ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ
DOKUMENTUMOK
TÁJÉKOZTATÓ 2015
Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy
papír alapon, postai úton kell benyújtani, az egyes intézkedéseknél jelölt határidőig, illetve az ott
meghatározott benyújtási helyre.
Kizárólag elektronikus úton nyújtható be:
az anyajuh-tartás és anyatehén-tartás átmeneti nemzeti támogatás igénylése esetén a Magyar
Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított igazolás, illetve a
betegségmentességi igazolás,
- termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatás igénylése esetén 2016. február 1-jéig:
a) a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha
közvetlenül termelt cukorrépát az ügyfél, illetve
b) az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorkvóta-jogosultnak történő
továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát az ügyfél.
Elektronikus kapcsolattartást választó ügyfelek, csak elektronikus úton nyújthatják be az
Egységes Kérelem mellékletét képző, alábbi dokumentumokat.
A számla bizonylat másolat benyújtásának hiánypótlására nincs lehetőség, de a rájegyzések
hiánypótoltathatók. A rájegyzések hiánya miatt az érintett számlák elszámolás alapját nem képezhetik,
és más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan az elutasítási indok miatt már nem nyújthatók be.
Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló bizonylat másolata a kifizetési kérelem benyújtására nyitva
álló idő lejárta után, (2015. június 9. napja után) kerül postára adásra, a számla elutasításra kerül. Egy
bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.
Vis maior bejelentés:
A vis maior esemény bekövetkezését alátámasztó dokumentum(ok), amennyiben a vis maior esemény
bekövetkezéséről nem a megyei kormányhivatal vagy a NÉBIH ad ki szakhatósági állásfoglalást.
A vis maior esemény bekövetkezéséről az MVH megkeresése alapján a NÉBIH az alábbi esetekben ad
ki szakhatósági állásfoglalást.
A következő esetekben a vis maior esemény bekövetkezését alátámasztó dokumentumot nem kell az
ügyfélnek benyújtania az MVH-hoz::
- a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve
szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tüzeset, jégkár, fagykár
stb.);
- az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés;
- az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy
kényszervágása.
Az ügyfél elhalálozására irányuló vis maior bejelentés megtehető papír alapon a vis maior esemény
bejelentéséről, és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványokról szóló 118/2010. (VIII. 4.) számú
MVH Közleménnyel rendszeresített Z0001 nyomtatványon, vagy elektronikus úton a „Vis Maior
bejelentés elhalálozás miatt” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.
Az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes MVH kirendeltség részére beküldendő
dokumentumok az alábbiak:
1. Egységes területalapú támogatás (SAPS):

Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15., kivétel, ha a vetés a kérelem benyújtását követően valósul meg,
akkor a vetőmagcímkét legkésőbb 2015. június 30-ig kell megküldeni.
Kender termesztése esetében az egységes területalapú támogatás (SAPS) feltétele a kenderrel
hasznosított táblák bevetéséhez felhasznált valamennyi vetőmagcsomag eredeti vetőmagcímkéjének
megküldése.
Termeléshez kötött közvetlen támogatások:
2. Rizstermesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
3. gyümölcstermesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
4. Cukorrépa termesztés támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még
25 naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
– közvetlenül kötött cukorrépa termesztés esetén a cukorkvóta-jogosulttal a cukorrépa
megtermelésére kötött szállítási szerződés másolata vagy cukorrépa integrátoron keresztül
történő termelés esetén a cukorrépa integrátorral kötött termeltetési szerződés másolata ÉS
– önálló szállítási joggal rendelkezők esetén a szállítási jog igazolására szolgáló dokumentum
másolata vagy aki nem rendelkezik önálló szállítási joggal, a cukorrépa integrátor által a tag
nevére szóló szállítási jog igazolására szolgáló dokumentum.
Kérelem benyújtása után beküldendő dokumentum:
2016. február 1-jéig az MVH részére elektronikus úton meg kell küldeni:
– a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha
közvetlenül termelt cukorrépát, illetve
– az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorkvóta-jogosultnak történő
továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát.
5. Zöldségnövény termesztés támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok (kivéve spárga és torma termesztés esetén):
– minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
– termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által
kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége,
a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
– szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata.
Kérelem benyújtása után beküldendő dokumentum:

–

Spárga és torma termesztés esetén az egységes kérelem beadása után 2015. július 31-ig meg kell
küldeni az MVH részére a gazdálkodási napló másolatát, mellyel igazolható a ténylegesen
felhasznált szaporítóanyag mennyiség.

