A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
…/2007. (…) FVM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás
szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének
részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi … törvény (a
továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:
A támogatás célja
1. §
A támogatás célja a mezőgazdasági területeken a fás szárú energiaültetvények
telepítésének, nyilvántartásának és megszűntetésének szabályairól szóló külön
jogszabály (továbbiakban: engedélyezési R.) alapján meghatározott fás szárú
energiaültetvények telepítése:
a) nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel hozzájáruljon az
élelmiszer termékpályák stabilizálásához;
b) alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget
biztosítson;
c) hozzájáruljon a szélerózió, illetve belvíz elleni védekezéshez;
d) energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások
elterjesztésére vonatkozó célok teljesítéséhez;
e) mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló
nyomást;
f) a betakarítási, telepítési műveletek foglalkoztatási lehetőséget biztosítsanak a
vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére, továbbá javuljon a vidéki
lakosság életszínvonala;

Fogalmak
2. §
1

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) rövid vágásfordulójú (hengeres) ültetvény: az engedélyezési R. 2. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti ültetvény;
b) nagyon rövid vágásfordulójú (sarjadzásos) ültetvény: a engedélyezési R. 2. § (2)
bekezdés b) pontja szerinti ültetvény;
c) jogosult mezőgazdasági terület: az egységes területalapú támogatás adott évi
igénybevételekor meghatározott területnek minősülő földterület;
d) megkezdett művelet: megkezdett műveletnek minősül a szaporítóanyag (csemete,
illetve dugvány) talajba történő eltelepítésének megkezdése;
(2) Jelen rendeletben külön nem részletezett fogalmakra az engedélyezési R-ben
foglaltakat kell alkalmazni.
A támogatás jellege
3. §
E rendelet alapján az engedélyezési R-ben meghatározott fás szárú energiaültetvények
jogosult mezőgazdasági területen történő telepítéséhez vissza nem térítendő, normatív,
egységáras telepítési támogatás vehető igénybe.
A támogatás mértéke
4. §
(1) Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvény esetén 300 euró/ha;
(2) Nagyon rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvény esetén 600 euró/ha.

A támogatás igénybevételének általános feltételei, kizáró okai
5. §
(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen a
engedélyezési R. alapján a kérelmező nevére kiadott, a kérelemben megjelölt területre
vonatkozó, érvényes telepítési engedéllyel.
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(2) Nem vehető igénybe támogatás:
a) karácsonyfa- és díszítőgally-telep létesítésére;
b) az 1. számú mellékletben felsorolt invazív fajok telepítésére;
c) akác telepítésére azokon a területeken, amelyeket az EMVA-ból a
mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló külön miniszteri rendelet „nem támogatható” célállomány
típusként határoz meg.
(3) Megkezdett művelet esetén nem nyújtható be támogatási kérelem.
(4) Amennyiben a kérelmező e rendelet szerint benyújtott támogatási kérelme alapján
meghozott jóváhagyó támogatási döntésnek megfelelően támogatásra jogosult, a
jóváhagyó támogatási döntéstől számított legalább 5 évig, de legfeljebb a fás szárú
energia ültetvény megszüntetéséig nem jogosult a támogatási döntésben szereplő
meghatározott terület alapján
a) az EMVA-ból a Natura 2000 kifizetésekhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló külön jogszabály előírásai szerinti támogatásra;
b) az EMVA-ból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló külön jogszabály
előírásai szerinti támogatásra;
c) az EMVA-ból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatások részletes szabályairól szóló külön jogszabály előírásai szerinti
támogatásra.

