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FELHÍVÁS 

 

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés megvalósítására 

A Felhívás címe:  

Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

A Felhívás kódszáma:  

VP4-15.1.1-17 

Magyarország Kormányának felhívása a magánjogi erdőgazdálkodók részére, a természeti erőforrások 

megőrzésével és erősítésével, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás átfogó célkitűzés 

megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 

kockázat megelőzés és– kezelés előmozdítását valamint a környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány a magán erdőgazdálkodók 

együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatásban részesíti a 

rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
1
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a természeti erőforrások megőrzésével és 

erősítésével, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljának eléréséhez. 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

  

                                                      
1
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezeteiben. 
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A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő  

pályázati felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója 

megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. A felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a 

támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez 

szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  

  

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

Az erdőgazdálkodási tevékenység során az erdészeti hatóság erdőtervben határozza meg az 

erdőgazdálkodó kötelezettségeit és jogosultságait az erdei haszonvételek, erdőgazdálkodási 

beavatkozások tekintetében. Jelen felhívásra azok a támogatást igénylők pályázhatnak, akik önkéntes 

alapon, a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az erdőtervben foglalt jogosultságaikat kihasználva, a 

kötelezettségeken túlmutató erdő-környezetvédelmi vállalásokat tesznek. 

Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok adaptációs 

készségének növelése, az egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód 

megváltoztatása. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzésnek. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési 

prioritáshoz2, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési 

Programban rögzített módon: 

4A-B-C: a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, megőrzése és javítása 

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 612 900 493 Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg 

a 1248/2016. (V.18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 

061/8960000 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig 

fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

                                                      
2 Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza. 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek. 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

 

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

A. Szálaló erdőgazdálkodás 

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása 

C. Természetkímélő anyagmozgatás 

 

3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A. Szálaló erdőgazdálkodás tevékenységhez az alábbi kiegészítő tevékenységekre igényelhető 

támogatás: 

a.) kerítés építése 
b.) villamos karám (a továbbiakban: villanypásztor) létesítése 
c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése 
d.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen magfogó rőzsefonat készítése 
e.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen fatörzs elhelyezése 
 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak a szálaló erdőgazdálkodással együtt vehető igénybe. 
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3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a 

következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

Szálaló erdőgazdálkodás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

17/B. § 10. pontja alapján erdő-

környezetvédelmi és éghajlattal 

kapcsolatos szolgáltatás, 

természetmegőrzés 

a) az erdő-környezetvédelmi 

vállalások teljesítése 

 

erdő-környezetvédelmi és 

éghajlattal kapcsolatos 

szolgáltatáshoz, valamint 

erdővédelmi célra nyújtott 

támogatás  

Erdőállományok kézimunka 

igényes ápolása  

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

17/B. § 10. pontja alapján erdő-

környezetvédelmi és éghajlattal 

kapcsolatos szolgáltatás, 

természetmegőrzés 

a) az erdő-környezetvédelmi 

vállalások teljesítése 

erdő-környezetvédelmi és 

éghajlattal kapcsolatos 

szolgáltatáshoz, valamint 

erdővédelmi célra nyújtott 

támogatás  

Természetkímélő 

anyagmozgatás 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

17/B. § 10. pontja alapján erdő-

környezetvédelmi és éghajlattal 

kapcsolatos szolgáltatás, 

természetmegőrzés 

a) az erdő-környezetvédelmi 

vállalások teljesítése 

erdő-környezetvédelmi és 

éghajlattal kapcsolatos 

szolgáltatáshoz, valamint 

erdővédelmi célra nyújtott 

támogatás  
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3.3 Nem támogatható tevékenységek 
 

A felhívás keretében a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem 

támogatható. 

Nem támogathatóak azon erdőrészleten, rész-erdőrészleten elvégzett tevékenységek, mely 

tevékenységekre a támogatási kérelem benyújtásának napján a támogatást igénylőnek az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján meghatározott 

kötelezettségvállalása áll fenn. 

Természetkímélő anyagmozgatás esetében nem igényelhető támogatás  – a szálaló vágás és a fokozatos 

felújítóvágás bontóvágása kivételével  – a véghasználati jellegű fakitermelést valamint a tisztítást követő 

természetkímélő anyagmozgatásra. 

3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások 
 

I. A támogatás igénybevételének általános feltétele 
 

1.) A támogatás azon erdőrészletekre igényelhető, amelyek tekintetében: 

a.) a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) alapján jogerősen 

nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodó, 

b.) a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,  

c.) a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában 

legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig fennáll. 

2.) A támogatott erdőterület az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) 

erdőrészlet típusú részletként van nyilvántartva. 
3.) Egy erdőrészletre a 3.1.1 pont szerinti önállóan támogatható tevékenységek közül csak egy 

tevékenységre adható támogatás, kivéve a szálaló erdőgazdálkodás és a természetkímélő 

anyagmozgatás.  

 
II. A támogatás igénybevételének tevékenységenként meghatározott részletes 

feltételei 

A. Szálaló erdőgazdálkodás esetében 
 

1.) Az erdőrészlet az Adattárban átalakító vagy szálaló üzemmódban szerepel.  
2.) Az átalakító üzemmódú erdőrészlet esetében az erdőtervben törzskiválasztó gyérítés, 

növedékfokozó gyérítés, készletgondozó használat vagy szálaló vágás előírás szerepel. 
3.) Az erdőrészlet jelenlegi faállománya a 3. számú mellékletben felsorolt célállományok közé 

tartozik.  
4.) A tevékenységgel érintett legkisebb támogatható terület 2 ha. A területszámításnál kizárólag a 0,5 

hektár nagyságot elérő teljes erdőrészletek vehetők figyelembe.  
 

