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Tájgazdálkodási, vízvisszatartási célú projektek számára kiemelten ajánlott 

támogatási lehetőségek a Vidékfejlesztési Programban 

Kivonatok a pályázati kiírásokból 

A kiírások teljes, aktuális szövege megtalálható itt: 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523    

 Az alábbi kivonatok tájékoztató jellegűek, csak a fent hivatkozott honlapon olvasható 

szövegek tekinthetők hivatalos forrásnak! 

Összeállította: Gál Tamás 
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VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: 

létesítmények kialakítása, fejlesztése 
 

A támogathatóság feltételei 

1. A támogatásra jogosult aktív mezőgazdasági termelőnek a projekttel érintett megvalósítási hely 

vonatkozásában a fenntartási időszak végéig jogszerű földhasználónak kell lennie. 

A felhívás 3.1.1.2. a) pontja esetén: 

2. Azok az aktív mezőgazdasági termelők részesülhetnek támogatásban, akiknek a projektbe bevonni 

kívánt területeik a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (továbbiakban: MePAR) foglalt 

belvíz veszélyeztetett területek területi lehatárolásban részben vagy egészben érintettek. 

3. A projektek az ingatlan nyilvántartás szerinti szántó, gyep, gyümölcsös művelési ágú területeken 

tervezhetők, illetve valósíthatók meg. 

A felhívás 3.1.1. b) pontja esetén: 

1. Talajtani és talajmechanikai szakvélemény arról, hogy a projekt indokolt az adott területen. 

2. A projekt mezőgazdasági hasznosítású területen valósítható meg. 

3. A támogatási kérelemhez a fejleszteni kívánt területekre vonatkozóan a túlzott mennyiségű 

csapadék, valamint mederből kilépő víz által okozott vízkárok vízügyi igazolását csatolni kell. 

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek 

a) Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, 

vízvisszatartásra alkalmas területeken 

 Vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a 

vízvisszatartásra alkalmas terület felé. 

 Vízvisszatartást szolgáló műtárgy. 

 Vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása. 

 Kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása. 

b) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése 

 Terasz 

 Sánc 

 Padka 

 Bakhát 

 Rőzsefonat 

 Talajfogó gát 

 Gyepes gyűjtőárok 

 Vízmosások feltöltése 
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A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 

hónap áll rendelkezésre. 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU rendelet 71. 

cikkében foglaltaknak. 

A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 

projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt 

pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a támogatást igénylő 

által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 1. napjától 2019. március 

1. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

 2017. április 3. 

 2017. május 2. 

 2017. június 1. 

 2017. szeptember 1. 

 2017. december 1. 

 2018. március 1. 

 2018. június 1. 

 2018. szeptember 3. 

 2018. december 3. 

 2019. március 1. 

A támogatás mértéke, összege 

A támogatás 90%-os támogatási intenzitású. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: (a 3.1.1.2. fejezet a.) pontja 

esetén): maximum 810 000 eurónak megfelelő forint összeg. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: (a 3.1.1.2. fejezet b.) pontja 

esetén): maximum 810 000 eurónak megfelelő forint összeg. 

A támogatás forintban kerül kifizetésre a 272/2014 Korm. rendeletben foglaltak szerint.  
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VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 
 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület 

valamelyikéhez tartozó műveletek megvalósítására: 

A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken 

B) célterület – Gyeptelepítés 

C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein 

D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken 

 

Jogosultsági kritériumok 

1) A támogatás igénybevételére aktív mezőgazdasági termelő jogosult. 

2) A legkisebb támogatható mezőgazdasági tábla méret legalább 0,25 ha. 

3) Támogatás mind a négy célterület esetében kizárólag támogatásra jogosult szántó hasznosítású 

területre igényelhető. A C) célterület esetében a sövénytelepítéssel érintett területrész nem 

támogatható területté válik. 

4) Mind a négy célterület esetében a telepítésnek/létesítésnek újonnan kell megvalósulnia. A 

támogatási kérelem benyújtását követő előzetes helyszíni szemle előtt telepített, célterületek szerint 

meghatározott elemekre nem igényelhető támogatás. 

5) Az aktív mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtásától legalább a 

kötelezettségvállalási időszak végéig jogszerű földhasználó. 

 

Célterület specifikus előírások 

1) Mind a négy célterület esetében támogatást igénylő köteles a támogatói okiratban jóváhagyott 

területeit a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében szereplő lágy- és fásszárú 

növényfajoktól, valamint az energetikai hasznosítású növényfajoktól (energiafű, energiafűz, 

energianád, stb.) mentesen tartani, valamint ezen fajok telepítése tilos. 

