
EGYSÉGES KÉRELEM



MOBILGAZDA – KINCSTÁRI

MOBILAPPLIKÁCIÓ

 A Kincstár saját fejlesztésű mobilalkalmazása, ami különféle ügyfélszolgálati,

ügyfél-nyilvántartási, ügyfél-tájékoztatási és kérelem-beadáshoz kapcsolódó

funkciókat tartalmaz

 Elérhető  Android és iOS eszközökön

 Technikai követelmények:

 Operációs rendszer: minimum Android 5.0 Lollipop, iOS 10.0 verzió

 Képernyő felbontás: minimum 480*800

 Memória (RAM): minimum 2 GB



MOBILGAZDA FUNKCIÓK I.

 Ügyfélszolgálatok elérhetőségei

 Kérdés-válasz

 Időpontfoglalás

 Naptár

 Hírek, információk

 Üzenetek

 Ügyfél-nyilvántartásba vett 

adatok megtekintése

 Hatósági bizonyítvány igénylése

 Jelszóigénylés ügyintézéshez

 Nyilatkozat adatok megfelelőségéről

 Ügyfél-tájékoztatási rendszer



MOBILGAZDA FUNKCIÓK II.

 Egységes kérelem területadatok

 Másodvetés, agrotechnika benyújtása

 Vis maior kérelem benyújtása

 Fényképkészítés Kincstár kérésére

 Területmérés: terület-, pont- és vonalmérés is

 Saját táblaadatok megtekintése mérés során

 Területmérési eredmény kinyerése térinformatikai 

fájlformátumban



ZÖLDÍTÉS – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 SAPS kérelemmel együtt adható be a támogatási kérelem.

 Általános mentesség:

- ökológiai gazdálkodásban résztvevő területek BIOTERMESZTÉS!
(Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vagy Bio Garancia Kft. visszaigazolása
alapján)

- mezőgazdasági kistermelői támogatásban résztvevők

 Állandó gyepterületek megőrzése (érzékeny gyepek-engedély megléte!)

 Növénytermesztés diverzifikálása. A diverzifikációs előírásokat a mezőgazdasági
üzem teljes területére vonatkozóan kell betartani (támogatást nem igénylő, szántó
hasznosítású táblákat is figyelembe kell venni).

 Ökológiai fókuszterületek (EFA) kijelölése (szántó 5%). Az EFA kijelölési
kötelezettség alapjába beletartoznak a szántó hasznosítású területeken kívül a
szántóval szomszédosan elhelyezkedő EFA elemek és a nem szántó típusú, SAPS
jogosult táblák, és a támogatást nem igénylő táblák is. EFA mentesség is fennállhat
bizonyos esetekben.

 Az EFA kötelezettség alapja és az EFA kötelezettség betartásának maximálisan
elfogadható mértéke az egységes kérelemben benyújtott adatok alapján történik.
Bejelentett vetési és betakarítási időpontok figyelembe vételre kerülnek a
diverzifikációs időszak számításakor és az EFA termesztési időszak teljesítésének
ellenőrzésébe



ZÖLDÍTÉS – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

EFA területek típusai

o parlagon hagyott földterület; 

o teraszok;

o tájképi elemek:  fás sávok; magányosan álló fák; fa- és bokorcsoport; kis tavak; 

gémeskutak és kunhalmok; 

o vízvédelmi sávok és táblaszegélyek;

o EMVA támogatásból létrehozott agrár-erdészeti hektárok;

o erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv  - termeléssel vagy termelés nélkül;

o rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény;

o EMVA támogatásból erdősített területek; 

o ökológiai jelentőségű másodvetés;

o nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek.



ZÖLDÍTÉS – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

EFA területek kezelése

Erdőszélek menti hektársávok

 termeléssel vagy termelés nélkül is elszámolható;

 termelés nélkül csak az eseti tisztító kaszálás, tisztító legeltetés valamint a 

mechanikai gyomirtás megengedett;

 növényvédő szer használata termelés esetén sem megengedett a vetéstől betakarításig 

tartó időszakban.

Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény

 növényvédő szer és műtrágya használata nem megengedett;

 csak bizonyos fajokból állhat.

Agrár-erdészeti rendszerek

 csak az új VP által támogatott területek számolhatóak el. 

Erdősített területek

 csak a 2008 utáni EMVA forrásból származó erdősítések számolhatóak el.



FAISKOLA

 Jogalap: 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése ad. Eszerint a
faiskolák olyan területek, amelyeken fiatal fás szárú növényeket nevelnek
szabadföldön későbbi átültetésre.

 „faiskolák”: olyan területek, amelyeken fiatal fás szárú növényeket nevelnek 
szabadföldön, későbbi átültetésre:

- szőlőoltványiskolák,

- gyümölcsfaiskolák,

- díszfaiskolák,

- kereskedelmi erdészeti faiskolák, kivéve azokat, amelyek az erdőterületen 
belül találhatók és az üzem saját szükségleteit elégítik ki,

- olyan faiskolák, amelyekben kertekbe, parkokba, utak mellé és töltésekre 
szánt fákat és cserjéket (pl. sövénynövények, rózsák és más díszcserjék, 
tűlevelű dísznövények) nevelnek, beleértve minden esetben az alanyt és a 
magoncot;

 Fontos, hogy faiskolának nem fogadható el a szaporítóanyag előállítás céljából
telepített több éves ültetvény (pl. idősebb fák magfogáshoz, sarjaztatáshoz,
anyatelep stb.). A saját célra (saját ültetvény pótlására) történő
oltványtermesztő terület nem minősül faiskolának.