6. Ipari zöldségnövény termesztés támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
– minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
– termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által
kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége,
a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
– szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata.
7. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok (kivéve mezei borsó termesztés esetén):
– minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
– termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által
kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége,
a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
– szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata.
Kérelem benyújtása után beküldendő dokumentum:
– Mezei borsó termesztése esetén az egységes kérelem beadása után 2015. július 31-ig meg kell
küldeni az MVH részére a gazdálkodási napló másolatát, mellyel igazolható a ténylegesen
felhasznált vetőmag mennyiség.
– Minimális hozam meglétének igazolására a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb 2015.
november 1-jéig meg kell küldeni az MVH részére a következő dokumentumokat:
 Gazdálkodási napló másolata ÉS
 Betárolás esetén: tárolási napló vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb
dokumentum másolata.
 Betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számla vagy felvásárlási jegy
másolata.
8. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
– minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;

–
–

termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által
kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége,
a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata.

9. Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–

a tenyészetre vonatkozó betegségmentességi igazolás (K0795) másolati példánya

10. Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–

instruktori igazolás másolati példánya

11. Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–
–

Betegségmentességi igazolás: A kérelemhez csatolni kell a hatósági állatorvos vagy a járási
főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolatát, mely igazolja, hogy a tenyészetben lévő
állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.
Kistermelői igazolás: Amennyiben a támogatást a mezőgazdasági termelő a 9/2015. (III. 13.) FM
rendelet (3) bekezdés c) pontja szerint kistermelőként kívánja igénybe venni, akkor a kérelemhez
csatolni kell a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti igazolás másolatát.

12. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás
Benyújtás: KIZÁRÓLAG elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–

a tenyészetre vonatkozó betegségmentességi igazolás

13. Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás
Benyújtás: KIZÁRÓLAG elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan
Benyújtási határidő: 2015. május 15.

Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–

az instruktori igazolás

14. EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások:
Benyújtás módja: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
-

-

az elszámolni kívánt számlák ügyfél által hitelesített másolata
Az elszámolni kívánt bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a következőket:
- a támogatási határozat azonosító száma,
- a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést.
A feljegyzésekkel ellátott bizonylatokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: „Eredetivel egyező másolat”.
az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példánya
A pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: „Eredetivel egyező másolat”.

Erdészeti intézkedések:
15. EMVA mezőgazdasági területek erdősítése (MGTE) jogcím az első kifizetési kérelemhez
benyújtandó dokumentum:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton az
erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára.
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–

Az erdőrészletek határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak az Egységes Országos Vetületi
Rendszerben legalább ötven centiméter pontossággal meghatározott koordinátáinak feltüntetésével,
valamint a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező
által aláírt másolati példánya, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a
körüljárási irányt és a kivett területeket külön koordinátalistával.

16. EMVA Agrár-erdészeti rendszerek:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton az
erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára.
Benyújtási határidő: 2015. május 15.

Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
– a telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását
tanúsító igazolások másolati példányai,
– a mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolata, amely tartalmazza a
mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt. A kivett területeket
külön koordinátalistával kell jelölni.

17. EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton az
erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára.
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
-

-

munkanapló aláírt másolata, minden érintett célprogram esetében támogatott területenként,
évenkénti bontásban
szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példánya a felhasználás
utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig, ha történt szaporítóanyag
felhasználás mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram esetében fakészletfelvétel
ügyfél által aláírt kivonata, az első kifizetési kérelemmel együtt.
erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram esetében a kifizetési kérelem
benyújtásakor a kérelmezett rész-erdőrészlet területméretét igazolni kell. Igazolásként
kizárólag a kérelmezett rész-erdőrészlet külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi
Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáit bizonyító mérési
jegyzőkönyv másolati példánya fogadható el.

