
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

74/2014 (V. 6.) számú 

 

KÖZLEMÉNYE 

 

az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első 

létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről 

Jelen közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-

erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet  

(a továbbiakban: támogatási rendelet). 

 

 

I. Ügyfél-regisztrációs kötelezettségek 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba 

vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. 

(VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013) 

irányadóak. 

Az MVH a  kérelmek ügyintézését  részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok 

alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az  MVH ügyfél-

nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a 

nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is. 

 

II. A támogatás igénybevételének feltételei 

Támogatás kizárólag a támogatási rendeletben, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott feltételek betartása mellett, a támogatási rendeletben 

meghatározott kultúrák telepítése céljából vehető igénybe. 

 

III. Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél – összhangban a fentiekkel: 

– nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes 

személyek esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási 

eljárás alatt; 

– a kérelmező a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény 93. § szerinti földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, legkésőbb 

a telepítés megkezdésétől kezdődő, a kötelezettség-vállalási időszak teljes 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013


időtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre, 

melyről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik.  

 

IV. Támogatási kérelemhez mellékelni kell: 

 

– a fizikai blokktérkép eredeti példányát, melyen be kell jelölni azon mezőgazdasági 

parcellákat, amelyek után a kérelmező a telepítési támogatást igényli, valamint a 

területen található idős, méretes fák elhelyezkedését (A blokktérképen a nem 

támogatható terület ne kerüljön berajzolásra, illetve az igényelt terület mérete is csak a 

MePAR-ban támogatható területméretet tartalmazza), 

– a fásítási tervet készítő mérnök felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségét igazoló 

okiratának másolatát, 

– Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében a területileg illetékes 

természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó 

támogató nyilatkozatát. 

– Amennyiben a kérelmező a teljes mezőgazdasági földterületének legalább 50%-án 

ökológiai gazdálkodást folytat, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az ökológiai 

ellenőrző szervezet által kiállított igazolást, melynek tartalmaznia kell: 

  a támogatási kérelemben szereplő mezőgazdasági parcellák ökológiai 

gazdálkodásra történő átállásának kezdő időpontját (év, hónap, nap), 

  azon területek nagyságát, amelyen a kérelmező ökológiai gazdálkodást 

folytat, 

  azt, hogy a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító 

szervezettel a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak 

első napját megelőzően került sor a szerződéskötésre. 

– az adott területre vonatkozó a támogatási rendelet szerinti, felsőfokú erdészeti 

szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervet, amely az 

alábbi adatokat tartalmazza: 

 a kérelmező neve, lakóhelye (székhelye), 

 a telepítés helye (település, földrészlet, alrészlet) és elhelyezkedése az 

ingatlan-nyilvántartási térkép másolatának felhasználásával készített 

méretarányos térképvázlaton feltüntetve, 

 a telepítendő fafajok és azok mennyisége; 

 

Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében az ügyfélnek rendelkeznie kell a 

területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére 

vonatkozó támogató nyilatkozatával. 
 

A földterület az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 

területalapú támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön 

jogszabály alapján a MePAR-ban támogathatónak minősített terület, továbbá annak mérete 

eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt. 

 

(Amennyiben a parcellán MePAR-ban nem támogatható terület van változás vezetési 

kérelmet kell benyújtani az MVH-hoz a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg. 

Amennyiben a változás vezetési kérelem pozitív elbírálásban részesül a korábban nem 

támogatható területen is megkaphatja az ügyfél az agár-erdészeti rendszerek jogcímre a 

támogatást.) 



 

V. Az ügyfél kötelezettségei: 

– a kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a 

telepítést. A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét 

megkezdték: 

 csemeteültetés 

 gyeptelepítés 

– a kérelmező a támogatási kérelem benyújtását követően, de a támogatási 

jogosultságról szóló határozat közlését megelőzően, a csemeteültetést, illetve a 

gyeptelepítést elvégezheti. A támogatási kérelem elutasítása esetén az elkezdett 

munkálatok költségét a kérelmező fizeti; 

–  a támogatásra jogosultnak be kell tartania: 

 a gazdaság teljes területén a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 

Állapot (HMKÁ) előírásait, 

 az intézkedésbe bevont területen a támogatási rendeletben rögzített 

földhasználati előírásokat. 