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében 
 

1.) Az erdőrészletben vagy rész-erdőrészletben a természetes mageredetű erdőfelújítás végvágása 
2015. január 1-ét követően történt meg. 
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2.) Az erdőrészlet vagy rész-erdőrészlet célállománya a 2. számú melléklet szerinti Tölgy-Bükk és 
Egyéb keménylomb célállomány-típus csoportba tartozik. 

3.) A legkisebb támogatható terület 0,5 ha nagyságú felújítási kötelezettség alatt álló teljes 
erdőrészlet vagy területhatár állandósítással elkülönített rész-erdőrészlet. 

 
C. Természetkímélő anyagmozgatás esetében 

 
1.) Az erdőrészlet esetében az erdőtervben a teljes területet érintő fahasználati előírás szerepel.  
2.) Az erdőrészlet faállománya a 2. számú mellékletben felsorolt célállomány-típus csoportok közül a 

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb valamint Egyéb lágylomb és Fenyő célállomány-típus 
csoportba tartozik. 

3.) A legkisebb támogatható terület 0,5 ha nagyságú teljes erdőrészlet.  
 

 

III. Általános kötelezettségvállalási előírások 

1.) Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a 4.4.2. fejezet 3. pontjában található táblázat szerinti 
foglalkoztatás bővítését, annak a támogatói okirat kézhezvételétől az adott támogatási 
kérelemhez tartozó utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig fenn kell állnia.  Ha a támogatást 
igénylő a jelen felhívás keretében, előzőleg benyújtott támogatási kérelmében kizárólag a 
természetkímélő anyagmozgatás tevékenység szerepel és ebben vállalta és teljesítette a 
foglalkoztatás bővítését, és ezt követően jelen felhívás keretében újabb támogatási kérelmet nyújt 
be, akkor a megelőző kötelezettségvállalási időszak szerinti létszám fenntartását kell 
foglalkoztatás bővítéseként figyelembe venni.  

2.) Amennyiben pótlás szükséges, a támogatást igénylő köteles a pótlásokat igazolt származású 
erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani. A támogatást igénylő köteles a pótláshoz használt 
szaporítóanyagok származási bizonylatainak egy másolati példányát a felhasználás utáni első 
kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az ügyfélkapun keresztül megküldeni, az eredeti 
példányokat pedig a kötelezettségvállalási időszak végéig megőrizni. 

3.) A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül erdő-
környezetvédelmi képzésen részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a 
programozási időszakban egyszer kell teljesítenie. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt 
vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető 
tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi 
gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság 
tagjának kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedéshez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet értelmében már részt vett erdő-
környezetvédelmi képzésen, mentesül a képzési kötelezettség alól. 

4.) A támogatást igénylő erdőrészletenként köteles rögzíteni a 11. számú melléklet szerinti 
munkanaplóban a megvalósított tevékenységeket, legkésőbb az azok elvégzését követő 5 napon 
belül. 

5.) A kötelezettségvállalási időszak alatt a támogatást igénylő köteles a munkanaplót az adott évi 
kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig az ügyfélkapun keresztül megküldeni. 

6.) A támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt minden évben köteles benyújtani a 
kifizetési igénylését a támogatott erdőrészletek vonatkozásában.  

7.) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalási időszak alatt nincs lehetősége a tevékenységek 
közötti váltásra. 

8.) A támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt köteles betartani: 
a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások 

igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához 
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának 
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben foglalt, – „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartására vonatkozó – előírásokat,   

b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a 
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) 
FVM rendeletben foglalt követelményeket. 
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IV. Részletes kötelezettségvállalási előírások tevékenységenként 
 

A. Szálaló erdőgazdálkodás esetében 
 

1.) A támogatást igénylő köteles átalakító üzemmódú erdőrészlet esetén az 5. számú mellékletnek 
megfelelő átalakítási tervet, szálaló üzemmódú erdőrészlet esetén a 4. számú mellékletnek 
megfelelő szálalási tervet készíteni az első kifizetési igénylés benyújtásáig.  

2.) A támogatást igénylő köteles az erdőtervben szereplő, az erdészeti hatóság által engedélyezett 
fahasználatot – annak során egész hektáronként lehetőleg az újulathoz igazodva legalább 1 lék 
nyitását vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési igénylés benyújtásáig elvégezni. 

3.) Az átalakító üzemmódú erdőrészletek esetében a támogatást igénylő a törzskiválasztó gyérítést 
úgy hajthatja végre a kötelezettségvállalási időszak alatt, hogy az erdőrészletben egész 
hektáronként legfeljebb 2 lék kerül nyitásra vagy bővítésre, ahol az egyes lékek mérete nem 
haladhatja meg a 250 m

2
-t. 

4.) Az átalakító üzemmódú erdőrészletek esetében a támogatást igénylő a növedékfokozó gyérítést 
és a készletgondozó használatot úgy hajthatja végre a kötelezettségvállalási időszak alatt, hogy 
az erdőrészletben egész hektáronként legfeljebb 2 lék kerül nyitásra vagy bővítésre, ahol az 
egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m

2
-t. 

5.) Az átalakító üzemmódú erdőrészletek esetében a támogatást igénylő a szálaló vágást úgy 
hajthatja végre a kötelezettségvállalási időszak alatt, hogy az erdőrészletben egész hektáronként 
legfeljebb 4 lék kerül nyitásra vagy bővítésre, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 
500 m

2
-t. 

6.) Az átalakító üzemmódú erdőrészletben a kötelezettségvállalási időszak alatt az egészségügyi 
fakitermelés kivételével legfeljebb kétszer lehet a lékek kialakulását eredményező fahasználatot 
végezni. 