2) Mind a négy célterület esetében amennyiben a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet mellékletében 

szereplő lágy- és fásszárú növényfajok, valamint az energetikai hasznosítású növényfajok (energiafű, 

energiafűz, energianád, stb.) irtása mechanikus úton nem megoldható, kizárólag abban az esetben a 

vegyszeres irtás megengedett. Támogatást igénylő az elvégzett vegyszeres irtást köteles a 

Gazdálkodási Napló GN-10 lapjára felvezetni. Amennyiben a vegyszeres irtás védett természeti 

területet vagy Natura 2000 területet érint, úgy támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a vegyszeres 

irtást jóváhagyó, hatályos hatósági engedéllyel. 
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3) Mind a négy célterület esetében támogatást igénylőnek a Gazdálkodási Napló GN-07 lapján 

kötelezően fel kell tüntetni a telepítéshez használt fajokat/fajtákat, illetve azok arányát. 

4) A fenntartási időszak minden célterület esetében a telepítés fizikai megvalósulást követő első 

egységes kérelemben benyújtott kifizetési igényléstől számítva kezdődik. 

“A” célterület (tartós zöldugar telepítés) esetén: 

1) A legkisebb támogatható mezőgazdasági terület 0,25 ha. 

2) A tartós zöldugar növénykultúrára vonatkozóan az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal 

kapcsolatos intézkedések növénykultúra specifikus vonatkozó előírásait kell betartani, melyek az 

alábbiak: 

 A zöldugar növénykultúra telepítése, illetve a zöldugar fenntartása során tilos műtrágya és 

növényvédőszer alkalmazása. 

 Kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, 

legkorábban június 1-jén. Kaszálék a területről lehordható. 

 A zöldugart a fenntartási időszakot követő év július 30. után lehet feltörni, a növényi részek 

talajba forgatásával. 

 A zöldugarként hasznosított területen tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni. 

3) A tartós zöldugar növénykultúra fenntartása legalább 3 évig. 

“B” célterület (gyeptelepítés) esetén: 

1) A támogatható legkisebb táblaméret 0,25 ha, a legkisebb támogatható terület 1 ha. Amennyiben a 

támogatással érintett terület kunhalom, abban az esetben nincs méret korlátozás a minimális 

támogatható tábla- illetve területméret vonatkozásában. 

2) A gyeptelepítéshez műtrágya és/vagy szerves trágya alkalmazása 90 kg/ha nitrogén hatóanyag 

mennyiségig használható fel. 

3) A telepítéshez használható fajokat a felhívás 5. számú melléklete tartalmazza. 

4) A telepítéshez az illetékes állami természetvédelmi szerv által jóváhagyott fajok használhatók, úgy 

hogy legalább három különböző fajból álló fajkeverékkel szükséges végrehajtani a telepítést, továbbá 

a telepített fajok aránya közül egyik sem haladhatja meg az 50%-ot. 

5) A telepített gyepeket legalább 5 évig fenn kell tartani és gyepként kell hasznosítani. 

“C” célterület (sövénytelepítés) esetén: 

1) A sövény kizárólag a tábla területén belül, a tábla szélével érintkezően telepíthető. A telepített 

sövény a későbbi egységes területalapú támogatások szempontjából nem támogatható területté 

válik. 

2) Támogatásra az a tábla jogosult, amelyikre a sövényt telepítik. Sövénytelepítésre az a tábla 

jogosult, amely eléri a 0,25 ha-t. 



6 
 

3) A sövény mérete el kell, hogy érje egybefüggően a legalább 200 méter hosszúságot, szélessége 

pedig legalább 1,5 méter, legfeljebb 3 méter lehet. 100 méterenként legfeljebb egy darab 3 méter 

szélességű sövénytelepítéstől mentes átjáró biztosítható, ettől még a sövény egybefüggőnek 

tekintendő. 

4) Támogatást igénylő köteles az átjárót gyom- és özönnövény-mentesen tartani. 

5) Az alkalmazott sortáv legfeljebb 1,2 m, a tőtáv pedig legfeljebb 0,7 m lehet. 

6) A sövénytelepítéshez használható fajok listáját a 6. számú melléklet tartalmazza. Támogatást 

igénylőnek rendelkeznie kell a telepített fajokról származási igazolással, melyet a 

kötelezettségvállalási időszak végéig meg kell őriznie.  

7) A telepítéshez a fajlistában szereplő fajok használhatók, úgy hogy legalább három különböző fajból 

álló fajkeverékkel szükséges végrehajtani a telepítést, továbbá a telepített fajok aránya közül egyik 

sem haladhatja meg az 50%-ot. 

8) A telepített sövényt legalább 5 évig fenn kell tartani. 

“D” célterület (méhlegelő telepítés) esetén: 

1) A legkisebb támogatható mezőgazdasági terület 0,25 ha. 

2) A méhlegelő növénykultúra telepítése során tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása. 

3) A telepítés évében a legeltetés tilos. 

4) A méhlegelő növénykultúrára vonatkozóan az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 

intézkedések növénykultúra specifikus vonatkozó előírásait kell betartani. 

