnek az
iratazonosítója, amiben az adott erdőrészlet szerepel.
Terület meghatározás: Itt azt kell megadnia, hogy a telepítés teljes területen vagy rész területen
valósult meg. Abban az esetben, ha a telepítés részterületen valósul meg, akkor az igényléshez fel kell
vinni egy új parcellát is, amiben SHP vagy EOV koordináta feltöltésével megadja a telepítés valódi
elhelyezkedését.
Blokkazonosító: Annak a blokknak az azonosítóját kell megadnia, amiben a telepített erdőrészlet
szerepel. Amennyiben az erdőrészlet több blokkot is érint, akkor a jellemző azonosítót adja meg.
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EÖKO esetében lehetséges kiegészítő intézkedések
Kerítés; Villanypásztor; Padka; Erdőszegély; Tuskókenés
Részterületen történő megvalósítás:
Rész erdőrészleten történő megvalósítás esetében táblarajz megadása kötelező . Kézi táblarajz
megadása nem lehetséges, csak EOV vagy SHP fájl feltöltésével lehetséges a tábla megadása.
A térképnézeten a táblarajz szerkesztése, az EOV-fájl betöltése és a SHP fájl betöltése az Erdősítés
jogcímnél részletezetettek alapján szerkesztendő, azzal a kivétellel, hogy az Erdős igénylések jobb
oldali menüsoron jogcímként, a VP Erdei ökoszisztémák növelése jogcím kerül bepipálásra:
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