7.) A támogatást igénylő köteles a szálaló üzemmódú erdőrészletben a kötelezettségvállalási időszak 
alatt - az egészségügyi fakitermelés kivételével - legalább ötévente a szálaló erdőszerkezet 
kialakításának megkezdése érdekében az újulat fejlődését segítő lékek kialakításával, bővítésével 
egy időben az újulati foltok közötti állományban is fahasználatot végezni.  

8.) Szálaló üzemmódú erdőrészletek esetében a támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak 
alatt az erdőrészletben egész hektáronként legfeljebb két léket nyithat vagy bővíthet, ahol az 
egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m

2
-t. 

9.) A támogatást igénylő köteles a kötelezettségvállalási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek 
helyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább 20 m-es pontossággal felvett 
koordinátáját, valamint a lék méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bővítésekor 
rögzíteni.  

10.) A kötelezettségvállalási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek határvonalának egymástól mért 
távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter. Az erdőgazdálkodó közvetlenül határos 
erdőrészleteiben nyitott vagy bővített lékek között is biztosítani kell a 40 méteres távolságot. 

11.) A támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy az ötödik kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló 
időszak végén, valamint az utolsó kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végén, a 
kötelezettségvállalási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben, az erdőrészlet célállományába 
tartozó legalább egyéves ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma elérje a 8. számú 
mellékletben meghatározott tőszámot. 

12.) A támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt köteles az újulat szabad fejlődését kézi 
ápolással folyamatosan biztosítani a 7. számú mellékletben foglaltak szerint. 

13.) A támogatást igénylő köteles az ápolást úgy végrehajtani, hogy a kötelezettségvállalási időszak 
alatt a lékben található újulati szintben 8. számú mellékletben meghatározott tőszám 5%-át 
meghaladó számú, 50 centiméternél magasabb intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj 
egyed ne legyen jelen. 

14.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő támogatást a 
6. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat 
megfelelő állapotban a kötelezettségvállalási időszak végéig fenntartani. 

15.) A támogatást igénylő köteles a szálaló erdőgazdálkodási tevékenység esetében az első kifizetési 
igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat 
kézhezvételének évét követő két év valamelyikében benyújtani. 
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B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében 
 

1.) A támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt köteles az újulat szabad fejlődését kézi 
ápolással folyamatosan biztosítani a 7. számú mellékletben foglaltak szerint. 

2.) A támogatást igénylő köteles az ápolást úgy végrehajtani, hogy a kötelezettségvállalási időszak 
alatt az újulati szintben 8. számú mellékletben meghatározott tőszám 5%-át meghaladó számú, 
50 centiméternél magasabb  intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyed ne legyen 
jelen az erdőterületen. 

3.) A támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy a kötelezettségvállalási időszak utolsó kifizetési 
igénylés benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szint faállományába tartozó főfafaj 
legalább 2 éves egyedeinek száma a 7. számú mellékletben található táblázatban meghatározott 
darabszámban jelen legyenek.  

4.) A támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy a kötelezettségvállalási időszak utolsó kifizetési 
igénylés benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szint faállományába tartozó 
elegyfafajok legalább 2 éves egyedeinek száma a 7. számú mellékletben található táblázat 
szerinti darabszámban jelen legyenek. 

5.) Amennyiben az erdőállományok kézimunka igényes ápolása részterületen valósul meg, akkor a 
támogatást igénylő köteles a részterület területhatár állandósításáról gondoskodni a 
kötelezettségvállalási időszak végéig.  

6.) A vegyszeres védekezés végrehajtása esetén a támogatást igénylő köteles a vegyszeres 
védekezést a 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az ügyfélkapun keresztül 
bejelenteni a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban, valamint 
köteles a 11. melléklet szerinti munkanapló ide vonatkozó részét vezetni. 

7.) A vegyszeres védekezés végrehajtása során a támogatást igénylő részére a vegyszer használata 
csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélyezett: 

a.) a fásszárú fajok közül a fehér akác (Robinia pseudo-acacia), a bálványfa (Ailanthus 
altissima), a szeder (Rubus sp.), a fekete bodza (Sambucus nigra) a zöld juhar (Acer 
negundo), a gyalogakác (Amorpha fruticosa) és a kései meggy (Prunus serotina) 
visszaszorítása érdekében kéregre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem 
légi úton történő permetezéssel,  

b.) lágyszárú fajok közül csak a siskanád tippan (Calamagrostis epigeios) és a 
japánkeserűfű (Fallopia spp.) tömeges megjelenésénél, 

c.) gyapjaslepke (Lymantria dispar) közepes vagy erős fertőzése esetén (petecsomók 
száma több mint 500 db/0,1 ha) csak Bacillus thuringiensis hatóanyagú, illetve 
kitinszintézis gátló szerekkel, a felújítás alatt álló erdőterületeken, magtermő 
állományokban, a lakosság védelme érdekében lakó- és üdülőövezetek melletti 
parkerdőkben, 

csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket lehet alkalmazni az 
engedélyokiratukban foglalt módon, az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a 
kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában. 

8.) A támogatást igénylő köteles az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek 
esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását 
követően a támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év valamelyikében benyújtani. 

 

C. Természetkímélő anyagmozgatás esetében 
 

1.) A támogatást igénylő köteles a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható 

befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját a fakitermelés megkezdése előtt 

legalább 15 nappal korábban a 13. számú melléklet szerinti formanyomtatványon bejelenteni az 

ügyfélkapun keresztül.  

2.) A támogatást igénylő köteles a fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészleten belül 

kíméletes technológiát alkalmazni, és a következő eszközök valamelyikét használni: kötélpálya, 

egyedi speciális kézi irányítású talajkímélő gumihevederes járószerkezetű eszköz, erdészeti 

csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán, kitermelt faanyag emelve történő 

közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz. 