5) A méhlegelő növények listáját a 7. számú melléklet tartalmazza. 

6) A telepítéshez a fajlistában szereplő fajok használhatók, úgy hogy legalább nyolc különböző fajból 

álló fajkeverékkel szükséges végrehajtani a telepítést, továbbá a telepített fajok aránya közül egyik 

sem haladhatja meg az 50%-ot. 

7) A méhlegelő növénykultúra fenntartása legalább 3 évig. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

1) Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján, a felhívásban megadott 

időszakban: 2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig külön felületen támogatási kérelmet 

nyújthat be. 

2) Az 1) pont szerinti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
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3) Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 

ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu 

elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül. 

4) A benyújtott támogatási kérelemben módosításokat a tárgyévben meghirdetett benyújtási 

határidőig lehet megtenni. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás 

szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem 

benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 

5) A támogatási kérelmek benyújtására az 1) pontban meghatározott időszakban van lehetőség. Ezen 

időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

a. 2016. augusztus 09., 

b. 2017. július 31., 2018. július 31. 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre 

nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési 

támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított 

elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató 

rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig 

az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja 

 

  

http://www.mvh.gov.hu/
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VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási 

kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 
 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek közül egy vagy több célt szolgáló beruházás 

megvalósítása kötelező: 

a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása. 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: 

jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen 

az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése). 

b) Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: 

esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott 

technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése). 

c) Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: 

tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése 

(különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, 

telepítése. 

 

Támogatást igénylők köre 

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelem benyújtására: 

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben: 

a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből 

származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. 

A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú 

támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből 

származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal 

igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon 

szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő 

területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást 
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igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási 

jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 7. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az 

üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. 

Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a 

továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett 

tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, 

anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret 

számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret 

nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási 

hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves 

átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának 

napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;  

b. igazolja, hogy: 

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 

adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 

termelésből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó 

árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 12. számú mellékletében szereplő képlet 

alkalmazásával kell elvégezni. 

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is 

van lehetőség. 

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – 

kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül 

továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő 

szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.  

3. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség. 

Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §- nak 

megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes 

tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint 

partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának 

feltétele, hogy a konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, 

hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben. 

4. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 

vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti 

évre vonatkozóan a tagok - árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 

50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és - legalább 50 %-ának igazolnia kell a 

legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 
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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. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet 

nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 6. napjától 2019. január 7. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

 2017. február 6. 

 2017. március 6. 

 2017. április 6. 

 2017. július 6. 

 2017. október 6. 

 2018. január 8. 

 2018. április 9. 

 2018. július 9. 

 2018. október 9. 

 2019. január 7. 

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az 

MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 

 

A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió 

forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. 

b) A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a 

kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a; 
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VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 
 

A jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

Adott földrészleten az alábbi agrár-erdészeti rendszerek valamelyikének megvalósítása: 

A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása 

B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása 

a) gyep és fa telepítésével; 

b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel. 

C. Mezővédő fásítás létrehozása: 

a) fasor, 

vagy 

b) facsoport telepítésével. 

A támogatást igénylők egységes területalapú támogatásra (SAPS) való jogosultságával kapcsolatos 

információk a felhívás 7. fejezetében találhatóak. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

1) A 3.1.1.1 fejezet A.-B. bekezdése szerinti agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén az ápolási 

tevékenység elvégzése. 

2) A 3.1.1.1 fejezet C. bekezdése szerinti mezővédő fásítás esetén a fenntartás (ápolási) tevékenység 

elvégzése kötelező. 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1) A 3.1.1.1 fejezet B. bekezdésének megfelelő agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén további 

kiegészítő intézkedések támogathatóak: 

a) fedett szárnyék; 

b) itató; 

c) gémeskút. 

2) A 3.1.1.1 fejezetben felsorolt támogatási formák esetében, az első kifizetési igénylés 

benyújtásának évében bekövetkezett – igazolt – legalább 50 %-os biotikus vagy abiotikus káresemény 



12 
 

általi pusztulással érintett egyedek újratelepítésére igényelhető támogatás. 

 

Támogatás igénybevételének feltételei 

A jelen felhívás 3.1.1.1 fejezet A.)-C.) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül a támogatást 

igénylő egy adott mezőgazdasági parcellán csak az egyik tevékenységre igényelhet támogatást. 

A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása esetén: 

A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol: 

1.) Fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó. 

2.) A támogatást igénylő rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett 

fásítás elhelyezkedése szerinti illetékes erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM 

rendelet 26.§ 3)-6) bekezdése (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott, a kérelmező nevére szóló, a 

fásítás telepítésére vonatkozó tudomásul vételi záradékkal ellátott bejelentővel. 

3.) A legkisebb támogatható terület 0,3 hektár. 

