AZ EGYSÉGES KÉRELEM MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ, ELEKTRONIKUS ÚTON
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként
kell benyújtani, az egyes intézkedéseknél jelölt határidőig.
A dokumentumok elektronikus beküldése során a dokumentumoknak olvashatónak kell lenniük.
Maszatos, elmosódott dokumentum másolatokból nem lehet megállapítani a szükséges adatokat, így a
kérelmek elfogadása sem biztosítható.
A dokumentumok elektronikus beküldése során nem csak szkennelt dokumentum, hanem digitális
fénykép is elfogadható.
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 (2019. június 9., munkaszüneti napra tekintettel június 11. napja után) kerül
beadásra, a bizonylat nem fogadható el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.
Figyelem! Amennyiben a kötelező mellékletként benyújtandó dokumentum nem magyar nyelven
kiállított okirat, abban az esetben be kell nyújtani a dokumentum szakfordítói magyar fordítását is.
Továbbá, ha a határidőben benyújtott dokumentum nem magyar nyelvű, akkor a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hiánypótlás keretében felhívja a mezőgazdasági termelőt a
dokumentum szakfordítói fordításának csatolására. Több, csak számjegyek vonatkozásában eltérő, de
a fordítás szempontjából azonos szövegtartalmú dokumentum csatolása esetén a dokumentum
fordítása mellett a szövegazonosságról a termelőnek kell nyilatkozni.
Vis maior bejelentés:
A vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését
igazoló dokumentumokat – az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015.
(XII. 23.) FM rendeletnek, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama
alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII.
23.) MvM rendeletnek megfelelően – elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre
szolgáló elektronikus felületen.
Az egyes intézkedések esetében benyújtandó mellékletekre vonatkozó részletes információk
1. Egységes területalapú támogatás (SAPS):
Kender termesztése esetében az egységes területalapú támogatás (SAPS) feltétele a kenderrel
hasznosított táblák bevetéséhez felhasznált valamennyi vetőmagcsomag eredeti vetőmagcímkéjének
megküldése elektronikusan, az alább leírtak szerint:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: főszabályként 2019. május 15. (az egységes kérelem késedelmes benyújtása
esetén a munkaszüneti napra tekintettel június 11.), kivétel, ha a vetés a kérelem benyújtását követően
valósul meg, akkor a kender vetőmagcímké(ke)t legkésőbb 2019. június 30-ig, hétvégére tekintettel
július 1-ig kell megküldeni az egységes kérelemhez csatolt dokumentumként feltöltve.
2. Zöldítés (Mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás)
Érzékeny állandó gyep feltörése esetében a természetvédelmi hatóság által kiadott engedély
másolata
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatolt dokumentumként feltöltve.
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Termeléshez kötött közvetlen támogatások:
3. Rizstermesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
4. Extenzív gyümölcstermesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
5. Intenzív gyümölcstermesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
6. Cukorrépa termesztés támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
– közvetlenül a cukorrépa feldolgozóval a cukorrépa megtermelésére kötött szállítási szerződés
másolata vagy cukorrépa integrátoron keresztül történő termelés esetén a cukorrépa
integrátorral kötött termeltetési szerződés másolata
Kérelem benyújtása után beküldendő dokumentum:
2020. február 1. napjáig - hétvégére tekintettel 2020. február 3.-ig - a Kincstár részére
elektronikus úton meg kell küldeni:
– a cukorrépa feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha
közvetlenül termelt cukorrépát, illetve
– az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorrépa feldolgozónak történő
továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát.
7. Zöldségnövény termesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges
8. Ipari zöldségnövény termesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
9. Ipari olajnövény termesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
10. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem
szükséges.
11. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetén mellékletek csatolása nem
szükséges.
12. Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
13. Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági rendelet 13.
cikkében foglaltakra, a támogatási kérelemhez csatolandó melléklet május 15-ét követően 25 naptári
napig (2019. június 9-ig, munkaszüneti napra tekintettel június 11-ig) nyújtható be, azonban
munkanaponkénti 1%-os késési szankció terhe mellett.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

2

–

–

Holtellésről szóló igazolás: Amennyiben van olyan egyed, melynek első és egyetlen ellése
holtellés volt, akkor a kérelemhez csatolni kell az állatorvos által kitöltött K0800 Állatorvosi
igazolás holtellésről nyomtatvány másolatát. Holtellésről szóló igazolást kell kiállítani abban az
esetben is, ha az ellés ténye korai elhullás miatt az ENAR-ban nem kerül regisztrálásra. Az
igazolást a telephelyi állatorvos is kiállíthatja.
Külföldi ellés tényét igazoló állatorvosi igazolás: Amennyiben van olyan egyed, amelynek nincs
Magyarországon regisztrált ellése, akkor a kérelemhez csatolni kell a külföldön ellés tényét
igazoló állatorvosi igazolás másolatát. Az igazolás nem nyomtatvány köteles. Az igazolást a
telephelyi állatorvos is kiállíthatja.

14. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
15. Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatás esetén mellékletek csatolása nem
szükséges.
16. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- A jogi személy igénylő esetén a – személye szerinti társasági formára vonatkozó, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratának másolata.
- 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,
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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.