3.) A támogatást igénylő köteles a fakitermelést és anyagmozgatást úgy elvégezni a kifizetési 

igénylés benyújtásáig, hogy 

a.) az erdőrészletben annak következtében nem keletkezik 20 cm-nél mélyebb 

közelítési, illetve vonszolási nyom, 
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b.) annak következtében a kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m
3
-ére számítva 

legfeljebb 1 darab törzsön jelentkezik olyan sérülés, amely a háncsig hatol. 

4.) A támogatást igénylő köteles a természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a 

kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat 

kézhezvételének évét követő két év valamelyikében benyújtani. 

 

V. Vis maiorra vonatkozó szabályok 

 

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat a 94/2015. (XII. 23.) FM 
rendelet és az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg. A vis maior kérelem benyújtása az 
Magyar Államkincstár (Kincstár) által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül történik. 

 

VI. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 

 

1.) A támogatói okirat közlését követően, az utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig a támogatást 
igénylő a Kincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen kérelmezheti a vállalt 
kötelezettségeinek átadását.  

2.) A támogatást igénylő a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való 
jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági 
feltétek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor. 

3.) Kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtása napján az átvevőnek a támogatási 
kérelemben vállalt tevékenység vagy létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás 
igénybevételi feltételeinek, és a támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak. 

4.) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatói okiratban jóváhagyottaktól. 
5.) A kötelezettség átvállaló kötelezettségátvállalási kérelme után a kifizetési igénylés csak akkor 

hagyható jóvá, ha a kötelezettség átvállaló kötelezettségátvállalásra vonatkozó kérelme az általa 
benyújtott első kifizetési igénylést megelőző év december 31-ig benyújtásra került. 

6.) A kötelezettség átvevője a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott 
módosított támogatói okirat közlését követően nyújthat be kifizetési igénylést. 

7.) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az Irányító 
Hatóság és az átruházó között a támogatói okirat eredményeképpen létrejött jogviszonyból 
származik, az átvevőre száll át. 

8.) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges 
valamennyi dokumentum mindkét fél által aláírt másolati példányát. 

9.) Ha a kötelezettséget átvevővel és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben 
valamely ellenőrzés megállapítása alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására 
irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról az Irányító Hatóság a kizárásra 
irányuló eljárás befejezését követően dönt. 

 

VII. Ellenőrzés 

 

1.) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig ellenőrzésre 
kerül. 

2.) A VII.1. pontja szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a vis maior kérelemre 
vonatkozóan adminisztratív ellenőrzést foglal magában. 

3.) A VII.1. pontja szerinti ellenőrzés a kifizetési igénylésre vonatkozóan: 
4.) adminisztratív ellenőrzést, 
5.) kiválasztás esetén helyszíni ellenőrzést foglal magában. 
6.) A támogatási kérelem és a kifizetési igénylés elbírálása az Adattárnak a támogatási kérelem 

értékelésének határnapja illetve a kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak utolsó napja 
szerinti aktuális adatai alapján történik. 
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7.) A természetkímélő anyagmozgatás tevékenység esetén az adminisztratív ellenőrzés kiterjed a 
nem saját tulajdonú gépekhez illetve a gépekkel végzett tevékenységekhez kapcsolódó 
szerződésekre és számlákra.  

 

VIII. Jogkövetkezmények 

 

Általános kötelezettségvállalási előírások esetében 

 

1.) Amennyiben a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat szerinti nyilatkozat ellenére, és a 
3.4.1 fejezet III. bekezdésének 1.) pontja szerinti időtartamban a foglalkoztatás bővítése nem 
valósul meg, a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik és a megszűnést követően 
két naptári évre kizárásra kerül a jelen felhívás vonatkozásában. 

2.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a pótlásokat nem igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal hajtotta végre, ill. az ezekről 
szóló származási bizonylatok másolati példányait nem a 3.4.1 fejezet III. bekezdésének 2.) 
pontjában foglalt határidőben nyújtotta be, és azt az erre való felszólítás kézhezvételét követő 15 
napon sem pótolta, az érintett erdőterület támogatási jogosultsága megszűnik és az adott 
erdőterület vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való 
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

3.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet III. bekezdésének 3.) pontjában előírt képzési 
kötelezettségének – neki felróható okból - nem tett eleget, akkor a teljes támogatásának 90%-ára 
jogosult. A már felvett támogatási összeg 10%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvételre 
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

4.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt a támogatást igénylő a munkanaplóra 
vonatkozó a 3.4.1 fejezet III. bekezdésének 4.) és 5.) pontjában foglaltaknak nem tett eleget, úgy 
az érintett erdőterületre vonatkozó adott évi támogatásra nem jogosult. Amennyiben a 
kötelezettségvállalási időszak alatt a munkanapló vezetésének elmaradása vagy a munkanapló 
hiánya miatt ismételt szankció kiszabására van szükség, akkor az érintett erdőterület támogatási 
jogosultsága megszűnik és az adott erdőterület vonatkozásában már igénybe vett támogatási 
összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell 
fizetni. 

5.) Amennyiben a támogatást igénylő a több éves kötelezettségvállalási időszak alatt a 3.4.1 fejezet 
III. bekezdésének 6.) pontjában foglaltak ellenére az adott erdőterületre egymást követő két 
évben, az erre való felszólítást kézhezvételét követő 15 napon belül sem nyújt be kifizetési 
igénylést, úgy az érintett erdőterület támogatási jogosultsága megszűnik és az adott erdőterület 
vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan 
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

6.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
nem tartotta be a 3.4.1 fejezet III. bekezdésének 7.) pontjában foglaltakat és az adott 
erdőrészletben nem a támogatott tevékenységet valósította meg, hanem a jelen felhívás alapján 
támogatható másik tevékenységet, akkor az érintett erdőrészlet támogatási jogosultsága 
megszűnik és az adott erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az 
intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

7.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet III. bekezdésének 8.) pontjában előírtakat nem tartotta be, akkor az 50/2008. 
(IV.24.) FVM rendeletben és a 81/2009. (VII.10.) FVM rendeletben foglalt szankció alkalmazására 
kerül sor. 

