VP AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA TÁMOGATÁS
(VP5-8.2.1-16) TÁJÉKOZTATÓ 2018
Vonatkozó rendelkezések
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes
feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a Pályázati Felhívás, az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁUF), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF). A Felhívás, annak mellékletei, valamint az ÁÚF és ÁSZF elérhetők a
Széchenyi 2020 honlapon.
A támogatás célja:
A nagy táblás mezőgazdasági művelési rendszerek esetében a mezővédő fásítás és a
szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek jelentős szerepet töltenek be a
mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, így a talajvédelemben. Fontos
élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A mezővédő fásítások
ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják. A fásítások
területén jellemzően nem történik a mezőgazdasági kultúrák esetében megszokott
vegyszerezés, ami így a peszticid terhelést csökkenti. A mezővédő fásítás fásszárú
növényeiben, illetve talajában a szénraktározás az erdőkéhez hasonlóan magas.
A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás
hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése kiemelten fontos. A kaszált, legeltetett
gyepek nagyon sok védett, csak a Kárpát-medencében előforduló faj élőhelyéül szolgálnak,
így hazánk elhelyezkedéséből fakadóan ezek megőrzésében is fontos szerepet játszanak.
Valamennyi agrár-erdészeti rendszer jelentős mértékben növeli a faji, populáció szintű és a
tájképi diverzitást.
A támogatás jellege és tárgya:
A jogcím keretében egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
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;
b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel.
C. Mezővédő fásítás létrehozása:
a) fasor,
vagy
b) facsoport telepítésével.
A támogatás mértéke
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1.) Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása
Elsőkivitel

872 eurónak
megfelelőforintösszeg/ha
52 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
26 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha

Ápolás az 1. évben
Ápolás a 2. évtől minden évben
Kiegészítő támogatás
A csemeték újratelepítése

497 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
2.) Gyepgazdálkodássalkombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása
a.) gyep és fa telepítésével
Elsőkivitel

1652 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
52 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
26 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha

Ápolás az 1. évben
Ápolás a 2. évtől minden évben
b.) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel
Elsőkivitel

872 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
52 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
26 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha

Ápolás az 1. évben
Ápolás a 2. évtől minden évben
kiegészítő támogatás
A csemeték újratelepítése

497 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha

kiegészítő támogatás extenzív állattartás esetében
Fedett szárnyék anyagköltség, legfeljebb 1 db, legalább 2 m belmagasságú,
legalább 5 m2-es hektáronként
Itató: hektáronként legfeljebb 1 db, minimum 2,5 m hosszú
Gémeskút anyagköltség, kérelmenként 1 db
3.) Mezővédő fásítás létrehozása fasor vagy facsoport telepítésével
Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány típus csoportok
Egyéb lágylomb célállomány típus csoport
Akác célállomány típus csoport
Nemesnyár célállomány típus csoport
Fenntartási (ápolási) támogatás:
Mind az öt célállomány típus csoport esetében egységesen (5 évre)
Kiegészítő támogatás
A csemeték újratelepítése

155 eurónak megfelelő
forintösszeg/db
116 eurónak megfelelő
forintösszeg/db
255 eurónak megfelelő
forintösszeg/db
1682 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
1539 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
1270 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
1249 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
670 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha
497 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha

