EMVA MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE TÁMOGATÁS
TÁJÉKOZTATÓ 2020
Jogszabályi alap
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007.
(VIII.17.) FVM rendelet.
Kifizetési kérelem benyújtása
Kifizetési kérelem benyújtására azok az ügyfelek jogosultak, akik rendelkeznek a fenti
rendelet alapján, 2007-2013-ban beadott támogatási kérelem tárgyában hozott
- támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal, vagy
- ehhez kapcsolódó kötelezettségátvállalási vagy jogutódlási kérelem tárgyában hozott
jóváhagyó döntéssel, vagy
- amennyiben az ügyfél még nem támogatott EMVA - Mezőgazdasági területek
erdősítése (EMVA-MgTE) jogcímben, és van benyújtott, folyamatban lévő D9928-02
Kötelezettségátvállalási kérelme, amelyre nem kapott még kötelezettségátvállalást
jóváhagyó határozatot, abban az esetben is be tudja nyújtani az átvállaló ügyfél a
kifizetési kérelmet az átadó ügyfél támogatási határozat iratazonosítójának
megadásával.
Kifizetési kérelmet az ügyfelek a támogatási határozatban támogatott erdőrészletek telepítése
után nyújthatnak be.
Az ügyfeleknek a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően a második év május
15-ig van lehetőségük a telepítések megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a kifizetési kérelmet
egy erdőrészletre első alkalommal legkésőbb az erdőrészlet támogatási határozatának jogerőre
emelkedését követő második év kifizetési kérelem benyújtási időszakában (május 15-ig) lehet
benyújtani. Ezt követően az erdőrészlet támogatási jogosultsága a 88/2007. (VIII.17.) FVM
rendelet 13. § (1) bekezdés alapján megszűnik.
Figyelem! Az erdőrészlet igényléséhez be kell jelölni a További támogatási/kifizetési
igények mezőben az „Erdős jogcímek” pipát, de ez a jelölés nem jelent kifizetési kérelmet,
csak a kitöltéshez szükséges mezőket jeleníti meg! A kifizetési kérelem benyújtásához
szükséges az Erdős jogcímek adatblokk, az Erdős jogcímek adatblokkban megnevezett
erdőrészletekhez tartozó Táblaadatok adatblokk megfelelő kitöltése is.
Az Erdőrészlet adatok mezőben minden erdőrészletet fel kell vezetni, és minden
erdőrészletnek kell adni egy azonosító sorszámot az Erdőrészlet sorszáma mezőben, amellyel
hivatkozunk az erdőrészletre az EMVA erdős jogcímek, az EMVA MgTE/Erdészeti potenciál
helyreállítása kiegészítő intézkedések, és a Táblaadatok mezőben. Egy erdőrészlet azonosító
csak egyszer szerepelhet az EMVA erdőrészlet adatok felsorolásban és minden erdőrészletet
külön sorban kell felvezetni! Egy Erdőtag azonosító és Erdőrészlet azonosító (részletjel)
mezőben csak egy erdőrészlet adata írható be! Amennyiben résztelepítés történt, akkor is csak
a támogatási határozaton szereplővel megegyező erdőrészlet azonosítót kell felvezetni (pl
Kiskunfélegyháza 1 M), nem kell megbontatni az erdőrészletet két részre (Kiskunfélegyháza
1 M és 1 és Kiskunfélegyháza 1 M1)!
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Az Erdős jogcímek mezőben kell megadni, hogy az (Erdőrészlet sorszámmal beazonosított)
erdőrészletet melyik jogcím(ek)ben igényli kifizetésre az ügyfél. A Jogcím/célprogram
mezőben EMVA-MgTE jogcím esetén a legördülő menüben az EMVA - Mezőgazdasági
területek erdősítése opciót kell választani. A Támogatási határozat iratazonosítója mezőben
kell megadni annak a támogatási határozatnak a tízjegyű iratazonosítóját, amelyben az
erdőrészlet
támogatása
az
igénylő
részére
megállapításra
került.
Jogutódlás/kötelezettségátvállalás esetén a kifizetési kérelmet a jogelőd részére hozott
támogatási határozat tízjegyű iratazonosító számával igényelheti, kivéve, ha saját támogatási
határozatot kapott a jogutódlási/kötelezettségátvállalási kérelme alapján (ebben az esetben a
saját támogatási határozat tízjegyű iratazonosító számával kell igényelni!)
A Mennyiség mezőbe EMVA-MGTE jogcím igénylése esetében nem kell írni semmit.
Amennyiben az erdőrészlethez EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása jogcímet is