8.) Amennyiben az erdészeti hatóság valamely hatósági ellenőrzése során a támogatott 
tevékenységhez kötődő nem megfelelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető 
ügynökség a tájékoztatás alapján dönthet a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és 
elrendelheti a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését. 

 
„A” Szálaló erdőgazdálkodás esetében 

 
1.) Amennyiben a támogatást igénylő az első kifizetési igénylés benyújtásáig nem készíti el a 3.4.1 

fejezet IV. A bekezdésének 1.) pontja szerinti szálalási vagy átalakítási tervet, úgy az adott 
erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik 
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2.) Amennyiben a támogatást igénylő az első kifizetési igénylés benyújtásáig nem hajtja végre a 3.4.1 
fejezet IV. A bekezdésének 2.) pontjában foglaltakat, úgy az adott erdőrészlet támogatási 
jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási 
összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell 
fizetni. 

3.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 3.), 4.), 5.) és 8.)  pontjában meghatározásra került maximális 
lék terület méretekhez képest az erdőrészletben nagyobb területű léket alakított ki, úgy az adott 
erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már 
igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó 
szabályok szerint vissza kell fizetni. Az egyes lékek területének meghatározásakor 10 %-os 
abszolút területi toleranciát kell alkalmazni. 

4.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 3.), 4.), 5.) és 8.) pontjában meghatározottakhoz képest az 
erdőrészletben egész hektáronként több léket nyitott vagy bővített, akkor az adott erdőrészlet 
támogatási jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett 
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint 
vissza kell fizetni. 

5.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 6.), és 7.) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget, akkor az 
adott erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőrészlet vonatkozásában 
már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó 
szabályok szerint vissza kell fizetni. 

6.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 9.) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a 
támogatást igénylő az adott erdőrészletre vonatkozó adott évi támogatásának 90%-ára jogosult. 

7.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 9.) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, és az 
adott erdőrészletben olyan a felhívás keretében nyitott vagy bővített lék található, amely a 
munkanaplóban nem került rögzítésre, akkor az adott erdőrészletre vonatkozó adott évi 
támogatásának 50 %-ára jogosult. 

8.) Amennyiben az ötödik kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végén megállapításra 
kerül, hogy a legalább egyéves ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 3.4.1 
fejezet IV. A bekezdésének 11.) pontjában meghatározott darabszámot az erdőrészletben 
megtalálható lékek több mint 20 %-ban, de legfeljebb 40 %-ban, akkor az erdőrészletre vonatkozó 
adott évi támogatásnak 30 %-ára jogosult. 

9.) Amennyiben az ötödik kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végén megállapításra 
kerül, hogy a legalább egyéves ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 3.4.1 
fejezet IV. A bekezdésének 11.) pontjában meghatározott darabszámot az erdőrészletben 
megtalálható összes lék közül a lékek több mint 40 %-ban, akkor az adott erdőrészletre kifizetett 
teljes támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és azt az 
intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

10.) Amennyiben az utolsó kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végén megállapításra 
kerül, hogy a legalább egyéves ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 3.4.1 
fejezet IV. A bekezdésének 11.) pontjában meghatározott darabszámot az erdőrészletben 
megtalálható lékek több mint 20 %-ban, de legfeljebb 40 %-ban, akkor az adott erdőrészletre 
kifizetett teljes támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és azt az 
intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

11.) Amennyiben az utolsó kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végén megállapításra 
kerül, hogy a legalább egyéves ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 3.4.1 
fejezet IV. A bekezdésének 11.) pontjában meghatározott darabszámot az erdőrészletben 
megtalálható összes lék közül a lékek több mint 40 %-ban, akkor az adott erdőrészlet támogatási 
jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett teljes 
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint 
vissza kell fizetni. 

12.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 10.) pontjában foglaltaknak nem tett eleget, és legalább egy 
esetben két lék határvonala közötti távolság kevesebb, mint 40 méter, akkor a támogatást igénylő 
az erdőrészletre vonatkozó adott évi támogatásának a 70%-ra jogosult. Amennyiben az 
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erdőgazdálkodó szomszédos erdőrészletei között áll fenn a meg nem felelés, akkor a szankció 
mindkét erdőrészlet vonatkozásában alkalmazandó.  

13.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 10.) pontjában foglaltaknak nem tett eleget, és több mint egy 
esetben két lék határvonala közötti távolság kevesebb, mint 40 méter, akkor az adott erdőrészlet 
támogatási jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett 
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint 
vissza kell fizetni. Amennyiben az erdőgazdálkodó szomszédos erdőrészletei között áll fenn a 
meg nem felelés, akkor a szankció mindkét erdőrészlet vonatkozásában alkalmazandó.  

14.) Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt nem tett eleget a 3.4.1 
fejezet IV. A bekezdésének 12.) pontjában előírt ápolási műveletnek, akkor az adott erdőrészletre 
vonatkozó adott évi támogatásnak az 50 %-ára jogosult. Amennyiben az adott erdőrészlet 
vonatkozásában az ápolás elmulasztása miatt ismételt szankció kiszabására lenne szükség, 
akkor az adott erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőrészlet 
vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan 
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

15.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 IV. A bekezdésének 13.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és az erdőről , 
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 
szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. számú mellékletében, intenzíven 
terjedő idegenhonos fa-vagy cserjefajként jelölt fafajok 50 cm-nél magasabb egyedei csoportosan 
jelennek meg a lékben, utalva a fakitermelési munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor az 
erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőterület vonatkozásában már 
igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó 
szabályok szerint vissza kell fizetni. 