18. EMVA Erdő-nem termelő beruházások kifizetési kérelemhez:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton az
erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára.
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
-

szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példánya, ha történt
szaporítóanyag felhasználás
tarvágást követő szerkezetátalakítás célprogram esetén, ha a támogatott tevékenység rész
erdőrészleten valósult meg, úgy az Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) legalább
2 méteres pontossággal meghatározott koordináták hitelességét bizonyító mérési jegyzőkönyv
másolati példánya fogadható el.

19. EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetében:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton az
erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára.
Benyújtási határidő: 2015. május 15.

Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–
–

az első kivitel vagy pótlás során felhasznált igazolt származású erdészeti szaporítóanyag származási
igazolásának másolata,
az erdőrészletenként a kérelmezett területek határvonalai külső töréspontjainak Egységes Országos
Vetületi Rendszerben, legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáinak hitelességét
alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példánya,

20. EMVA Lágyszárú energiaültetvény telepítés kifizetési kérelméhez:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
-

-

-

-

Egy támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelmek mellékleteként egy
dokumentumot csak egy alkalommal kell megküldeni.
energiafű esetén a felhasznált vetőmag fémzár címkéinek másolata
nádfélék
esetén
a
felhasznált
szaporítóanyag
kórokozómentességéről
szóló
növényegészségügyi hatósági igazolás másolata
a megvalósított ültetvények külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben
legalább 0,5 méteres pontossággal megadott koordinátajegyzéke, illetve a mérésről szóló
jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv készítő és az ügyfél által aláírt másolati példánya, amely
tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett
területeket külön koordinátalistával.
az elszámolni kívánt számlák ügyfél által hitelesített másolata
Az elszámolni kívánt bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a következőket:
- a támogatási határozat azonosító száma,
- a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.
A feljegyzésekkel ellátott bizonylatokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példánya.
A pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció igénybevételével megvalósított beruházás
esetén a támogatást nyújtó szerv által kiállított támogatás tartalom nyilatkozat(ok) másolata
az utolsó kifizetési kérelemhez meg kell küldeni az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló
igazolás másolatát.

21. EMVA Fás szárú energiaültetvény telepítés kifizetési kérelméhez:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.

Egy támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelmek mellékleteként egy dokumentumot csak
egy alkalommal kell megküldeni.
- a megvalósított ültetvények külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben
legalább 0,5 méteres pontossággal megadott koordinátajegyzéke, illetve a mérésről szóló
jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv készítő és az ügyfél által aláírt másolati példánya, amely
tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett
területeket külön koordinátalistával.
- az elszámolni kívánt számlák ügyfél által hitelesített másolata
Az elszámolni kívánt bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a következőket:
- a támogatási határozat azonosító száma,
- a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.
A feljegyzésekkel ellátott bizonylatokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példánya
A pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
- támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció igénybevételével megvalósított beruházás
esetén a támogatást nyújtó szerv által kiállított támogatás tartalom nyilatkozat(ok) másolata
- az utolsó kifizetési kérelemhez meg kell küldeni az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló
igazolás másolatát.
22. EMVA ültetvénykorszerűsítés:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Egy támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelmek mellékleteként egy dokumentumot csak
egy alkalommal kell megküldeni.
- a telepített, a kivágott és meglévő, korszerű ültetvények határvonalainak vázrajza, külső
töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal
megadott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyv készítő és az
ügyfél által aláírt másolati példánya, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott
sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett területeket külön koordinátalistával.
- az elszámolni kívánt számlák ügyfél által hitelesített másolata
Az elszámolni kívánt bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a következőket:
- a támogatási határozat azonosító száma,
- a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.
A feljegyzésekkel ellátott bizonylatokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példánya
A pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
- támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció igénybevételével megvalósított beruházás
esetén a támogatást nyújtó szerv által kiállított támogatás tartalom nyilatkozat(ok) másolata

-

az utolsó kifizetési kérelemhez meg kell küldeni az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló
igazolás másolatát
az utolsó kifizetési kérelemhez meg kell küldeni a vízjogi üzemeltetési engedély másolatát, ha
az ügyfél víztakarékos öntözési rendszer kiépítését is vállalta.