Tevékenységenként teljesítendő kötelezettségek
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A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása
esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a tevékenység megvalósítását, a Felhívás 3. számú
mellékletben meghatározott feltételek teljesítésével végrehajtani és az első kifizetési igénylés
benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.
2.) A támogatást igénylő köteles a tevékenységet legkésőbb a támogatói okirat
kézhezvételének évét követő kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és az
első kifizetési igénylést benyújtani.
3.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és
pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal elvégezni. Gyümölcsfa fajták
telepítése esetében, a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy
hivatalos leírással rendelkező fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag
igazolt származású gyümölcs szaporítóanyaggal végezheti.
4.) A támogatást igénylő köteles a 3.) pont szerinti származási bizonylatok egy másolati
példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig az első
kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig megőrizni.
5.) A támogatást igénylő köteles a terület határainak azonosíthatóságáról az első kifizetési
igénylés benyújtásától számított 5. év végéig gondoskodni.
6.) A támogatást igénylő köteles a területre telepített faállomány egyedi mechanikai
védelméről gondoskodni, és azt az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig
fenntartani.
7.) A tevékenység megvalósítása során a támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat
évente úgy elvégezni, hogy a szántóföldi növénykultúrával nem fedett területeteken, az egyéb
növénytakaró a telepített fák növekedését nem veszélyezteti, azok csúcshajtását nem éri el.
8.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a fásítás teljes területén be kell
tartania a kölcsönös megfeleltetés részét képezően:
a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU
rendelet VI. címében foglalt előírásokat;
b) 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, valamint az éghajlat és környezet szempontjából
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól,
valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló
10/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott előírásokat.
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B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő
létrehozása esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a tevékenység megvalósítását, a Felhívás 3. számú
mellékletben meghatározott feltételek teljesítésével végrehajtani és az első kifizetési igénylés
benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.
2.) A támogatást igénylő köteles a tevékenységet legkésőbb a támogatói okirat
kézhezvételének évét követő kifizetési igénylés benyújtási időszak végégéig megvalósítani és
az első kifizetési igénylést benyújtani.
3.) A támogatást igénylő köteles gyeptelepítés esetén legalább négy fajból álló fű
magkeveréket használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell
lennie.
4.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és
pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal elvégezni. Gyümölcsfa fajták
telepítése esetében, a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy
hivatalos leírással rendelkező fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag
igazolt származású gyümölcs szaporítóanyaggal végezheti.
5.) A támogatást igénylő köteles a 4.) pont szerinti származási bizonylatok egy másolati
példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig az első
kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig megőrizni.
6.) A támogatást igénylő köteles a terület határainak azonosíthatóságáról az első kifizetési
igénylés benyújtásától számított 5. év végéig gondoskodni.
7.) Amennyiben kiegészítő támogatás igénybevételére került sor, a támogatást igénylő köteles
a kiegészítő intézkedést a Felhívás 4. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek
megfelelően megvalósítani, és annak megfelelő állapotban, az első kifizetési igénylés
benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.
8.) A támogatást igénylő köteles a területre telepített faállomány egyedi mechanikai
védelméről gondoskodni, és azt az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig
fenntartani.
9.) A fás legelő és kaszáló létrehozása esetén a támogatást igénylő köteles az ápolási
munkákat évente elvégezni a gyepterület fás szárú növényektől való tisztítása és a gyepek
megfelelő fajösszetételének kialakítása érdekében kaszálni vagy legeltetni.
10.) Gyeptelepítés esetében legeltetni leghamarabb a telepítés évét követő második évtől
kezdődően lehet.
11.) A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény,
bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.
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12.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a fásítás teljes területén be kell
tartania a kölcsönös megfeleltetés részét képezően:
a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU
rendelet VI. címében foglalt előírásokat;
b) 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, valamint az éghajlat és környezet szempontjából
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól,
valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló
10/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott előírásokat.
C. Mezővédő fásítás létrehozása esetén
1.) A támogatást igénylő köteles a tevékenység megvalósítását a Felhívás 3. számú
mellékletben meghatározott előírás teljesítésével végrehajtani és az első kifizetési igénylés
benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.
2.) A támogatást igénylő köteles a tevékenységet legkésőbb a támogatói okirat
kézhezvételének évét követő kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és az
első kifizetési igénylést benyújtani.
3.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és
pótlásokat a fafajok és a cserjefajok esetén igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal
megvalósítani.
4.) A támogatást igénylő köteles a 3.) pont szerinti származási bizonylatok egy másolati
példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig az első
kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig megőrizni.
5.) A támogatást igénylő köteles a terület határainak azonosíthatóságáról az első kifizetési
igénylés benyújtásától számított 5. év végéig gondoskodni.
6.) A támogatást igénylő köteles a megvalósult fásítás területén a művelési ág változását az
illetékes járási hivatal földhivatali osztályánál átvezettetni legkésőbb a harmadik kifizetési
igénylés benyújtási időszakának évében június 30-ig.
7.) A támogatást igénylő köteles a fenntartási (ápolási) munkákat (kézi és gépi ápolási
műveletek) a fenntartási időszak alatt évente elvégezni.
8.) A támogatást igénylő köteles a területre telepített faállomány egyedi mechanikai
védelméről gondoskodni, és azt az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig
fenntartani.
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9.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a fásítás teljes területén be kell
tartania a kölcsönös megfeleltetés részét képezően:
a) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU
rendelet VI. címében foglalt előírásokat;
b) 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, valamint az éghajlat és környezet szempontjából
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól,
valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló
10/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott előírásokat.

A kifizetési igénylés benyújtása






Figyelem! A hatályos Felhívás alapján csak támogatói okirattal rendelkező
támogatást igénylők nyújthatnak be kifizetési igénylést. Jelenleg folyamatban van
a Felhívás módosítása, amely alapján lehetőség van benyújtani a kifizetési
igénylést a támogatói okirat kézhezvétele előtt is. Tehát a módosítás alapján azok
a támogatást igénylők is nyújthatnak be kifizetési igénylést, akik beadták a
támogatási kérelmüket, de támogatói okirattal még nem rendelkeznek. A
kifizetési igénylés elbírálása csak a támogatói okirat meghozatalát követően
történik meg.
A kifizetési igénylésben meg kell adni az érintett mezőgazdasági parcellák
elhelyezkedését az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 3 méter
pontossággal megadó koordinátákat és azok mérési sorrendjét. A területek a megadott
koordináták alapján a MePAR-ban fásított rét-legelőként rögzítésre kerülnek.
A kifizetési igénylés kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult
kivitelezést követően nyújtható be, amit a kifizetési igénylés benyújtásától számított
legalább öt évig fenn kell tartani.

Az egységes kérelem kötelező mellékletei:
Az elsőkiviteli támogatás kifizetési igényének benyújtása esetén a kifizetési igényléshez
mellékelni kell:
1. fedett szárnyék, itató, gémeskút pontos méretének és elhelyezkedésének leírását, valamint abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos részét érintik az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, 1: 10.000 méretarányú
térképet,
2. az első kivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti és gyümölcs szaporítóanyag
származási bizonylatának másolatát,
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3. a kérelmezett terület méretét igazoló mérési jegyzőkönyv másolati példányát. A terület
méretét emellett az egységes kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni.
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