NVT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE TÁMOGATÁS
TÁJÉKOZTATÓ 2018
Jogszabályi alap: 132/2004. (IX.11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján
az Európai Unió által társfinanszírozott a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól.
Kifizetési kérelem benyújtására azok az ügyfelek jogosultak, akik rendelkeznek a fenti
rendelet alapján kiadott támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó támogatási
határozattal vagy kötelezettségátvállalási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal.
A határozatban foglalt megvalósított erdőrészletekre kérhetik a kifizetést.
FONTOS! Csak azok az erdőrészletek tartoznak ide, amelyek támogatási jogosultsága a
2004., 2005. vagy 2006. évben beadott támogatási kérelem tárgyában hozott határozatban
került megállapításra, függetlenül a telepítés (első kivitel) évétől, továbbá azok a
kötelezettségátvállalási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján
átvállalt erdőrészletek, amelyek támogatási jogosultsága az átadónak 2004., 2005. vagy 2006.
évben beadott támogatási kérelem tárgyában hozott helyt adó vagy részben helyt adó
határozatban került megállapításra. Ezekre az erdőrészletekre a kifizetési kérelmet 2009-től
ügyfélkapun keresztül az egységes kérelem részeként kell elektronikusan benyújtani.
NVT Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím igénylése esetén a Támogatási/kifizetési
igények mezőben az NVT MgTE check bokszba pipát kell tenni.
FONTOS! Az EMVA erdős jogcímeknél és Táblaadatoknál nem kell beírni semmit az
NVT MgTE jogcím igényléséhez! Ezeket a mezőket csak EMVA jogcímek keretében
igényelt erdőrészletek kifizetésének igényléséhez használják, tehát olyan erdőrészletekhez,
amelyekre a támogatási kérelmet 2007. évtől nyújtották be!
NVT MgTE támogatás kifizetési kérelemhez nincsen kötelező melléklet, tehát nem kell sem
EOV koordinátát, sem mérési jegyzőkönyvet, sem művelési ág változás-bejelentő lapot
beküldeni!
A kifizetési kérelemben az NVT MgTE panelen kell az NVT Mezőgazdasági területek
erdősítése jogcím igényléséhez szükséges adatokat megadni.
A kifizetési kérelem igényléséhez az NVT MgTE igénylés check bokszba pipát kell tenni.
A kifizetési kérelem kérelemszintű igénylés, tehát csak a helyt adó vagy részben helyt
adó támogatási/kötelezettségátvállalási határozat iratazonosítóját (vonalkódját) kell
megadni, amelyre kifizetési kérelmet nyújt be az ügyfél.
A kötelezettségátvállalással érintett ügyfelek az NVT MgTE kötelezettségátvállalási
kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat vonalkódját írják be. Teljes
kötelezettségátvállalás esetén az NVT MgTE kötelezettségátvállalási kérelemnek helyt adó
vagy részben helyt adó határozat vonalkódját csak az átvállaló tüntesse fel a kifizetési
kérelmében, az átadó ne, mivel neki már megszűnt a támogatási jogosultsága az átadott
erdőrészletekre. Amennyiben részlegesen történt átadás, és maradt az átadónál támogatott
erdőrészlet, akkor az átadó ezen támogatott erdőrészleteket tartalmazó NVT MgTE
támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozat vonalkódját adja meg!
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Ha több jóváhagyott támogatási kérelme van az ügyfélnek, akkor mindegyiket fel kell sorolni.
Egy határozat csak egyszer szerepelhet a felsorolásban. A kitöltés segítése érdekében ebben a
mezőben megjelenítésre kerülnek az ügyfél ügyfél-azonosítójához tartozó jóváhagyott
támogatási kérelmek támogatási határozatának iratazonosítói. Támogatási kérelmenként egy
iratazonosító szerepeljen csak. Amennyiben egy támogatási kérelem tárgyában több határozat
is született, az utolsó, hatályos támogatási (nem kifizetési!) határozat vonalkódját kell
megadni!
Az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott összes erdőrészletre igényli a kifizetést.
FONTOS! A vis maior kérelmet csak elektronikusan, az egységes kérelem keretében
lehet benyújtani az ügyfélnek. Az egységes kérelmen jelölni kell, hogy NVT MgTE jogcímre
vis maior kérelmet kívánnak benyújtani. A vis maior kérelemben jelezni kell a megfelelő
támogatási határozat iratazonosító mellett, hogy melyik erdőrészletre nyújtanak be vis maiort
továbbá nyilatkoznia kell, hogy kívánja e folytatni az intézkedést a károsított területen.
Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozatban
jóváhagyott erdőrészlet(ek)en nem kívánja az intézkedést folytatni, lehetősége van
kötelezettségátvállalási kérelem útján az erdőrészletek támogatási jogosultságát átadni. A
kötelezettségátvállalási kérelmet a vonatkozó közleményben leírtak szerint, a közlemény
szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Magyar Államkincstár Közvetlen
Támogatások Főosztálya Erdészeti Támogatások Osztálya (1476 Budapest Postafiók 407.)
részére.
Amennyiben a kötelezettség átvállalási kérelmet közvetlenül a kifizetési kérelem beadásának
határideje előtt nyújtják be, az nem helyettesíti a kifizetési kérelem benyújtását. Az átvállaló
ügyfél kifizetési kérelem beadására csak akkor lesz jogosult, ha a Kincstár a kötelezettség
átvállalási kérelemre döntést hozott. Továbbá csak a döntés jogerőre emelkedésének napjától
jogosult a döntésben megítélt jogokra és kötelezettségekre, visszamenőleg nem.
Amennyiben az erdőrészletre vonatkozóan az átvállaló ügyfelet az illetékes erdészeti
hatóság nem jegyzi be erdőgazdálkodóként, akkor támogatás a jogutódlás jóváhagyása
ellenére sem fizethető ki!
FONTOS!
A jogcímrendelet 9/A. § értelmében, ha a támogatási időszak az adott erdőrészleten már lejárt
(pl. akác, nemesnyár, fenyő telepítés esetében 10 év), a támogatási időszakot követő 5 évben
az adott erdőrészleten még fenntartási kötelezettség van, vagyis a támogatás eredeti célját nem
lehet megváltoztatni. Ezért fontos, hogyha bármi károsítás történik az erdőrészletben,
továbbra is szükséges azt vis maior bejelentés formájában a Kincstár felé jelezni. Ez a
bejelentés mentesítheti az ügyfelet a jogcímrendelet 17. § c) pontban megfogalmazott
jogkövetkezmény alól!
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