igényelnek, akkor az EMVA erdős jogcímek részben azonos erdőrészlet sorszámmal fel kell
vezetni az Erdészeti potenciál jogcímet is.
Figyelem! A kifizetési kérelem igénylése a táblaadatoknál megadott jogcímpipával
történik!
A táblaadatok között fel kell vezetni az erdőrészletet alkotó táblákat!
Minden erdőrészletet külön táblában kell felvezetni!
Egy erdőrészlet állhat több táblából is (pl. ha villanyvezeték vágja ketté az erdőrészletet vagy
az erdőrészlet több blokkban van).
A táblához csak erdős hasznosítási kódot lehet megadni. Minden táblához meg kell adni az
Er. sorsz mezőben az erdőrészlethez az Erdőrészlet adatok mezőben megadott sorszámát.
Azonos erdőrészlet sorszámhoz tartozó táblákhoz azonos hasznosítási kódot kell megadni. A
kifizetési kérelemben elegyes állomány esetén a célállomány kódot a támogatási határozattal
egyező módon kell kitölteni, kivéve, ha az ügyfél eltér a kiviteli tervtől, és az erdészeti
hatóság jóváhagyásával az eredeti kiviteli tervhez és a támogatási határozathoz képest
célállomány váltást hajt végre. Egyéb esetben viszont, amennyiben az elegy fafaj a kiviteli
terv előírása alapján nem első évben kerül telepítésre, a célállomány kódhoz akkor is a
támogatási határozaton szereplő elegyes kódot kell megadni, nem csak a főfafajét!
2020-ban sincs mód kézi rajzra, ezért táblarajzot csak megszemélyesített rajz
elfogadásával, vagy EOV koordináta megadásával vagy SHP fájl feltöltésével lehet
felvinni!
Megszemélyesítésre kerülnek a 2019-es blokkazonosító és táblaadatok a hozzájuk tartozó
poligonokkal. A táblákhoz tartozó erdőrészlet azonosítók nem kerülnek megszemélyesítésre,
azt az ügyfélnek kell megadnia a támogatási határozaton szereplő azonosítóval egyező
módon! Az erdőrészlet azonosítónak a támogatási határozaton szereplő azonosítóval kell
egyeznie, akkor is, ha az erdészeti hatóság a körzet újratervezése miatt megváltoztatta az
erdőrészlet hármasazonosítóját!
Amennyiben korábbi évben az erdőrészlet teljes területe telepítésre került, és a korábbi évben
kifizetési kérelmen benyújtásra került, 2020-ban nem kell a koordinátákat újból megadni.
Az erdőrészleteket külön kell lemérni, érintkező (szomszédos) erdőrészletek sem mérhetők
egybe!
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Amennyiben az erdőrészlet több blokkban fekszik, az erdőrészlet teljes területe
egybemérendő (nem szükséges blokkonkénti részterületeket külön lemérni). Amennyiben
mérési hiba miatt a töréspont a blokkhatáron túlra került, változásvezetés fog indulni, amit
nem kell megerősíteni, „mérési hiba” indoklással.
Amennyiben blokkhatár változás miatt a 2019-es blokk két utódblokkra vált szét, az
erdőrészlet a nagyobbik blokkban kerül megszemélyesítésre, nagyobbik blokkba eső
részterülettel. A hiányzó területet kézzel kell külön táblasorban felvezetni, és a hiányzó rajzot
felvinni. Ilyenkor is automatikusan elindul a változásvezetés, ahol a blokkhatár módosítást
lehet kérni. A táblaadatoknál mind a két táblához ugyanazt az erdőrészlet azonosító sorszámot
kell felvezetni, így jelezve, hogy az erdőrészletet két külön blokkban két külön tábla alkotja.
Amennyiben az erdőrészleten Erdészeti potenciál jogcímet is igényelnek, akkor az erdőrészlet
erdészeti potenciál támogatással érintett és erdészeti potenciál támogatással nem érintett
részterületeit külön kell felmérni és külön táblaként felvinni. Amennyiben az erdőrészlet
erdészeti potenciál támogatással érintett területe az erdőrészleten belül van, akkor az
erdőrészlet potenciál támogatással nem érintett részterületének mérésekor a potenciálos
részterületet kivett területként ki kell mérni a poligonból. Ilyen esetben az erdőrészlet
potenciál támogatással nem érintett részterületének poligonját SHP fájlként lehet feltölteni az
egységes kérelem felületen.
A 88/2007. (VIII.17.) FVM rendeletben foglalt támogatási feltételek és kötelezettségek
-