16.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1. IV. A bekezdésének 13.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és a Vhr. 3. 
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok 
szálanként elkülönült 50 cm-nél magasabb egyedei találhatók, de közvetlen környezetükben a 
fakitermelés elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az adott erdőterületre eső adott évi 
támogatás összege 10 %-al csökkentésre kerül. 

17.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő 
intézkedések megvalósítása esetén a támogatást igénylő a 3.4.1. IV. A bekezdésének 14.) 
pontjában foglaltakat nem a jelen felhívás 6. számú mellékletében leírt szakmai 
követelményeknek megfelelően valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett 
erdőrészlethez kapcsolódóan adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – 
kivétel a 18. és 19. pontban szabályozott esetet - megszűnik. A már igénybe vett a kiegészítő 
intézkedésre vonatkozó támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre 
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

18.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő 
intézkedések megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély, lehelyezett 
fatörzs funkciójuk ellátására alkalmasak, de a 6. számú mellékletben meghatározott műszaki 
paramétereknek nem felelnek meg, akkor a támogatást igénylő az adott erdőrészletre vonatkozó 
kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult. 

19.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
nem tett eleget a 3.4.1. IV. A bekezdésének 14.) pontjában foglalt fenntartásra vonatkozó 
feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó 
szabályok szerint vissza kell fizetni. 

20.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1. IV. A bekezdésének 15.) pontja szerint nem nyújtja be 
az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a 
támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év valamelyikében, úgy az erdőrészlet 
támogatási jogosultsága megszűnik. 

21.) Amennyiben az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során a támogatott tevékenységhez 
kötődő nem megfelelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető ügynökség a 
tájékoztatás alapján dönthet a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és elrendelheti a 
jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését. 
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„B” Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében 

 
1.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. B bekezdésének 1.) pontjában foglaltakat 

nem tartotta be a kötelezettségvállalási időszak alatt, úgy az adott erdőterület támogatási 
jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőterület vonatkozásában már igénybe vett támogatási 
összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell 
fizetni. 

2.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1 IV. B bekezdésének 2.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és a Vhr. 3. 
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fa-vagy cserjefajként jelölt fafajok 50 cm-
nél magasabb egyedei csoportosan jelennek meg az erdőterületen, utalva a fakitermelési munkák 
szakszerűtlen végrehajtására, akkor az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik és az 
érintett erdőterület vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való 
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

3.) Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a támogatást igénylő 
a 3.4.1. IV. B bekezdésének 2.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és a Vhr. 3. 
számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok 
szálanként elkülönült 50 cm-nél magasabb egyedei találhatók, de közvetlen környezetükben a 
fakitermelés elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az adott erdőterületre eső adott évi 
támogatás összege 10 %-al csökkentésre kerül. 

4.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 IV. B bekezdésének 3.) pontjában foglalt, a 
kötelezettségvállalási időszak utolsó kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végére az 
újulat főfafajának tőszámára vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, akkor az adott 
erdőterület támogatási jogosultsága megszűnik, és az érintett erdőterület vonatkozásában már 
igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó 
szabályok szerint vissza kell fizetni. 

5.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 IV. B bekezdésének 4.) pontjában foglalt, a 
kötelezettségvállalási időszak utolsó kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végére az 
újulat elegyfafajainak tőszámára vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, akkor az utolsó évi 
támogatási összeg kifizetésére nem jogosult. 

6.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 IV. B bekezdésének 5.) pontjában foglaltakat, azaz 
területhatár állandósítással elkülöníthető részterület esetében a területhatár állandósítási 
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget a kötelezettségvállalási időszak alatt, 
akkor a területegységre jutó támogatási összeg 10%-kal csökkentett összeg kifizetésére jogosult. 
A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre 
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.   

7.) Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt a 3.4.1 fejezet IV. B 
bekezdésének 6.) pontjában meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a 
bejelentés évében az erdőterületre eső támogatás összege 50 %-al csökkentésre kerül. 

8.) Amennyiben a támogatást igénylő vegyszeres védekezés esetében a 3.4.1 fejezet IV. B 
bekezdésének 6.) pontjában meghatározott munkanapló vezetési kötelezettségének nem tett 
eleget, akkor az adott erdőterületre eső adott évi támogatásra nem jogosult. 

9.) Amennyiben a támogatást igénylő a vegyszeres védekezést nem a 3.4.1 fejezet IV. B 
bekezdésének 7.) pontjában meghatározott esetekben hajtotta végre, akkor az adott évi 
támogatási összeg kifizetésére nem jogosult. 

10.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. B bekezdésének 8.) pontja szerint nem 
nyújtja be az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását 
követően a támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év valamelyikében, úgy az 
erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik. 

11.) Amennyiben az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során a támogatott tevékenységhez 
kötődő nem megfelelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető ügynökség a 
tájékoztatás alapján dönthet a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és elrendelheti a 
jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését. 

 
„C” Természetkímélő anyagmozgatás esetében 

 
1.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. C bekezdésének 1.) pontjában 

meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, úgy az erdőrészlet támogatási 
jogosultsága megszűnik. 
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2.) Amennyiben a támogatást igénylő a fakitermelés és anyagmozgatás során nem a 3.4.1 fejezet IV. 
C bekezdés 2.) pontjában meghatározott eszközöket használta, úgy az adott erdőrészlet 
támogatási jogosultsága megszűnik.  

