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NVT - MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE

(MGTE)

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.



NVT - MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE

(MGTE)

o Jogcím megjelölése
o NVT MgTE dosszié
o Támogatási határozat megadása
o Igénylés bejelölése



NVT - MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE

(MGTE)

o Új sor beszúrása
o Támogatási határozat megadása
o Igénylés bejelölése



VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN OKOZOTT
ERDŐKÁROK MEGELŐZÉSE

(VP5-8.3.1.-17.)

Támogatási kérelem és kifizetési igénylés külön kerül benyújtásra
Támogatási kérelem benyújtás 2022.12.31-ig lehetséges, több értékelési
szakaszhatárral
Az Egységes kérelemben kizárólag a kifizetési igénylés nyújtható be



VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN OKOZOTT
ERDŐKÁROK MEGELŐZÉSE



VP AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK ELLENÁLLÓ
KÉPESSÉGÉNEK ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉT
CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK VP5-8.5.1-17

Támogatási kérelem benyújtása folyamatos, még 2022. 12. 31-ig van lehetőség a támogatási
kérelmek benyújtására
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

2020. évi pályázati felhívás módosítás keretében számottevően emelkedtek a támogatási
összegek, valamint változtak az értékelési szempontok, aminek köszönhetően az intenzíven
terjedő idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása és a tisztás kialakítás, helyreállítás
tevékenységek pontozási szempontjai kedvezőbbek lettek. Jelentősen több támogatási igény is
érkezett be az említett tevékenységekre.
Részterületen történő megvalósítás esetében az elkülönített részterület méretét és
elhelyezkedését alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányát is csatolni kell a
kérelemhez!
Kiegészítő intézkedés kifizetési kérelemben csak a fő tevékenységgel együtt
igényelhető, külön nem!
A kötelezően csatolandó mellékletek listáját a pályázati felhívás 6.3. pontja részletezi.



VP AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK ELLENÁLLÓ
KÉPESSÉGÉNEK ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉT
CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK VP5-8.5.1-17

Erdős jogcímek (EMVA-VP) bejelölése
Új erdőrészlet beszúrása

Erdőrészlet adatok megadása



VP AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK ELLENÁLLÓ
KÉPESSÉGÉNEK ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉT
CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK VP5-8.5.1-17

A célprogrammal érintett 
erdőrészlet kijelölése

Új jogcím sor felvitele
A megvalósított célprogram 
kiválasztása



EMVA – ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Az ügyfélnek rendelkeznie kell támogatási kérelemnek helyt adó/részben
helyt adó határozattal.
Az első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 2.
kifizetési kérelem benyújtási időszakig lehet benyújtani.
A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattár június 9. napján érvényes állapota
szerint történik.
Ha az ügyfél az erdőrészlet esetében Natura 2000 erdőterületek miatt
kompenzációs támogatásban részesül akkor EKV-d) ea) és eb)
célprogramokban csökkentett támogatást kap.
Amennyiben az erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram
rész erdőrészleten valósult meg, abban az esetben az ügyfeleknek
táblarajzot kell készíteniük.
Az erdőrészletek blokkazonosítóit minden esetben meg kell adni.



EMVA – ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK



VP AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA VP5-
8.2.1-16

A pályázati felhívás 2020-ban módosult utoljára számottevően, a támogatási összegek
ekkor emelkedtek meg, valamint idén a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló
időszak került meghosszabbításra ez év december 31-ig.
Választható tevékenységek:

Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő
létrehozása. Bármely szántóföldi kultúrára igénylehető.
Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő
létrehozása. B1-Gyep és fa telepítés célprogram csak ideiglenes gyepre lehet,
GYE01 és GYE02. B2-Meglévő gyep esetén, fa telepítés célprogramnál állandó
gyep és ideiglenes gyep kultúrára igényelhető.
Mezővédő fásítás létrehozása. Két hasznosítási kóddal igényelhető, csak FSS - Fás
sáv és FCS – Facsoport!

