A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
150/2012. (IX. 21.) számú
KÖZLEMÉNYE
az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 150/2012. (IX. 21.) közleménye az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az „Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások” részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
(továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatás igényléséről.
I. Az intézkedésben való részvétel feltételei
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(továbbiakban: eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésben való részvétel
feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg, mint „pénzügyi
kapcsolattal rendelkező ügyfél” legyen nyilvántartásba véve az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg
jelentse be a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerinti minősítését (ún. KKV kód) is.
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, úgy a regisztrációs kérelem
legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtandó be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) – ügyfél székhelye/lakhelye
szerint – illetékes kirendeltségénél. A regisztrációs kérelmet a G0001-12-01 számú
nyomtatványon kell benyújtani. Amennyiben az ügyfelet, mint „pénzügyi kapcsolattal nem
rendelkező ügyfél” vették nyilvántartásba, úgy fizetésiszámla-számának bejelentésével,
valamint a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítésének bejelentésével a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását
legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a G0002-12-1 számú
nyomtatványon kérheti az MVH-tól.
Amennyiben az ügyfél a kérelem benyújtásakor nem mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező
ügyfél” szerepel a nyilvántartásban, továbbá legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg
sem nyújt be a nyilvántartásba vételre vagy a nyilvántartásban szereplő adatainak
módosítására alkalmas kérelmet, a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését nem jelenti be, az intézkedésben való
részvételre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A G0001-12-1 és G0002-12-1 számú nyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlap
Ügyfélnyilvántartás menüpontjából.
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Amennyiben nincs internet hozzáférése, úgy az MVH kirendeltség ügyfélszolgálatán, a
Magyar Agrárkamara (MAK) irodáiban, a Megyei Kormányhivatalok Erdészeti
Igazgatóságainak ügyfélszolgálatán, falugazdászoknál, hozzájuthat a megfelelő
formanyomtatványhoz.
II. A támogatás igénybevételének általános feltételei
Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél eleget tesz – egyéb jogszabályi
feltételek teljesítése mellett különösen – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben, és a támogatási rendeletben foglaltaknak.
A támogatási kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a támogatási kérelem
benyújtásakor:
- az ügyfél szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési
eljárás alatt,
- természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási
eljárás alatt.
III. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2012. október 1. – 2012. november 30.
Ügyfélkapun keresztül történő elektronikus benyújtás:
Az ügyfél a támogatási kérelmét elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújthatja be.
Az ügyfélkapuról további információ megtalálható a http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu
internetes oldalon.
A kérelem a http://e-kerelem.mvh.gov.hu/ internetes honlapján található elektronikus űrlap
kitöltő szolgáltatás segítségével hozható létre, amely a www.mvh.gov.hu, vagy a
www.magyarorszag.hu internetes portálon keresztül is elérhető.
Felhívom figyelmét, hogy az Elektronikus Ügyfélszolgálati Rendszer fejlesztése kapcsán
arculati átalakításon esett át 2011-ben, az MVH honlapjáról elérhető, elektronikus ügyintézést
kiszolgáló felület, annak érdekében, hogy az egyes elektronikus ügyintézési menüpontok
felhasználóbarát struktúrában és kinézetben jelenjenek meg.
Az egyes menüpontok logikai csoportokba lettek rendezve, a könnyebb beazonosíthatóság
érdekében. A Közlemény mellékletét képező Kitöltési útmutatóban már a megújult felület
szerepel.
A benyújtott kérelem MVH általi fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató
rendszerben az ügyfél tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az
ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során az ügyfél helyett a képviselője