3.) Amennyiben a fakitermelés és anyagmozgatás során a 3.4.1 fejezet IV. C bekezdésének 3.) a.) 
alpontjában meghatározott mélységű közelítési és vonszolási nyomnál mélyebb keletkezik, akkor 
az adott erdőrészletre eső támogatás összege 50 %-kal csökkentésre kerül.  

4.) Amennyiben a fakitermelés és anyagmozgatás során a 3.4.1 fejezet IV. C bekezdésének 3.) b.) 
alpontjában meghatározott mértékű törzssérülésnél több történt, úgy az erdőrészlet támogatási 
jogosultsága megszűnik.  

5.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. C bekezdésének 4.) pontja szerint nem 
nyújtja be a kifizetési igénylését a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a 
támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év valamelyikében, úgy az erdőrészlet 
támogatási jogosultsága megszűnik. 

6.) Amennyiben az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során a támogatott tevékenységhez 
kötődő nem megfelelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető ügynökség a 
tájékoztatás alapján dönthet a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és elrendelheti a 
jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését. 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások: 
 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt 

és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni.  

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások: 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

Határidő Előírás 

Az egységes kérelem beadási időszaka A kifizetési igénylés beadása 

 

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 10 mérföldkő 

tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezését követően szükséges megtervezni. 

 

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.1 fejezete tartalmazza. 
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3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése 
 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – 

megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a 

támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a 

támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az 

igényelt támogatás elnyerését. 

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt 

megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint 

a támogatást igénylőnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó utolsó 

kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2 

pontja tartalmazza. 

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis maior) 

esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések 

megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes 

szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg. 

 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

A támogatott tevékenységek az Evt.16. § (6) bekezdésében meghatározott erdészeti igazgatási egységek 

teljes, vagy azok területileg lehatárolt, összefüggő területén valósíthatóak meg.  

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 

A művelet monitoring adatai a benyújtott kifizetési igénylésben kerülnek begyűjtésre. 

A Vidékfejlesztési Program 11.1.4. fejezete alapján a tervezett kimeneti mutatók a 2014–2020-as 
időszakra: 

 

Az intézkedés neve A mutató elnevezése Érték 

M15 - Erdő-környezetvédelmi és 

éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, 

természetmegőrzés (34. cikk) 

Erdő-környezetvédelmi szerződések 

által érintett területek (15.1.) 
5 000,00 ha 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló Felhívások 

esetén 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 

3.8. Fenntartási kötelezettség 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 

3.9. Biztosítékok köre 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.10. Önerő 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

4.1 Támogatást igénylők köre 
 

A jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

-  az Evt. alapján – legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor - jogerősen 
nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók; 

 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
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4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 
 

1. Lásd az ÁÚF –ban található 2. Kizáró okok listája c. részben. 
2. Állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható: 

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi 
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül. 

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 

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, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 

 

2017. február 16. – 2019. február 15. között 

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

a. 2017. március 17. 

b. 2017. április 17. 

c. 2017. május 16. 

d. 2017. augusztus 16. 

e. 2017. november 16. 

f. 2018. február 16. 

g. 2018. május 16. 

h. 2018. augusztus 16. 

i. 2018. november 16. 

j. 2019. február 15. 

 

1. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.   

2. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig változtatások 

tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig tett utolsó 

változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a 

támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 

3. Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő értékelési határnaponként egy támogatási 

kérelmet nyújthat be. 

4. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható 

formában kell csatolni a kérelemhez. 

5. A támogatás az erdőrészlet azonosító megadásával igényelhető. 

6. A foglalkoztatás bővítéséről a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló online kitöltő 

program felületén kell nyilatkozni a támogatást igénylőnek. 



21 
 

7.  A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő-programon 

keresztül.  

8. A támogatási kérelem Kincstár 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. 

 

4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 
 
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített 
kiválasztási eljárásrend szerint kerülnek elbírálásra. 
 
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 
A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmeket a 4.4.2. fejezet 3. bekezdés 
táblázatában meghatározott pontrendszer alapján, erdőrészletenként, a támogatott területek rangsor 
állításával kerülnek elbírálásra. 
 
A támogatott területek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az Irányító Hatóság 
bocsátja ki a támogatói okiratot. 
 
Azt a minimális pontszámot, amelytől e felhívás alapján támogatás adható, az Irányító Hatóság 
közleményben teszi közzé. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre. 
. 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. 
 
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek 
benyújtásának és elbírálásának módja). 
 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok: 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

1.  Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:   

a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

b. a jelen felhívás 3.4.1. fejezetének I, II. alfejezeteiben leírt jogosultsági kritériumok 

Amennyiben a nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott 

erdőterület nem felel meg, akkor az adott erdőterület hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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3. Tartalmi értékelési szempontok: 

 

A B C 

Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Az értékelés alapja 

1. A támogatási kérelemben szereplő 
erdőrészlet rendeltetése* 

 Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján 

Védelmi rendeltetés 15  

Közjóléti rendeltetés 10  

Kizárólag gazdasági rendeltetés 0  

   

2. A támogatásba bevont erdő  
természetességi állapota (2009. évi XXXVII. 
törvény 7. § (1) bekezdés a) – f) pont) 

 
Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján 

Természetes erdő és természetszerű erdő 20  

Származék erdő 15  

Átmeneti erdő 10  

Kultúrerdő 5  

Faültetvény 0  

   

3. Erdőterület mérete   

3/A Erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási 
tevékenységének területe 

 
 

Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján 

Kevesebb, mint 300 hektár 15 
 

300 hektár vagy annál több, de kevesebb, mint 
1500 hektár 

10 
 

1500 hektár vagy annál több 0  

3/B Az erdőgazdálkodó az Evt. 7.§ (1) bek. a), 
b), és c) természetességű erdeinek 
erdőgazdálkodási tevékenységgel érintett 
területének hány százalékát vonja vagy 
vonta be a támogatásba**  