Támogatásra akkor jogosult a kérelmező, ha a jövedelempótló támogatás támogatási
időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult a támogatási kérelemben
feltüntetett mezőgazdasági terület használatára.

-

Az erdőrészlet területe az első kivitel befejezését követően (támogatási határozat
jogerőre emelkedését követő év május 15.) a minimális támogatható területméret: 1
hektár (illetőleg 0,5 hektár, amennyiben a létesítendő erdőrészlet más, az Evt. 6. §-a
szerinti erdőterülettel közvetlenül határos).

-

Az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt
gondoskodni kell!

-

Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti
jövedelem kiesés pótlásához nyújtott támogatás az első kifizetési kérelem alapján az
első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha az erdészeti hatóság az
erdőtelepítés befejezését az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és
arról véglegessé vált határozatot hozott, továbbá ha a támogatásra jogosultat az
illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette.

-

A támogatásra jogosult köteles a művelési ág változását bejelenteni a járási
földhivatalnál a megvalósult erdőtelepítés Országos Erdőállomány Adattáron
történő átvezetéséről szóló véglegessé vált határozattal, annak közlését követő
nyolc napon belül!

Amennyiben az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartási átvezetését a támogatásra jogosult
nem kérelmezi az első kifizetési kérelem benyújtását követő év végéig, akkor az első
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kifizetési évben felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint
az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik!
A második és az azt követő kifizetési kérelmek benyújtását követően támogatás csak akkor
folyósítható, ha az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ág átvezetése legkésőbb az
adott kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig megtörtént. Az erdő művelési ág
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése előtt benyújtott további kifizetési kérelmek
elbírálását az ingatlan-nyilvántartásban még nem átvezetett erdőrészletek vonatkozásában fel
kell függeszteni. Az átvezetésnek legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtásának
évében június 30-ig meg kell történnie. A határidő jogvesztő, tehát ha kérelemben szereplő –
adott helyrajzi számú – erdőrészlet művelési ágát a földhivatal július hónapban vezeti át,
támogatás nem fizethető ki az erdőrészletre!

-

A telepített csemeteszám érje el a 88/2007. (VIII.17.) FVM rendelet 7. számú
mellékletében meghatározott minimális számot.

-

A támogatásra jogosult köteles mindenkor a telepítést és a pótlást az erdészeti hatóság
által jóváhagyott kiviteli tervben foglalt előírások betartásával végezni.
Amennyiben ettől eltér (fafaj váltás, kiviteli tervtől eltérő szaporítóanyag
(csemete/makk/mag) felhasználása, eltérő talajelőkészítési mód stb.), akkor köteles a
módosítást az erdészeti hatóságnál bejelenteni és tervmódosítást kérni!

-

A támogatásra jogosult az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére köteles
biztosítani, hogy
a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az erdőtelepítési
engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi rendeltetésű erdők
esetében annak 50%-át, és
b) az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállomány típusnak
megfeleljen.
Ezt a feltételt a Kincstár az ötödik kifizetési kérelem benyújtásának évében
ellenőrzi!

-

Arra az erdőrészletre, melyen köztesművelést végeznek, nem vehető igénybe
jövedelempótló támogatás!

-

Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás
szabályait, a benyújtás helyét jelen közlemény 2. számú melléklete tartalmazza.

-

Fontos változás 2015-től:
A 2008. év után az EMVA mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-MgTE)
jogcímben támogatási jogosultságot nyert azon ügyfelek, akik az első kifizetési
kérelmet 2009-ben, vagy azt követő években nyújtották be, a 2020. évi egységes
kérelem keretében területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek. Ez azokra a már
megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre vonatkozik, amelyek 2008-ban még
SAPS jogosultak voltak. A SAPS-ra irányuló kérelmet a gazdálkodók abban az
esetben is benyújthatják, ha az EMVA-MgTE intézkedésben már nem jogosultak
kifizetési kérelem benyújtására.
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Amennyiben az egységes kérelemben szereplő erdőterület megfelel a fenti
feltételeknek, de a megjelenő hibaüzenet szerint nem SAPS jogosult területre esik, úgy
a SAPS igénylés mellett változásvezetési kérelmet kell benyújtani az EMVA
MGTE/VP SAPS erdő fedvény kialakítása érdekében. A változásvezetési kérelem
indoklásában mindenképpen meg kell adni az adott erdőrészlet EMVA-MgTE
jogosultságát megállapító támogatási határozat vonalkódját.
-

A jogcímet igénybe vevő gazdálkodóknak teljes gazdaságukon be kell tartaniuk a
kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerét.