23. EMVA kertészeti ültetvények korszerűsítése:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Egy támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelmek mellékleteként egy dokumentumot csak
egy alkalommal kell megküldeni.
- a kérelemmel érintett ültetvények határvonalainak vázrajza, külső töréspontjainak Egységes
Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak
feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyvnek a másolata, amely tartalmazza a
mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett területeket
külön koordinátalistával
- az ügyfél felsőfokú kertészeti végzettségéről szóló igazolás másolatát, vagy ha ilyen
végzettséggel nem rendelkezik:
és a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél művelésében lévő ültetvények
összes területe nem éri el az 50 hektárt, akkor felsőfokú kertészeti végzettségű, az
agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.)
FVM rendelet szerinti szaktanácsadó szolgáltatásait igénybe vételét igazoló irat
másolatát (a telepítéstől kezdődően az ültetvény termőre fordulásáig)
vagy, ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél művelésében lévő
ültetvények összes területe eléri vagy meghaladja az 50 hektárt, akkor felsőfokú
kertészeti végzettségű személyt foglalkoztatását igazoló megbízási szerződés vagy
a munkaszerződés másolata (a telepítéstől kezdődően az ültetvény termőre
fordulásáig)
- az elszámolni kívánt számlák ügyfél által hitelesített másolata
Az elszámolni kívánt bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a következőket:
- a támogatási határozat azonosító száma,
- a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.
A feljegyzésekkel ellátott bizonylatokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példánya
A pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
- támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció igénybevételével megvalósított beruházás
esetén a támogatást nyújtó szerv által kiállított támogatás tartalom nyilatkozat(ok) másolata
- az utolsó kifizetési kérelemhez meg kell küldeni az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló
igazolás másolatát
- az utolsó kifizetési kérelemhez meg kell küldeni a vízjogi üzemeltetési engedély másolatát, ha
az ügyfél víztakarékos öntözési rendszer kiépítését is vállalta.
24. EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítés:

Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
Egy támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelmek mellékleteként egy dokumentumot csak
egy alkalommal kell megküldeni.
-

-

-

-

a kérelemmel érintett ültetvények határvonalainak vázrajza, külső töréspontjainak Egységes
Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak
feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyv másolata, amely tartalmazza a mért
pontok által meghatározott sokszög területét és a körüljárási irányt
az elszámolni kívánt számlák ügyfél által hitelesített másolata
Az elszámolni kívánt bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a következőket:
- a támogatási határozat azonosító száma,
- a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.
A feljegyzésekkel ellátott bizonylatokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példánya
A pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumokat le kell másolni, és a másolatot
magánszemélynek az eredeti aláírásával, cég esetében eredeti cégszerű aláírással kell
ellátni, továbbá rá kell írni: Az eredetivel mindenben megegyezik.
támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció igénybevételével megvalósított beruházás
esetén a támogatást nyújtó szerv által kiállított támogatás tartalom nyilatkozat(ok) másolata
az utolsó kifizetési kérelemhez meg kell küldeni az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló
igazolás másolatát.

Beruházásos jogcímeknél a számlák másolatai. (Kivétel: NTB)
25. EMVA Erdei közjóléti létesítmények megvalósításának támogatása esetén
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton az
erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára.
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
-

a megvalósított létesítmények közjóléti nyilvántartásba vételét tartalmazó erdészeti hatósági
bizonyítvány másolatai,
építésiengedély-köteles beruházásoknál
- az illetékes építési hatóság jogerős használatba vételi engedélyének másolata.
- ha a használatbavételi engedély még nem emelkedett jogerőre - a nem jogerős
használatbavételi engedély másolatát, vagy
- ha a használatbavételi engedélyt az ügyfél még nem kapta kézhez - a használatbavételi
engedély iránti kérelem benyújtásának igazolását.
A jogerős használatba vételi engedély másolatát legkésőbb 2015. szeptember 30-ig be kell
nyújtani! Az MVH a kifizetési eljárást a jogerős használatbavételi engedély
másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti.