– a támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési 

kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani; 

– amennyiben a támogatott terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, 

gyümölcsös művelési ágban van nyilvántartva, a támogatásra jogosult köteles a 

kifizetési kérelem benyújtása előtt azt legelő művelési ágúvá átalakítani, a legelő 

művelési ággá történő átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál 

bejelenteni és a kifizetési kérelemhez mellékelni az ingatlanügyi hatóság művelési ág 

változásról szóló határozatát; 

– a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt a támogatásba bevont 

mezőgazdasági parcellák azonosításának biztosításáról gondoskodni (a mezőgazdasági 

parcella esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot 

határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő 

fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a 

támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület töréspontjain 

határjeleket, különösen határkarókat kell elhelyezni); 

– a támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz                                                                                                                                                               

felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a 

kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie; 

– a támogatási időszak alatt a támogatásra jogosultnak be kell tartania az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben és 

annak végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat; 

– az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése 

céljából - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott 

intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendeletben foglaltak szerint - adatot kell szolgáltatni a 

rendeletben meghatározott módon, elektronikus úton. 

VI. Telepítési előírások: 



– a támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási 

határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani;  

– a támogatásra jogosult a fák telepítése esetén: 

  kizárólag a támogatási rendelet 3. és 4. számú mellékleteiben felsorolt 

fafajokat telepítheti; 

 a támogatási rendelet 3. számú mellékletében felsorolt fafajok telepítését és 

az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti 

szaporítóanyaggal végezheti; 

 a támogatási rendelet 4. számú mellékletében felsorolt tájjellegű gyümölcsfa 

fajtákat legfeljebb 50%  elegyarányban telepítheti; 

 a támogatási rendelet 4. számú mellékletében felsorolt tájjellegű gyümölcsfa 

fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat, kizárólag igazolt 

származású szaporítóanyaggal végezheti;  

 a területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve 

fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm; 

 a területen hektáronként legfeljebb 150 db fát telepíthet, ügyelve arra, hogy 

a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 

150 db-ot hektáronként; 

 a telepítést úgy köteles elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága 

minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb 

tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető; 

 az ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1-4 éves 

egyedeinek száma elérje a minimális 100 db/ha értéket. 

– A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű 

magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek 

kell lennie. 

– A fentiekben részletezett telepítési előírásokat a támogatásra jogosultnak 

mezőgazdasági parcella szinten kell teljesítenie. 

 

 

 

Földhasználati előírások: 

– a területen tilos: 

 - a meglévő gyep feltörése; 

 - a felszíni vizek elvezetése; 

 - a gyepek túllegeltetése. 

– a területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét módon kell hasznosítani; 

– gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet; 

– a legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, 

bivaly), juh, ló, szamár és öszvér; 

– a területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni, kivéve, ha az az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 



miniszteri rendeletben meghatározott idegenhonos, vagy intenzíven terjedő fafajnak 

minősül. 

 

 

VII. A támogatási kérelem benyújtása 

 

A támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatóságához- az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett 

formanyomtatványon - kell benyújtani. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására 

nyitva álló időszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet 

nyújthat be.  

 

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:  

 

2014. május 1. és június 30. között. 

 

A 2014. június 30. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a 

küldeményt – saját érdekében - tértivevénnyel adja fel. 

 

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási 

kérelemben meghatározott támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem 

nyújtható be. 

 

A támogatási kérelem rangsort nem érintő adataira vonatkozó módosítási kérelmet az MVH 

által erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, legkésőbb a kifizetési kérelem 

benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig. 

 

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha  

 a kérelmet nem az erre rendszeresített, jelen közlemény melléklete szerinti 

formanyomtatványon nyújtották be,  

 a kérelmet nem a megadott határidőben nyújtották be,  

 a Támogatási kérelem – Főlap az arra jogosult által nincs aláírva, 

 az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be a fizetési 

számlaszámát; 

 a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem 

benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható, 

 a kérelmet nem az igény érvényesítésére jogosult személy terjesztette elő,  

 az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a támogatási kérelemmel 

együtt sem nyújtott be az intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs 

szám megállapítására alkalmas kérelmet. 

 ha egyéni vállalkozók, cégek és szervezetek vonatkozásában a KKV-kód a kérelmező 

mulasztása miatt nem szerepel az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében regisztrált 

adatok között. 