Vis maior
A vis maior kérelmet elektronikusan az „E- ügyintézés” alkalmazás „Elektronikus
kérelemkezelés” menüpontján belül az „Egységes Kérelem” „EK – adott év – kiválasztás”
almenüpontja alatt kell benyújtani. A táblaadatoknál kell jelezni a vis maior tényét, és
nyilatkozni kell egy legördülő menü segítségével, hogy kívánja-e újratelepíteni a vis maiorral
érintett erdőrészletet, vagy kéri az erdőrészlet támogatásból történő kivonását.
A fentiekben felsorolt támogatási feltételek teljesülésének elmaradása az erdőrészlet
támogatási jogosultságának megszűnését, és a korábban kifizetett támogatás
visszakövetelését vonhatja maga után! A szankció alól csak elfogadott vis maior
bejelentéssel mentesülhet az ügyfél!
Kötelezettségátadás
Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozatban
jóváhagyott erdőrészlet(ek)en nem kívánja a telepítést elvégezni, illetve folytatni, lehetősége
van kötelezettségátvállalási kérelem útján az erdőrészletek támogatási jogosultságát átadni. A
kötelezettségátvállalási kérelmet a 88/2012. (VII. 13.) számú MVH közleménye alapján a
közlemény melléklete szerinti D9928-02 számú nyomtatványon kell benyújtani a Magyar
Államkincstár Közvetlen Támogatások Főosztálya Erdészeti Támogatások Osztálya (1476
Budapest Postafiók 407.) részére. A kérelemben nyilatkozni kell, hogy az átvállaló milyen
szintű jövedelempótló támogatást igényel, illetve hogy a kérelemben szereplő mely
erdőrészleteket kívánja átvállalni.
Figyelem! A kötelezettségátvállalási kérelem tárgyában hozott jóváhagyó döntés
visszamenőleg nem keletkeztet jogosultságot, hanem csak a kötelezettségátvállalási kérelem
tárgyában hozott döntés véglegessé válásától!
Figyelem! Amennyiben egy önkormányzat polgármesteri hivatala által benyújtott
támogatási kérelemre az önkormányzat kíván kifizetési kérelmet benyújtani, előbb az
önkormányzatnak kötelezettségátvállalási kérelmet kell benyújtani a 88/2012. (VII. 13.)
számú közleményben foglaltak szerint és a kötelezettségátvállalási kérelem tárgyában
hozott határozat véglegessé válását követően adhat be kifizetési kérelmet!

Jogutódlás
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Amennyiben a jogelőd ügyfél a kifizetési kérelem benyújtását követően, de még a kifizetési
döntés előtt elhunyt, akkor a folyamatban lévő kifizetési kérelmet a Kincstár a hagyatéki
végzésben megjelölt örökös(ök)nek fizeti ki, és nem vizsgálja a jogutódra a támogatási
jogosultságnak való megfelelést.
Ezt követő évben kifizetési kérelem benyújtásra akkor lesz jogosult a jogutód, ha a 88/2012.
(VII. 13.) számú MVH közlemény alapján a közlemény melléklete szerinti D9928-02 számú
nyomtatványon jogutódlás megállapítása iránt kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár
Közvetlen Támogatások Főosztálya Erdészeti Támogatások Osztálya (1476 Budapest
Postafiók 407.) részére, és arról jóváhagyó döntést kapott. A jogutódlás tárgyában hozott
jóváhagyó döntésben állapítja meg a Kincstár, hogy a jogelőd részére kiadott támogatási
határozatban foglalt jogosultságok és kötelezettségek a jogutódot illetik és terhelik. Ekkor a
támogatási feltételeknek való megfelelését az jogutód kapcsán ellenőrzi a Kincstár!
Amennyiben az erdőrészletre vonatkozóan a jogutódot az illetékes erdészeti hatóság
nem jegyzi be erdőgazdálkodóként, akkor a jogutód által benyújtott kifizetési kérelem a támogatás jogutódlás jóváhagyása ellenére - nem fizethető ki!
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