(meghatalmazott, technikai közreműködő) jár el, a képviselő a saját ügyfélkapuját
használja az elektronikus benyújtásra.
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A kérelem elektronikus továbbítását megelőzően a képviselő köteles:
- az ügyfél-nyilvántartási rendszerben regisztráltatnia magát (a nyilvántartásba vétel
iránti kérelmet G0001-12-01 -es nyomtatványon kell benyújtani),
- az eljárására vonatkozó meghatalmazást/technikai közreműködést az MVH részére
benyújtani.
A képviselőt az eljárásra teljes bizonyító erejű magánokiratban kell meghatalmazni.
A meghatalmazásnak/technikai közreműködésnek tartalmaznia kell az ügyfél, mint
meghatalmazó nevét, személyes adatait, aláírását és regisztrációs számot, valamint
tartalmaznia kell a képviselő, mint meghatalmazott/technikai közreműködő nevét és
személyes adatait, aláírását, továbbá a meghatalmazás/technikai közreműködés tárgyát.
Az MVH – a jogszabályokban meghatározott egyéb esetek mellett – érdemi vizsgálat nélkül
utasítja el a kérelmet, ha
- az nem elektronikus úton, vagy
- nem a megadott határidőben került benyújtásra,
- az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a támogatási kérelemmel
együtt sem nyújtott be az intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs
szám megállapítására alkalmas kérelmet, illetve ha
- azt a képviselőként benyújtó személy nem rendelkezik érvényes meghatalmazással,
- a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló
határidő lejártát követően nem pótolható (lsd. alább azon adatok körét, amelyek
esetében hiánypótlásra nincs lehetőség),
- a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfélnyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, illetve ha
- a kérelmező legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem jelenti be
vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítését.
A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
- ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk,
- támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, úgymint erdőrészlet azonosító,
célprogram továbbá a természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása
célprogram esetén a mennyiségi érték,
- támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejárta után az alábbi adatok
vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség:
- erdőrészlet azonosító,
- célprogram,
- természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram esetén a
mennyiségi érték.
Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be.
Egy támogatási kérelemben több célprogramot és azokon belül több erdőrészletet is meg lehet
jelölni.
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Egy támogatási időszak alatt egy erdőrészletre csak egy célprogramra vehető igénybe
támogatás, kivéve az alábbi eseteket:
a) az agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram, szálaló
erdőgazdálkodás célprogram, erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,
őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram esetében a
természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogramra is a vonatkozó
előírások teljesülése érdekében vehető igénybe támogatás,
b) a szálaló erdőgazdálkodás célprogram esetében a mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása
célprogramra is igényelhető támogatás azzal, hogy a mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása
célprogramnál a kérelmezett erdőrészlet vonatkozásában a támogatás mértéke hektáronként
61,5 eurónak megfelelő forintösszeg/év.
IV. Erdő-környezetvédelmi célprogramok
A támogatási rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható támogatás:
- agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserje fajok visszaszorítása célprogram,
- szálaló erdőgazdálkodás célprogram,
- erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram,
- őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram;
- speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása
célprogramcsoport:
o mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,
o véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,
o erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,
- véghasználat elhalasztása talaj és élőhely védelem céljából célprogram,
- közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,
- erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,
- természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.
V. A támogatás igénybevételének további feltételei
Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:
-