4.) A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák 

kevesebb, mint 50%-a lehet a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy 

hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti gyümölcsfa. 

5.) A 3.1.2.2 fejezet 2.) bekezdése alapján a csemeték újratelepítése az első kifizetési igénylés 

benyújtásának évében a területen bekövetkezett 50%-ot elérő, a területileg illetékes erdészeti 

hatóság által – az 5. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban – leigazolt mennyiségi kár 

esetén támogatható. 

6.) A 3.1.2.1 fejezet 1.) bekezdése alapján az ápolási támogatás – a létrehozás megvalósulásának évét 

is beleértve – legfeljebb 5 évig, a 2. számú mellékletben meghatározott mértékben, évente az 

egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe. 

7.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő 

terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott terület. 

8.) Amennyiben a támogatott tevékenység nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt 

ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő 

jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni. 

B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása 

esetén: 

A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol: 

1.) Fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó 
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2.) A támogatást igénylő rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett 

fásítás elhelyezkedése szerinti illetékes erdészeti hatóság által a Vhr. 26.§ 3)-6) bekezdése alapján 

jóváhagyott, a kérelmező nevére szóló, a fásítás telepítésére vonatkozó tudomásul vételi záradékkal 

ellátott bejelentővel.  

3.) A legkisebb támogatható terület 0,3 hektár. 

4.) A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák 

kevesebb, mint 50%-a lehet a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy 

hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti gyümölcsfa. 

5.) A 3.1.2.2 fejezet 2.) bekezdése alapján a csemeték újratelepítése az első kifizetés igénylés 

benyújtásának évében a területen bekövetkezett 50%-ot elérő, a területileg illetékes erdészeti 

hatóság által – az 5. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban - leigazolt mennyiségi kár 

esetén támogatható. 

6.) A 3.1.2.1 fejezet 1.) bekezdése alapján az ápolási támogatás – a létrehozás megvalósulásának évét 

is beleértve – legfeljebb 5 évig, a 2. számú mellékletben meghatározott mértékben, évente az 

egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.  

7.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő 

terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott terület. 

8.) Amennyiben a támogatott tevékenység nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt 

ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő 

jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni. 

C. Mezővédő fásítás létrehozása esetén: 

A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol: 

1.) Fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó. 

2.) A támogatást igénylő rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett 

fásítás elhelyezkedése szerinti illetékes erdészeti hatóság által a Vhr. 26.§ 3)-6) bekezdése alapján 

jóváhagyott, a kérelmező nevére szóló, a fásítás telepítésére vonatkozó tudomásul vételi záradékkal 

ellátott bejelentővel. 

3.) A legkisebb támogatható terület 1,0 hektár egybefüggő szántó, rét vagy legelő, melyen a fásítás 

mérete: 

a.) fasor telepítése esetén legalább 15 m és legfeljebb 20 m széles, ezen belül mindkét oldalán 

legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány; 

b.) facsoport telepítés esetén legalább 0,1 ha, de kisebb, mint 0,5 ha kiterjedésű, ezen belül a 

széleken legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány. 
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4.) A 3.1.2.2 fejezet 2.) bekezdése alapján a csemeték újratelepítése az első kifizetés igénylés 

benyújtásának évében a területen bekövetkezett 50%-ot elérő, a területileg illetékes erdészeti 

hatóság által – az 5. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban – leigazolt mennyiségi kár 

esetén támogatható. 

5.) A fenntartási (ápolási) támogatás – a létrehozás megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb 5 

évig, a 2. számú mellékletben meghatározott mértékben, évente az egységes kérelem keretében 

benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe. 

6.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő 

terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott terület. 

7.) Amennyiben a támogatott tevékenység nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt 

ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő 

jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni. 

 

Támogatást igénylők köre 

Jelen támogatást magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű 

földhasználók vehetik igénybe. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

1.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy – egyidejűleg több 

parcellára, azonban parcellánként egy tevékenységre – támogatási kérelmet nyújthat be. 

2.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) 

ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele 

esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az 

alábbi ütemezés szerint: 

2017. január 16. – 2019. január 16. között 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

 2017. február 15. 

 2017. március 16. 

 2017. április 15. 

 2017. július 15. 

 2017. október 16. 

 2018. január 15. 
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 2018. április 16. 

 2018. július 16. 

 2018. október 15. 

 2019. január 16. 

3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható 

formában kell csatolni a kérelemhez. 

4.) A támogatási kérelemhez csatolni kell: a jelen felhívás 6. fejezetében felsorolt dokumentumokat. 

5.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem 

a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. 

Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás 

benyújtásának napja minősül. 

6.) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon 

keresztül. 

7.) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus 

szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének 

időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.  

A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus 

azonosításával és a terület azonosító (helyrajzi szám) megadásával kell teljesíteni. 