17. Mezőgazdasági kistermelői támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
18. NVT erdőtelepítés támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
19. EMVA mezőgazdasági területek erdősítése (MGTE) jogcím az első kifizetési kérelemhez
benyújtandó dokumentum:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Első kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentum:
– az erdőrészletek határvonalainak vázrajza, 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,
– az első kivitel során és az azt követő esetleges elegyítésekről, pótlásokról igazolt származású
erdészeti szaporítóanyag bizonyítványok egy másolati példánya.
20. EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
(A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján, az erdőállományok kézimunkaigényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, a koordináták pontosságát
alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányát a kifizetési kérelemmel egyidejűleg az erdőrészlet
fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz postai úton is meg lehet küldeni.)
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Kérelemhez csatolandó dokumentum:
- 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,
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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.

21. EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatás esetén mellékletek csatolása nem
szükséges.
22. EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatás esetén mellékletek csatolása nem
szükséges.

23. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatás esetén mellékletek
csatolása nem szükséges.

24. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
25. VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.

26. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.

27. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás esetén mellékletek
csatolása nem szükséges.

28. VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatás esetén mellékletek
csatolása nem szükséges.

29. VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás esetén
mellékletek csatolása nem szükséges.

30. VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
31. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatás esetén
mellékletek csatolása nem szükséges.

32. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes
élőhely létrehozása, fejlesztése támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
33. VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása támogatás esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
34. MePAR ügyfél által indított változásvezetési bejelentés esetén mellékletek csatolása
nem szükséges.

5

35. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) alapján a
kockázatközösségben való önkéntes részvételi szándékáról szóló nyilatkozat esetén
mellékletek csatolása nem szükséges.
36. Az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségének esetén
mellékletek csatolása nem szükséges.
37. Dohány szerkezetátalakítás nemzeti program adatszolgáltatási kötelezettségének
esetén mellékletek csatolása nem szükséges.
38. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása támogatás esetén mellékletek
csatolása nem szükséges.
39. VP - Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása intézkedés:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép, melyen fel kell
tűntetni a károsodott terület rajzát,
 tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolata, illetve amennyiben a
tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást nem folytatott le, tűzeseti hatósági bizonyítvány,
 az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány az erdőgazdálkodási potenciál
károsodásának mértékéről,
 az erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása alatt az első kivitel vagy pótlás során felhasznált
erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolata,
 károsodott, természetben lehatárolható rész-erdőrészletek esetében a kérelmezett területek
határvonalai külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben, legalább 5
méteres pontossággal meghatározott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési
jegyzőkönyv másolati példánya,
 kiegészítő intézkedés igénylése esetén a padka, rőzsefonat, talajfogó gát pontos hosszának és
elhelyezkedésének leírása, valamint - abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések
károsodott területnek csak bizonyos részét érintik - az ezekkel érintett terület határvonalainak
feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási térkép.
40. VP-Erdősítés jogcímhez az első kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentum:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
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foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó, a támogatást igénylő által
hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolata,