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága (a továbbiakban:
erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján a támogatási kérelem benyújtásakor
nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

-

erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre, vagy az adott
célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll;

-

rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőtervhatározattal;

-

a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján
finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra.

Nem vehető igénybe támogatás azon területre:
-

amely a magyar állam többségi tulajdonában van
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-

ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott
jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi

Amennyiben a támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, a támogatási kérelem benyújtási időszakának
utolsó napja szerinti Adattári adatokat kell figyelembe venni.
A célprogramok során – a közjóléti célú erdők fenntartása célprogram kivételével - csak a
támogatási rendelet 1. mellékletében meghatározott, az adott erdészeti tájban kiemelten
támogatható vagy támogathatóként feltüntetett célállományok kialakítása, illetve fenntartása
érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenység támogatható.

VI. Az ügyfél kötelezettségei
Az ügyfélnek a teljes támogatási időszak alatt gazdasága teljes területén be kell tartania:
-

-

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
73/2009/EK rendeletben rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályokban
meghatározott gazdálkodási követelményeket, valamint
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”
fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való
átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú
mellékletében foglalt, „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartására
vonatkozó előírásokat.

Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása során köteles továbbá:
-

az erdőfelújítás és pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003.
(X.21.) FVM rendelet szerinti, az adott erdőterületet is magába foglaló származási
körzetből származó szaporítóanyagot alkalmazni,

-

a vágástéri hulladék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni
a támogatott területen található hulladék eltávolításáról,

-

a támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni és a
jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani,

-

a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a
felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti
hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni,

-

a támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszak
vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország
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Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések
tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM
rendelet 3. § (1) b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni,
-

a támogatási célprogramokhoz tartozó előírásoknak való megfelelést a támogatott
területenként évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok
elvégzésétől számított egy héten belül, a támogatási rendeletben meghatározott
adattartalommal, az Irányító Hatóság által meghatározott formátumban rögzíteni kell,
és a munkanapló aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak
végéig az erdészeti hatósághoz kell benyújtani,

-

a támogatott teljes területen a támogatási rendelet II. fejezetében foglalt, az egyes
célprogramokhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályai szerinti
előírásokat a támogatási időszak teljes időtartama alatt betartani,

-

a vegyszeres védekezés végrehajtása esetén a támogatott terület elhelyezkedése szerint
illetékes erdészeti hatóságot a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 10
munkanappal írásban értesíteni, a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának
megjelölésével (vegyszeres védekezés a támogatási rendelet 6. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben és feltételekkel engedélyezett).

A célprogramok közötti váltásra a támogatási időszak (kötelezettségvállalás időtartama) alatt
nincs lehetőség.
VII. A támogatási kérelmek elbírálása
A támogatási kérelmek bírálata a benyújtás éve szerinti benyújtási időszak utolsó napjának
Adattári állapota alapján, erdőrészlet szinten, a támogatási rendelet 3. mellékletében szereplő
pontrendszer szerint, az eljárási törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján elvégzett, a
kérelemben szereplő támogatható területekre vonatkozóan összeállított rangsorral történik. A
rangsorolás után a kérelemről a rendelkezésre álló keret alapján az MVH Közvetlen
Támogatások Igazgatósága dönt.
Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről
szóló felszólításban meghatározott határidőn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal
összhangban a kérelmek elbírálásához szükséges, a közleményben foglaltakon túl egyéb
dokumentumokat is bekérhet.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
VIII. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfelek évente kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani
elektronikusan, az egységes kérelem részeként. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról
és határidejéről az MVH külön közleményben rendelkezik.
IX. Ellenőrzés
Az ellenőrzés a támogatási kérelemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint:
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a) adminisztratív ellenőrzést,
b) keresztellenőrzést,
c) helyszíni ellenőrzést foglal magában.
A jogosultsági feltételek, valamint az erdő-környezetvédelmi előírások teljesítése évente
ellenőrzésre kerül.
X. Közlemény kapcsolódó mellékletei
-

Kitöltési útmutató a támogatási kérelem elektronikus úton történő benyújtásához (1.
számú melléklet)

-

MVH Kirendeltségek listája és levelezési címe (2. számú melléklet)

-

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságok listája és elérhetőségei (3. számú
melléklet)

-

Önellenőrzési lista (4. számú melléklet)

-

Tájékoztató (5. számú melléklet)

XI. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

- a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
-

a Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendelete a vidékfejlesztési támogatási
intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról

-

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CLX. törvény

-

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

-

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény

-

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

-

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.)
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FVM rendelet
-

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelemi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX.
24.) FVM rendelet

-

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból,
valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és
intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

-

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet

-

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok
felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.)
FVM rendelet

XII. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. ezzel egyidejűleg hatályát veszti az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló, a 169/2011. (XI.
11.) MVH Közleménnyel módosított 160/2011. (IX. 29.) MVH Közlemény.

További információk megtalálhatóak az VM (www.vm.gov.hu), valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2012. szeptember 21.
Palkovics Péter elnök
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