6. §
(1) E rendelet alapján azon fás szárú energetikai célú ültetvény telepítése támogatható,
amely megfelel a telepítésre vonatkozó hatósági engedélyben foglalt kritériumoknak
(tőszám, kultúra stb.).
Támogatási kérelem benyújtása
7. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH nevében eljáró, a kérelmező lakóhelye, székhelye
szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani minden év május 1-től június 30ig.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve a támogatási kérelem 2007. évben árpilis 9.
és május 15. között, valamint. szeptember 1. és december 1. között nyújtható be.
(3) A támogatási kérelem nem foglalja magában a kifizetési kérelmet.
(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a támogatásra bejelentett terület határvonalait ábrázoló, a Mezőgazdasági
Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a
továbbiakban: MePAR rendelet) szerinti egyedi blokktérképet;
b) a telepítéssel érintett ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi
hiteles másolatát;
c) ha a telepítés nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon
valósul meg, az azt igazoló okiratot, miszerint a kérelmező jogosult a telepítést
megvalósítani és az ingatlant a támogatási időszakban és az azt követő legalább öt
évben használni;
d) az ültetvények tervezett határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak
Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 5 cm pontossággal megadott
koordinátáinak feltüntetésével.
Elbírálás
8. §
(1) A támogatási kérelmek a telepítési engedélyenként végzett pontozás alapján
kerülnek elbírálásra. A pontozás a telepítési engedélyben, a támogatási kérelemben
szereplő adatok, a hatályos jogszabályok és a (2) bekezdésben foglalt dokumentumok,
valamint a rendelkezésre álló térképek alapján történik. A pontozás részletes szabályai
a 2. számú mellékletben találhatók.
(2) A támogatási kérelem pontozásához csatolható dokumentumok az alábbiak:
a) a keletkező faapríték hasznosításának igazolásául szolgáló felvásárlói
előszerződés másolati példánya, vagy saját felhasználás esetén a tüzelő
berendezés üzembe helyezését és névleges kapacitását igazoló dokumentum;
b) a terület fekvése szerint illetékes vízügyi igazgatóság igazolása arról, hogy a
terület belvíz veszélyeztetettséggel érintett.
(3) Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemmel egyidejűleg – annak
mellékleteként – nem csatolja a 2. számú mellékletben az adott értékelési szempont
megalapozott elbírálásához szükséges dokumentumokat, úgy az adott értékelési
szempont 0 ponttal kerül elbírálásra.
(4) A kérelmező lakhelye és az fásítással érintett terület közti távolság megállapítása
alatt az ügyfél lakhelyének súlypontja és az fásítani kívánt fizikai blokk súlypontja
közti távolság értendő.
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A támogatás folyósítása
9. §

(1) A támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizethető ki, ha az
engedélyezési R. alapján az engedélyező hatóság a telepítést fás szárú
energiaültetvényként nyilvántartásba vette.
(2) A kifizetési kérelmet egy példányban, az egységes területalapú támogatásra
vonatkozó kérelemmel együtt lehet benyújtani a kedvezményezett lakhelye, illetve
székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez.
(3) A kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 éven belül az engedélyezési
R. szerinti engedélyező hatóság a támogatás jogszerű felhasználására vonatkozó
helyszíni szemlét tarthat. Amennyiben ennek során azt tapasztalja, hogy a támogatási
céltól eltértek, úgy erről az MVH-t értesíti.
Ellenőrzés
10. §
(1) A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH
külön megbízás alapján az illetékes szakhatóság bevonásával ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzés során az illetékes hatóság a telepítésről, használatról és
megszűntetésről vezetett munkanaplót is ellenőrizheti.
Jogkövetkezmények
11. §
(1) A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha:
a) az ültetvénytelepítés a kedvezményezett hibájából hiúsul meg;
b) a támogatásra jogosult a támogatást nem a jóváhagyott célra fordítja;
c) a támogatásra jogosult a megvalósítást követően a támogatás eredeti célját
megváltoztatja;
d) az engedélyezési R. alapján az engedélyező hatóság az ültetvény felszámolását
elrendeli;
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e) a kedvezményezett az utolsó kifizetéstől számított öt éven belül a telepített
ültetvény területét, vagy annak egy részét engedély nélkül más célra igénybe veszi;
f) amennyiben nem tesz eleget az engedélyezési R. 5.§-ban foglalt
rendelkezésnek, a fás szárú energetikai célú ültetvényt nem számolja fel, és nem állítja
vissza az eredeti állapotot
(2) Amennyiben nem tesz eleget az engedélyezési R. 6. §-ban foglalt
rendelkezésben foglalt, a fás szárú energetikai ültetvény telepítéséről, használatáról és
megszüntetéséről munkanapló vezetés kötelezettségének, akkor
a) az első alkalommal a kifizetett támogatási összeg 20%-a,
b) a második. és az azt követő minden alkalommal a kifizetett támogatási
összeg 50%-a
jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(3) Ha a támogatási időszak bármely szakaszában a támogatási feltételek
teljesülésének elmaradása a kedvezményezett súlyos gondatlanságának vagy
szándékos magatartásának következménye, úgy a kedvezményezett:
a) köteles e rendelet alapján, az adott kérelme vonatkozásában már felvett
támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
visszafizetni, és
b) két évig e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.
12. §
(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló …/2007. (….)
FVM rendelet 16. §-ában meghatározott vis maior bejelentést az érintett terület
fekvése illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell:
a) a területileg illetékes erdészeti hatóság által kiadott hatósági igazolást az
elvégzett munkáról és a bekövetkezett káreseményről;
b) a kedvezményezett nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a
kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett területekre;
c) a vis maior esetekre vonatkozó egyéb bizonyító erejű dokumentumokat.