 

VIII. A támogatási kérelem és mellékleteként benyújtandó nyomtatványok  



A támogatási kérelem formanyomtatványai elérhetőek a megyei kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatóságánál, az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a www.mvh.gov.hu 

weboldalról a Közlemények menüpontból. 

A formanyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a Közlemény 4. számú melléklete 

szerinti Kitöltési útmutatót! 

Az Agrárerdészeti rendszerek támogatási kérelemcsomagjának formanyomtatványai: 

– Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)  

– Támogatási kérelem – Betétlap (D3101-01) 

– Egyedi blokktérkép-igénylőlap (G015D)  

 

IX. A támogatási kérelmek elbírálása 

 

A támogatási kérelmek bírálata a Törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően a 

támogatási rendelet 2. számú melléklete szerinti pontrendszer alapján elvégzett, 

mezőgazdasági parcellánkénti rangsorolás szerint történik. A támogatási kérelmek országos 

rangsorolása után, a rendelkezésre álló keret alapján az MVH dönt a kérelmek 

jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.  

 

Pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelynek tartalma 

megfelel az irányító hatóság által közzétett ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának 

legjobb gyakorlatáról, illetve amennyiben ez alapján nem lehet különbséget tenni, akkor az, 

amelyet korábban nyújtottak be.  

Az eljárás során azonos tárgyban hiánypótlásra egyszer van lehetőség. 

 

X. A kifizetések igénylése 

 

A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, 

az egységes kérelem részeként május 15-ig kell benyújtani. A kifizetési kérelem 

kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult kivitelezést követően 

nyújtható be. 

 

A kifizetési kérelem benyújtásának módjáról és határidejéről az MVH külön közleményben 

rendelkezik. 

 

Ha a telepítés a támogatási határozatban szereplő területen a támogatási határozat jogerőre 

emelkedését követő második év május 15-ig csak részben valósul meg, az elmaradással 

érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik. 

 

 

XI. Ellenőrzés 

 

Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 



szóló 2013. évi CCXII. törvény  93. § szerinti földhasználati nyilvántartás alapján ellenőrzi a 

jogszerű földhasználatot. 

 

Amennyiben a földhasználati nyilvántartás alapján nem igazolt a támogatásra jogosult 

jogszerű földhasználata, úgy az MVH felszólítja a támogatásra jogosultat a területre 

vonatkozó földhasználati jog meghatározott időn belüli földhasználati nyilvántartásba történő 

bejegyeztetésére. 

 

 

XII. Közlemény kapcsolódó mellékletei 

– Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03) 1. számú melléklet 

– Támogatási kérelem – Betétlap (D3101-01) 2. számú melléklet 

– Egyedi blokktérkép-igénylő lap (G015D) 3. számú melléklet  

– Kitöltési útmutató a támogatási kérelemhez 4. számú melléklet 

– Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságának listája és levelezési címe 5. számú melléklet 

– MVH Kirendeltségek listája és levelezési címe 6. számú melléklet 

– Tájékoztató a támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról 7. számú melléklet 

– Önellenőrzési lista 8. számú melléklet 

 

XIII. Kapcsolódó jogszabályok 

 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 

rendelet; 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes 

alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK 

bizottsági rendelet; 

 a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint 

a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 

65/2011/EU bizottsági rendelet; 

 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CLX törvény; 

 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény; 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati 

Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) 

támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek 

kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet; 



 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 

rendelet; 

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek 

mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet. 

 

XIV. A közlemény hatálya 

 

E közlemény a közzététele napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az agrár-

erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó 

támogatás igényléséről szóló 70/2013. (IV. 22.) számú MVH közlemény. 

 

 

További információk megtalálhatóak az VM (www.vm.hu), valamint az MVH honlapján 

(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen 

kérhető.  

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Budapest, 2014. május 5. 
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