KARÁCSONYFA FAISKOLA



NEM FAISKOLA VAGY KARÁCSONYFA FAISKOLA



ERDÉSZETI FAISKOLA



FAISKOLA



NEM FAISKOLA, EZ LERAKAT



RÖVID VÁGÁSFORDULÓJÚ SARJAZTATÁSOS FÁS

SZÁRÚ ÜLTETVÉNY

 Jogalap: 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés k) pontja adja.

„rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény”: a tagállamok által

meghatározandó, a 0602 90 41 KN-kód alá tartozó olyan fafajokkal

beültetett terület, amelyeket olyan erdei évelő növények alkotják, amelyek

gyökere, illetve töve a kivágást követően a talajban marad, a következő

szezonban pedig új hajtásokat hoz, és amelyeknek maximális kivágási

ciklusát a tagállamok határozzák meg.

 A Tanácsi rendeletben foglalt feltételeknek a legfeljebb 5 éves

vágásfordulóval kezelt, sarjaztatásos energetikai célú fás szárú

ültetvények felelnek meg!



SARJAZTATÁSOS ENERGIA ÜLTETVÉNY



NEM SARJAZTATÁSOS ENERGIA ÜLTETVÉNY



EGYSÉGES KÉRELEM – 2022

Vidékfejlesztési intézkedések

A közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló

gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak

akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány

előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl.

kormányhatározat) csatolta



VP ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI KIFIZETÉSEK

VP4-15.1.1-17 

 Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy

aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói

okirattal, azonban a már benyújtott támogatási kérelme szerinti tevékenységet

a felhívás alapján elvégezte

 Három tevékenységre igényelhető támogatás:

- örökerdő erdőgazdálkodás

- kézimunka igényes ápolás

- természetkímélő anyagmozgatás

 A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékleteket a felhívás 6.3. fejezete

tartalmazza. Az erdészeti hatósághoz küldött mellékletek nem elfogadhatóak,

továbbá a mellékletek hiánypótlás tárgyát nem képezhetik!



VP AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA

VP5-8.2.1-16

 Választható tevékenységek:

 Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő

létrehozása.

 Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő

létrehozása

 Mezővédő fásítás létrehozása

 Lehetőség van a kifizetési kérelem benyújtására a támogatási kérelem benyújtása

után, még a támogatói okirat kézhezvétele előtt is, a támogatási kérelemben jelölt

tevékenységek maradéktalan megvalósítása után!

 Amennyiben az agrár-erdészeti rendszerek keretében kiegészítő intézkedések is

megvalósításra kerülnek, azok csak az első kifizetési kérelem keretében

igényelhetőek!

 Az első kifizetési kérelem benyújtásához a kérelmezett terület méretét a mérési

jegyzőkönyv másolati példányának feltöltésével is kell igazolni!



VP AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉNEK ÉS KÖRNYEZETI

ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK VP5-8.5.1-17
 Választható tevékenységek:

 A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi
tevékenységek támogathatóak:

 Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás

 Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás

 Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás

 Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás

 Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása

 Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

 A 2022. évben lehetőség van a kifizetési kérelem benyújtására a támogatási
kérelem benyújtása után, még a támogatói okirat kézhezvétele előtt, a
támogatási kérelemben jelölt tevékenységek maradéktalan megvalósítása után!

 Részterületen történő megvalósítás esetében az elkülönített részterület méretét
és elhelyezkedését alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányát is
csatolni kell a kérelemhez!

 A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listáját a felhívás 6.3 pontja
tartalmazza



VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN

OKOZOTT ERDŐKÁROK MEGELŐZÉSE

VP5-8.3.1.-17.

 Támogatási kérelem és kifizetési igénylés külön kerül benyújtásra

 Az Egységes kérelemben kizárólag a kifizetési igénylés nyújtható be

 a kifizetési igénylést a pályázati felhívás 3.1.1.1 fejezet 2.), 3.),4.),5.) bekezdés, a 6.)
bekezdés a) pontja, valamint a 7.) bekezdés szerinti tevékenységek esetén a tevékenység
maradéktalan megvalósítást követően a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő két
év valamelyikében lehet benyújtani a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig

 a pályázati felhívás 3.1.1.1 fejezet 6.) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység esetén a
tevékenység maradéktalan megvalósítását követően, legkésőbb a támogatói okirat
hatálybalépésének évét követő harmadik évi kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig
nyújtható be kifizetési igénylés

 Az első kifizetési igényléshez elektronikusan csatolni kell:

 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.

 Víznyerőhely kialakítása esetén a megvalósított létesítményre vonatkozó jogerős
vízjogi üzemeltetési engedély másolati példányát.