Záró rendelkezések
13. §
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve
hatályon kívül helyezéséről szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Budapest, 2007. február „

„

Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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1. számú melléklet a …/2007.(...) FVM rendelethez
Nem támogatható, invazív fafajok
Celtis occidentalis
Padus serotina
Ailanthus altissima
Acer negundo
Elaeagnus angustifolia
Fraximus pennsylvanica
Amorpha fruticosa

nyugati ostorfa
kései meggy
bálványfa
zöld juhar
keskenylevelű ezüstfa
amerikai kőris
gyalogakác
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2. számú melléklet a …/2007.(...) FVM rendelethez
Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám

Szakmai szempontok
1. Mezőgazdasági termelés Kedvezőtlen
adottságú 15
diverzifikációja
terület
MePAR alapján
Belvíz elleni védekezéshez 15
történő hozzájárulás
Vízügyi
igazgatóság
nyilatkozata alapján
2.
Erdészeti
potenciál Jelenleg
is
biomasszát 10
2
kímélése
felhasználó erőmű, fűtőmű,
kazán
részére
történő
értékesítés/saját felhasználás
Installált, de biomasszát még
nem felhasználó szilárd
tüzelőanyaggal
üzemelő
erőmű/fűtőmű részére történő
értékesítés/saját felhasználás
Nem installált erőmű részére
történő értékesítés
3.
Agrár-energetikai Az
alkalmazott
fafajta,
potenciál, energiamérleg
technológia
várható
produktuma
eléri,
vagy
meghaladja a 350 GJ/ha/év
értéket3.
4. Térségi fenntarthatóság és 30 km-en belül történő
felhasználhatóság vizsgálata szállítás esetén4.
5. Komplexitás
5
MW
alatti
berendezésekben5
történő
felhasználás
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0
10

10 pont
10 pont
70 pont

Horizontális szempontok
kistérség, 64/2004. Korm. rendelet
alapján
leghátrányosabb
kistérség (48. db)
7/2003.
Korm.
rendelet
alapján hátrányos kistérség
(98. db)
Egyéb kistérség
Mezőgazdasági
Országos átlag egyenlő és
foglalkoztatottak aránya a meghaladja:
kérelmező lakhelyén
Országos átlag alatt
6.
Hátrányos
település

10 pont
6
0
10
5
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Térségi
fenntarthatóság - 15 km-en belül van a 10
vizsgálata (helybenlakás)
telepíteni kívánt terület a
kérelmező
lakhelyétől /
székhelyétől
- 15-30 km közötti távolság 6
van a telepíteni kívánt terület
a
kérelmező
lakhelyétől/székhelyétől
- 30 km-en kívül van a 0
telepíteni kívánt terület a
kérelmező
lakhelyétől/székhelyétől
Elérhető pontszám összesen:

30 pont
100 pont

2. Az értékelési szempont elbírálásához szükséges dokumentumok:
a) Amennyiben az engedélyezési R. szerinti telepítési engedélyhez csatolt értékesítési
szerződéséhez képest a felvásárló (átvevő) személyében változás áll be, úgy az értékelési
szempont elbírálásához csatolni szükséges az új keret-, illetve előszerződés hiteles másolatát.
Ennek hiányában az elbírálás a telepítési engedélyhez megadott felvásárló (átvevő)
figyelembevételével történik.
b) Jelenleg is működő biomasszát felhasználó, illetve biomasszát még nem felhasználó, de
potenciálisan biomassza tüzelésre alkalmas erőművekről, fűtőművekről a Magyar
Energiahivatal tájékoztatása alapján az FVM MGI tájékoztató listát állít össze és az
értékesítési keret-, illetve előszerződésben szereplő felvásárló (átvevő) ezzel kerül
összehasonlításra. A tájékoztató listát a kérelmek első beadását megelőzően az Irányító
Hatóság közleményben közzéteszi. E rendelet alkalmazásában működő erőműnek kell
tekintetni azon egységeket is, amelyek installálása, üzemszerű működése a kérelem
beadásának naptári évében várhatóan megtörténik.
c) Saját berendezésben történő felhasználás igazolásához csatolni szükséges a berendezés
megvásárlását, vagy annak üzembe helyezését alátámasztó dokumentumot, illetve a
berendezés megrendelését és az előleg kifizetését alátámasztó hiteles számla másolatot. Az
értékelés feltétele, hogy a berendezés alkalmas legyen biomassza tüzelésére.
3. A 350 GJ/ha/év produktumot meghaladó fafajok, fajták összehasonlító listáját
műveléstechnikai kategóriánként (rövid vágásfordulójú, illetve nagyon rövid vágásfordulójú
ültetvények bontásban) az FVM MGI szakvéleménye alapján az Irányító Hatóság a kérelmek
beadását megelőzően közleményben közzéteszi.
4. 30 km-en belüli felhasználásnak minősül, a 30 km-en belül lévő felhasználási, tovább
feldolgozás helyszínére történő szállítás.
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5. Tekintettel arra, hogy a brikett felhasználásának releváns része 5 MW alatti
berendezésekben történik, ezért 5 MW alatti berendezésben történő felhasználásnak minősül
brikett feldolgozásra történő saját tovább feldolgozás, értékesítés is.
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