A korábbi években kötelező mellékletként előírt mérési jegyzőkönyv és szaporítóanyag
igazolás a pályázati felhívás módosítása értelmében nem kötelezően csatolandó melléklet,
azonban megőrzési kötelezettség áll fenn, amely helyszíni ellenőrzés során kerül ellenőrzésre!
VP-Ipari Fásítás mellékletei:
 foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó, a támogatást igénylő által
hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolata,
 kiegészítő intézkedés igénylése esetén a vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, padka
pontos hosszának és elhelyezkedésének leírása, valamint - abban az esetben, ha ezen
kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos részét érintik - az ezekkel érintett
terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási térkép.
A korábbi években kötelező mellékletként előírt mérési jegyzőkönyv és szaporítóanyag
igazolás a pályázati felhívás módosítása értelmében nem kötelezően csatolandó melléklet,
azonban megőrzési kötelezettség áll fenn, amely helyszíni ellenőrzés során kerül ellenőrzésre!
41. VP-ÖKO 2015 jogcímhez benyújtandó dokumentum:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 Bérlegeltetés esetén a kifizetési kérelemhez a támogatást igénylőnek mellékelnie kell a
bérlegeltetett állatállomány tartójával kötött, a vonatkozó Pályázati Felhívás 13. számú
melléklete szerinti minimum tartalommal bíró írásbeli megállapodást.
42. VP Őshonos ex situ vagy in vitro, illetve tanácsadói tevékenység támogatása jogcímben
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
Kérelemhez csatolandó dokumentum:
A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén a kifizetési igényléshez mellékelni
kell a vonatkozó Pályázati Felhívás 7. számú mellékletének megfelelő munkanaplókat.
A tanácsadó(k) személyében bekövetkezett változás, vagy a munkaszerződés(ek)ben, megbízási
szerződés(ek)ben, munkaköri- vagy feladat leírás(ok)ban történt módosítás esetében a kifizetési
igényléshez mellékelni kell a módosításokat alátámasztó okiratokat (új szerződést, módosított
munkaköri- vagy feladatleírást).
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43. VP erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások intézkedés esetén az első kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
A kifizetési igénylés mellé az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
1.) Szerkezetátalakítási tevékenységek esetén:
a) a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetében az elvégzett tarvágásra vonatkozó a
Vhr.29. § (1) bekezdés b) szerinti bejelentő másolatát,
b) a felújítás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát,
c) kerítés, villanypásztor, esetében a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó mérési
jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre történő saját poligon
feltöltésével kell igazolni.
d) padka, erdőszegély esetében a megvalósítás pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását,
valamint – abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos részét érintik
– az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási
térképet,
e) a részterületen megvalósuló tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetében mellékelni kell
a területhatár állandósítással elkülönített részterület elhelyezkedését és méretét alátámasztó mérési
jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre történő saját poligon
feltöltésével kell igazolni.
2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:
a) erdészeti tudományos szervezet által kiadott egyedi igazolást arról, hogy a felhasznált
szaporítóanyag az adott részletben klímarezisztensnek minősül,
b) a felújítás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát,
c) a részterületen megvalósuló klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítás esetében az érintett
részterület határainak feltüntetésével készített térképet.
3.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén:
az elvégzett fakitermelésre vonatkozó a Vhr.29. § (1) bekezdés b) szerinti bejelentő másolatát.
4.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:
fakitermelés esetén az erdészeti hatóság által kiadott, a támogatást igénylő nevére szóló fásításban
tervezett fakitermelésre vonatkozó, tudomásul vételi záradékkal ellátott bejelentő másolati példányát.
44. VP Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése intézkedés esetén az
első kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
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2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
A kifizetési igénylés mellé az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
1. Tűzpászták kialakítása és fenntartása, valamint a víznyerőhelyek kialakítása esetén a megvalósítás
pontos helyét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet, melynek hitelességét tűzpászta esetében az
elektronikus benyújtó felületre történő saját mérési állomány (Shape) csatolásával is igazolni kell. A
Shape állománynak tömörített *.zip állományként minimálisan tartalmaznia kell egy *.shp, *.shx,
*.dbf fájlt.
2. Víznyerőhely kialakítása esetén a megvalósított létesítményre vonatkozó jogerős vízjogi
üzemeltetési engedély másolati példányát.
45. VP Erdő-környezetvédelmi kifizetések intézkedés esetén az első kifizetési kérelemhez
benyújtandó dokumentumok:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez mellékelten csatolt dokumentumként feltöltve.
Benyújtási határidő: 2019. május 15.
2019. május 15. és 2019. május 31. (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 2.) között a
benyújtott egységes kérelem mellékletét képező, támogatási jogosultság megállapításához szükséges
dokumentumok szankciómentesen tölthetőek fel.
2019. június 1-től (munkaszüneti napra tekintettel 2019. június 3-tól) 2019. június 9-ig, munkaszüneti
napra tekintettel június 11-ig pedig 1%-os késési szankció terhe mellett lehet a dokumentumot
elektronikusan csatolni.
A kifizetési igénylés mellé az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
1. foglalkoztatás bővítése esetén a munkaszerződés másolatát,
2. az elvégzett műveletek igazolására szolgáló a 11. számú melléklet szerinti munkanapló másolatát. A
munkanapló másolatát az 5.1. fejezet 12. pontjának megfelelően minden kifizetési igényléshez csatolni
szükséges.
3. Örökerdő gazdálkodás esetén:
támogatott átmeneti üzemmódú erdőrészlet esetében az 5. számú melléklet szerinti átalakítási tervet,
támogatott örökerdő üzemmódú erdőrészlet esetében az 4. számú melléklet szerinti örökerdő
fenntartási tervet,
4. kerítés, villanypásztor esetében a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó mérési
jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre történő saját poligon
feltöltésével kell igazolni,
5. padka, erdőszegély, lehelyezett fatörzs esetében a megvalósítás pontos hosszának és
elhelyezkedésének leírását, valamint abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek
csak bizonyos részét érintik – az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített,
erdészeti nyilvántartási térképet,
6. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetén:
a részterületen megvalósuló erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében a területhatár
állandósítással elkülönített részterület elhelyezkedését és méretét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet,
melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre saját poligon feltöltésével kell igazolni.
7. Természetkímélő anyagmozgatás esetén:
az elvégzett fakitermelésre vonatkozó a Vhr. 29. § (1) b) pont szerinti bejelentő másolatát.
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8. erdészeti tudományos szervezet által kiadott egyedi igazolást arról, hogy a felhasznált
szaporítóanyag az adott részletben klímarezisztensnek minősül,
9. a felújítás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát,
10. a részterületen megvalósuló klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítás esetében az érintett
részterület határainak feltüntetésével készített térképet.
11. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén:
az elvégzett fakitermelésre vonatkozó a Vhr.29. § (1) bekezdés b) szerinti bejelentő másolatát.
12. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:
fakitermelés esetén az erdészeti hatóság által kiadott, a támogatást igénylő nevére szóló fásításban
tervezett fakitermelésre vonatkozó, tudomásul vételi záradékkal ellátott bejelentő másolati példányát.
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