 Lisztharmat elleni vegyszeres védekezés, valamint cserebogár pajor elleni védekezés
esetében - természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve natura 2000 területeken- a
természetvédelmi hatósági engedély másolati példánya.



VP NATURA 2000 ERDŐTERÜLETEKNEK NYÚJTOTT

KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁS VP4-12.2.1.-16.

 Támogatás igénybevételére az adott erdőrészlet vonatkozásában az erdészeti hatóság által 
az Evt. (2009. évi XXXVII. Törvény) alapján jogerősen nyilvántartásba vett 
erdőgazdálkodó jogosult,

 Kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületeinek minimális mérete: 1,0 hektár

 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe

 Nem támogatható az az erdőrészlet, amelynek erdőgazdálkodójára az adott erdőrészletre
vonatkozóan a támogatási időszakban véglegessé vált határozatban az erdészeti hatóság
bírságot állapított meg és a bírságolt cselekmény, az erdősítésre, az állománynevelésre,
vagy a véghasználatra vonatkozó szabályokat megsértette,avagy ugyanezen tényállás
alapján a hatóság az erdőgazdálkodót mulasztására figyelmeztette.

Képzési kötelezettség:

A támogatást igénylő amennyiben a képzési kötelezettséget az ÚMVP (Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program) időszakban teljesíttet, úgy nem kell Vidékfejlesztési Program
keretében szervezett Natura 2000 erdő képzésen részt vennie



AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN OKOZOTT

ERDŐKÁROK HELYREÁLLÍTÁSA

VP5-8.4.1.-16

 Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre a felhívás alapján egy 
adott típusú természeti katasztrófa után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

 természeti katasztrófa: az Evt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti hó, jég, szél, 
talajvízszint változása, légszennyezés, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz –
mint abiotikus károsító tényezők – által okozott erdőkárok, vagy az Evt. 56.§ (1) 
bekezdés a) pontja szerinti növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb 
szervezetek - mint biotikus károsítók – által okozott erdőkárok; 

 Támogatás olyan egész vagy rész-erdőrészletre igényelhető ahol a természeti 
katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó, az erdészeti 
hatóság által igazolt káresemény következett be.

 a szaporítóanyag igazoláson közérthetően és olvashatóan fel kell tüntetni, hogy a 
szaporítóanyag mely erdőrészletben, milyen mértékben, mikor került 
felhasználásra; 

 Mag vagy makkvetéssel, vagy gyökérsarjaztatással történő erdőfelújítás vagy
állománypótlás esetében a támogatás kifizetésének feltétele: az erdészeti hatóság
által az erdőfelújításról vagy állománypótlásról kiállított „az erdősítések műszaki
átvételi jegyzőkönyve” (E-lap). Tárgyévben elvégzett erdőfelújítás vagy
állománypótlás esetében az „E-lap” kiállítására legkorábban a tárgyév június 15.
napjától kerülhet sor



VP-ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA VP5-8.1.1-16

• VP-Erdősítés esetén abban az esetben igényelhető SAPS támogatás, akkora mértékig, ameddig a terület 2008-ban,
támogatható terület volt. Ha a terület nagyobb részt fed le, mint a 2008-ban támogatható terület, akkor a SAPS
támogatás, csak a támogatható terület mértékéig jár.

• Kifizetés csak a megvalósított telepítésekre kérhető (legkisebb területméret 0,5 hektár erdőrészlet szinten)!

• Fontos változás az elsőkiviteli támogatáshoz kötelezően csatolandó mellékletekben:

 A.) Erdőtelepítés elsőkiviteli támogatás (első kifizetési kérelem) benyújtása esetén  csak a foglalkoztatás 
bővítését igazoló munkaszerződés másolatát kell benyújtani. 

 B.) Ipar célú fás szárú ültetvény telepítés támogatás kifizetési igényének benyújtása esetén: 

 a. foglalkoztatás bővítése esetén a munkaszerződés másolatát; 

 b. vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását  szükséges 
benyújtani.

 A támogatást igénylőnek az Erdőtelepítés, illetve az Ipari célú fás szárú ültetvény telepítés támogatás kifizetési 
igényléshez csatolandó valamennyi dokumentum, valamint a mérési jegyzőkönyv eredeti, vagy másolati 
példányát, a teljes fenntartási időszak alatt meg kell őriznie és a Kincstár által végzett helyszíni ellenőrzések során 
a Kincstárnak, vagy a képviseletében eljáró hatóságnak be kell tudni mutatnia. 

 Új kiegészítő intézkedésként igényelhető az őshonos ritka elegyfajok alkalmazása.

VP-Erdősítés-Ipari célú fásítás:

 Az ültetvény telepítéséhez támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási
kérelem benyújtásakor jogszerű földhasználóként rendelkezik a fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI.9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolással.

• Kifizetés csak a megvalósított telepítésekre kérhető!

• Mindkét jogcím esetén: Az ügyfél köteles a gazdaság teljes területén a hasznosítás során a kölcsönös megfeleltetés
(KM) keretében foglalt előírásokat betartani



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


