NVT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE TÁMOGATÁS
TÁJÉKOZTATÓ 2012
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.
FONTOS! Csak azok az erdőrészletek tartoznak ide, amelyek támogatási jogosultsága a
2004., 2005. vagy 2006. évben beadott támogatási kérelem tárgyában hozott határozatban
került megállapításra, függetlenül a telepítés (első kivitel) évétől, továbbá azok a
kötelezettségátvállalási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján
átvállalt erdőrészletek, amelyek támogatási jogosultsága az átadónak 2004., 2005. vagy 2006.
évben beadott támogatási kérelem tárgyában hozott helyt adó vagy részben helyt adó
határozatban került megállapításra. Ezekre az erdőrészletekre 2005-2006-2007-2008. évben a
kifizetési kérelmet papíralapon az erdőrészlet fekvése szerint területileg illetékes
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához nyújtották be, azonban a kifizetési kérelmet 2009től ügyfélkapun keresztül az egységes kérelem részeként kell elektronikusan benyújtani.
NVT Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím igénylése esetén a További
támogatási/kifizetési igények mezőben az NVT MGTE check bokszba pipát kell tenni.
FONTOS! Az EMVA erdőrészletadatok, EMVA erdős jogcímek, a Táblaadatok és
EMVA Kiegészítő intézkedések adatblokkokban nem kell beírni semmit az NVT MGTE
jogcím igényléséhez! Ezeket a mezőket csak EMVA jogcímek keretében igényelt
erdőrészletek kifizetésének igényléséhez használják, tehát olyan erdőrészletekhez, amelyekre
a támogatási kérelmet 2007. évtől nyújtották be!
NVT MGTE támogatás kifizetési kérelemhez nincsen kötelező melléklet, tehát nem kell sem
EOV koordinátát, sem mérési jegyzőkönyvet, sem művelésiágváltozás-bejelentő lapot
beküldeni!
A kifizetési kérelemben az NVT MGTE adatblokkban kell az NVT Mezőgazdasági területek
erdősítése jogcím igényléséhez szükséges adatokat megadni.
A kifizetési kérelem igényléséhez az NVT MGTE igénylés check bokszba pipát kell tenni.
A kifizetési kérelem kérelemszintű igénylés, tehát csak a helyt adó vagy részben helyt
adó támogatási/kötelezettségátvállalási határozat iratazonosítóját (vonalkódját) kell
megadni, amelyre kifizetési kérelmet nyújt be az ügyfél.
A kötelezettségátvállalással érintett ügyfelek az MGTE kötelezettségátvállalási kérelemnek
helyt adó vagy részben helyt adó határozat vonalkódját írják be. Teljes kötelezettségátvállalás
esetén az MGTE kötelezettségátvállalási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó
határozat vonalkódját csak az átvállaló tüntesse fel a kifizetési kérelmében, az átadó ne, mivel
neki már megszűnt a támogatási jogosultsága az átadott erdőrészletekre. Amennyiben
részlegesen történt átadás, és maradt az átadó aktájában támogatott erdőrészlet, akkor az átadó
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az aktához tartozó MGTE támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozat
vonalkódját adja meg!
Ha több jóváhagyott támogatási kérelme van az ügyfélnek, akkor mindegyiket fel kell sorolni.
Egy határozat csak egyszer szerepelhet a felsorolásban. A kitöltés segítése érdekében ebben a
mezőben megjelenítésre kerülnek az ügyfél regisztrációs számához tartozó jóváhagyott
támogatási kérelmek támogatási határozatának iratazonosítói. Támogatási kérelmenként egy
iratazonosító szerepeljen csak. Amennyiben egy támogatási kérelem tárgyában több határozat
is született, az utolsó, hatályos támogatási (nem kifizetési!) határozat vonalkódját kell
megadni!
Az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott összes erdőrészletre igényli a kifizetést.
Az Ápolási halasztások részben kell jelezni, ha egy kifizetésre igényelt, harmadik éves
erdőrészletre nem teljesülnek a 132/2004 (IX.11.) FVM rendelet 10.§ (3) bekezdése szerinti
ápolási szakmai feltételek, ezért kéri az ügyfél az első három évi ápolási összeg ötödik évben
történő kiutalását. Csak olyan erdőrészleteket kell beírni ebbe a részbe, amikre ápolási
halasztást kér az ügyfél! Ha nem kér ápolási halasztást az ügyfél, akkor ezt a mezőt üresen
kell hagyni!
FONTOS! Az egységes kérelmen kell jelölni, ha NVT MGTE jogcímre vis maior kérelmet
kívánnak benyújtani. A vis maior kérelemben jelezni kell a megfelelő támogatási határozat
iratazonosító mellett, hogy melyik erdőrészletre nyújtanak be vis maiort.
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 33/2007. (V. 07.) MVH közlemény alapján, a
közleményhez csatolt nyomtatványokkal (R 0077, G 001 sz. nyomtatványok) kell benyújtani
az MVH Központ Közvetlen Támogatások Igazgatósága Erdészeti Támogatások Osztálya
részére.

2