A 2022. évben is lehetőség van a kifizetési kérelem beadására a támogatási kérelem
benyújtását követően, még a támogatói okirat kézhezvétele előtt, a támogatási
kérelemben jelölt tevékenységek maradéktalan megvalósítása után!
Amennyiben az agrár-erdészeti rendszerek keretében kiegészítő intézkedés is
megvalósításra kerül, az csak az első kifizetési kérelem keretében igényelhető.
Az erdei + gyümölcsfa darabszámnál az adott táblára összesen eltelepített darabszámot 
kell megadni nem a hektáronkéntit!
Az első kifizetési kérelem benyújtásától számítva a fenntartási időszak végéig az 
ügyfélnek meg kell őriznie és helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell mutatnia a telepítés 
és az esetleges pótlások során felhasznált szaporítóanyag igazolások eredeti példányát, 
a mérési jegyzőkönyvet, valamint a kiegészítő intézkedések pontos méretét és 
elhelyezkedését alátámasztó térképet.



VP AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA VP5-
8.2.1-16

Táblaszintű igénylés

Betöltés, csak SHP vagy EOV



VP AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA VP5-
8.2.1-16

Hasznosítási kód
Tábla igényelt területe (ha)
SAPS + zöldítés A és B tevékenységek 
esetén
Erdei és gyümölcs fafaj: összesen
Kiegészítő intézkedések



VP-ERDEI TERMELÉSI POTENCIÁL MOBILIZÁLÁSÁT
SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK ( VP-5-8.6.2-16)

A támogatási kérelem utolsó benyújtási időszaka 2022. március 31-én lezárult, a következő beadási 

időszak 2022. november 2-től december 2-ig fog tartani.
Támogatható tevékenységek:

befejezett ápolás (kézi vagy gépi)
tisztítás
törzsnevelési beavatkozások

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, nemesnyár célállományok esetén 3 évben nem 
részesülhetett támogatásban azonos tevékenységtípusra, azaz tisztításra, törzsnevelési jellegű 

beavatkozásra.
A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a 

benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra.
A 2022.02.09. pályázati felhívás módosítása szerint az értékelési szempontok megváltoztak, 
maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatóak azon kérelmek, amelyek esetében a 
szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 20 pontot.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában
kell a kérelemhez csatolni.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a
befejezett ápolást az erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik. A
támogatás az erdőrészlet azonosító megadásával igényelhető.
A csatolandó mellékletek hiánypótlására van lehetőség.
A foglalkoztatás bővítéséről a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló online kitöltő

program felületén kell nyilatkozni a támogatást igénylőnek.



VP-ERDEI TERMELÉSI POTENCIÁL MOBILIZÁLÁSÁT
SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK ( VP-5-8.6.2-16)

Kifizetési igénylést elektronikus úton kell benyújtani, a benyújtás folyamatos.
A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítását követő 20 napon belül kell
benyújtani. Ez az időpont nem haladhatja meg a támogatói okirat hatálybalépését követő – jogvesztő hatályú
– 36 hónapot, amely a tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló idő.
A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
Kifizetési igénylést az nyújthat be:

aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy
aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme
szerinti tevékenységet elvégezte.

A kifizetési igényléshez mellékelni kell:
foglalkoztatás bővítése esetén a munkaszerződés másolatát;
közfoglalkoztatottal történő foglalkoztatás bővítése esetén, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése szerinti hatósági szerződés másolatát, továbbá az
érintett személynek a támogatást igénylővel kötött munkaszerződésének a másolatát;
a támogatott terület gazdasági értékének a beruházások általi növekedését igazoló, a beruházások indokoltságát
alátámasztó, befejezett ápolás esetén a 3., tisztítás esetén a 4., törzsnyesés esetén az 5. számú melléklet szerinti
formanyomtatványt; abban az esetben, ha a kifizetés igénylésére a támogatói okirat kibocsátása előtt kerül sor, a
benyújtott dokumentumokon nem kell feltüntetni a támogatói okirat iratazonosítóját;
befejezett ápolás esetén, amennyiben a tevékenységet az erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített
részterületén kívánja igénybe venni, a kérelmezett terület méretét igazolni kell a mérési jegyzőkönyv másolati
példányával és az elektronikus benyújtó felületre történő saját poligon feltöltésével.

A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek hiánypótlására van lehetőség.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!