26. EMVA Erdőtűz megelőzésének támogatása esetén
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, valamint papír alapon postai úton az
erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára.
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
-

Víznyerőhely kialakítása esetén kifizetési kérelemhez mellékelni kell a megvalósított
létesítményre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély másolati példányát.
Amennyiben az ügyfél a vízjogi üzemeltetési engedélyt a kifizetési kérelemmel nem nyújtja
be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az MVH a
kifizetési eljárást az engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de
legkésőbb 2015. október 31-ig felfüggeszti.

27. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton a
lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett határidőt követően még 25
naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
- A jogi személy igénylőnek az egységes kérelemhez csatolnia kell a – személye szerinti társasági
formára vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)
meghatározott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratának másolatát.
- Amennyiben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arány a csatolt létesítő okirat
alapján nem állapítható meg, akkor az ügyfélnek az egységes kérelemhez csatolnia kell a fiatal
mezőgazdasági termelő és a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzését
biztosító szavazati arányt igazoló dokumentum másolatát.
- Amennyiben a szövetkezetnek nem minősülő jogi személy arról nyilatkozott, hogy a más
mezőgazdasági termelő jogi személy által jogosult közvetlen támogatásra, akkor mellékelni kell a
kérelemhez ezen jogi személy(ek)nek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okiratának másolatát. Amennyiben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arány a
csatolt létesítő okirat alapján nem állapítható meg, akkor az egységes kérelemhez csatolni kell a
tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazati arányt igazoló dokumentum másolatát.
Amennyiben a más mezőgazdasági termelő a másik jogi személyben a tényleges és hosszú távú
ellenőrzést másokkal közösen látja el, akkor ebben az esetben a többi személynek is igazolnia kell,
hogy közvetlen támogatásra jogosult (amennyiben a többi személy közül van olyan személy, aki
szintén egy jogi személy által jogosult közvetlen támogatásra, akkor ennek a jogi személynek a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának másolatát is csatolnia kell, illetve ha a
létesítő okirat nem tartalmazza, akkor mellékelni kell a tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító
szavazati arányt igazoló dokumentum másolatát).
- Abban az esetben, ha a jogi személy igénylő szövetkezet, akkor az igazgatóság elnöke a tagi
mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködés tényleges megvalósulását az erre
vonatkozó dokumentum másolatának az egységes kérelemhez történő csatolásával köteles igazolni.
- Amennyiben a támogatási kérelmet olyan jogi személy nyújtja be, amely vállalatcsoport tagja, akkor
fentieken kívül a támogatási kérelemhez mellékelni kell az uralmi szerződés másolatát, valamint a
kérelmet benyújtó jogi személy létesítő okiratán kívül az uralkodó tag módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt létesítő okiratának másolatát, ami alátámasztja, hogy az uralkodó tag jogi személy
felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja.
- Amennyiben a támogatási kérelmet olyan jogi személy nyújtja be, amely felett egy ellenőrző jogi
személy többségi befolyással bír, akkor a fentieken kívül a támogatási kérelemhez mellékelni kell a

kérelmet benyújtó jogi személy létesítő okiratán kívül a többségi befolyással bíró jogi személy
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának másolatát, ami alátámasztja, hogy a
jogi személy felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja
28. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel, illetve változásvezetési kérelemmel
kapcsolatos információk
Papír alapú MePAR változásvezetési kérelmet akkor kell benyújtania az ügyfélnek - jelen
közlemény 25. számú melléklete szerinti M0001 nyomtatvány beküldésével -, ha annak
benyújtására az egységes kérelem benyújtásának keretein belül nincs lehetőség (pl.: blokkban új
infrastrukturális létesítmény (út, ház) alakult ki). A nyomtatványon benyújtott bejelentéshez
kötelező az MVH által biztosított aktuális A/3-as blokktérképet mellékelni a bejelentés tárgyának
megfelelő egyértelmű rajz feltüntetésével.
29. Zöldítés (Mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás)
-

Natura 2000 gyep feltörése esetében a Nemzeti Park által kiadott engedély másolata
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai úton
a lakhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez

-

Mezei borsóval bevetett, nitrogénmegkötő ökológiai célterület esetén a 9/2015. (III.13.)
FM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott hektáronkénti minimális vetőmag
mennyiségéről szóló nyilatkozat
Benyújtás: KIZÁRÓLAG elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan
Benyújtási határidő: 2015. július 31.