 

Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai és a 2015. évi egységes 
kérelemben igényelt, többéves 
célprogramban jóváhagyott területek 
alapján 

50 %-nál többet 15  

30 – 50 % között 10  

30 %-nál kevesebbet 0  

   

4. A támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónap saját alkalmazotti 
átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak 
átlaglétszámának bővítése***  

 
A támogatási kérelemben lévő 
nyilatkozat alapján 

3 vagy több új munkahely 10 
 

2 új munkahely 8 
 

1 új munkahely 6 
 

A foglalkoztatottak száma nem bővül a 
támogatást megelőző időszakhoz képest 

0 
 

   

5. A terület védettsége   

5/A. Natura 2000 terület  
Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján 

Az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 
2000 területként lehatárolásra került 

7 
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*több rendeltetés esetén csak a nagyobb pontértékű rendeltetés után jár pontszám 

**támogatásba vont területnek minősül a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alatt már támogatásba vont több éves 

kötelezettségvállalással érintett erdőterület is, amennyiben a 2015. évi egységes kérelemben kifizetési kérelmet adtak be rá. 

*** természetkímélő anyagmozgatás tevékenység esetén: ha a támogatást igénylő a jelen felhívás keretében, előzőleg benyújtott 

támogatási kérelmében kizárólag a természetkímélő anyagmozgatás tevékenység szerepel és ebben vállalta és teljesítette a 

foglalkoztatás bővítését, és ezt követően jelen felhívás keretében újabb támogatási kérelmet nyújt be, akkor a megelőző 

kötelezettségvállalási időszak szerinti létszám fenntartását kell foglalkoztatás bővítéseként figyelembe venni . A foglalkoztatotti 

átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” 

című kiadványa tartalmazza.( A támogatást igénylő által alkalmazott közfoglalkoztatottak nem számítanak bele a bázislétszámba.) 

Az értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.  

Az értékelés alapján elérendő minimális pontszám: 25 pont. 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 

 

5.1 A támogatás formája 
 

1. Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

2. A támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag 

kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető. 

Az Országos Erdőállomány Adattárban nincs 
lehatárolva Natura 2000 területként 

0 
 

5/B Egyéb védett terület   
Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján 

Az Országos Erdőállomány Adattárban védett 
területnek minősülő terület 

8 
 

nem védett terület 0 
 

   

6. A terület frekventáltsága turizmus 
szempontjából 

 
 

6/A Turistaút megléte  
Önkormányzat 10. mellékletnek 
megfelelő igazolása alapján 

a támogatott területen jelzett turistaút vezet 5 
 

a támogatott területen nem vezet turistaút 0 
 

6/B Közjóléti létesítmény megléte  
Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján 

A támogatott területen vagy annak 500 m-s 
közelében az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdei közjóléti 
létesítmény található 

5 

 

A támogatott területen vagy annak 500 m-s 
közelében nem található az Országos 
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdei 
közjóléti létesítmény 

0 

 

   

Elérhető maximális pontszám: 100 
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3. Az évente benyújtandó kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak 

szerint, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.  

4. A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, 

amely határidő jogvesztő hatályú.  

5. A természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység 

maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év 

valamelyikében lehet benyújtani. 

6. A szálaló erdőgazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek 

esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását 

követően a támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év valamelyikében lehet benyújtani. 

7. A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási 

határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg 

munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 

8. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, 

a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete 

és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései 

alkalmazandók.  

9. Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 

ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül. 

10. A támogatott tevékenység elvégzése előtt 15 nappal korábban az ügyfélkapun keresztül kell 

bejelenteni: 

Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetén: 

A.) a vegyszeres védekezést a 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. 

Természetkímélő anyagmozgatás esetén: 

B.) a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott 

fakitermelés eszközét és módját a 13. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. 

11. A támogatott tevékenységek függvényében, ahol releváns, a kifizetési igényléshez mellékelni kell: 

A.) foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által 

hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát, 

B.) pótlás során a felhasználás után benyújtott első kifizetési igényléshez az erdészeti 

szaporítóanyag származási igazolásának másolati példányát,  

C.) az elvégzett műveletek igazolására szolgáló a 11. számú melléklet szerinti munkanapló 

másolatát. A folyamatosan vezetett munkanaplót az első kifizetés igénylést követően a 

kötelezettségvállalási időszak alatt benyújtott összes többi kifizetési igényléshez is 

mellékelni kell.  

12. A támogatott tevékenységek függvényében, az első kifizetési igényléshez mellékelni kell: 

Szálaló erdőgazdálkodás esetén: 

D.) támogatott átalakító üzemmódú erdőrészlet esetében az 5. számú melléklet szerinti 

átalakítási tervet, támogatott szálaló üzemmódú erdőrészlet esetében az 4. számú 

melléklet szerinti szálalási tervet, 
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E.) kerítés és villanypásztor esetében a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó 

mérési jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre történő saját 

poligon feltöltésével kell igazolni, 

F.) padka, erdőszegély, lehelyezett fatörzs esetében a megvalósítás pontos hosszának és 

elhelyezkedésének leírását, valamint abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a 

területnek csak bizonyos részét érintik – az ezekkel érintett terület határvonalainak 

feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási térképet, 

Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetén: 

G.) a részterületen megvalósuló erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében a 

területhatár állandósítással elkülönített részterület elhelyezkedését és méretét alátámasztó 

mérési jegyzőkönyvet, amelynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre saját 

poligon feltöltésével kell igazolni. 

Természetkímélő anyagmozgatás esetén: 

H.) az elvégzett fakitermelésre vonatkozó a Vhr. 24. § (1) b) pont szerinti bejelentő másolatát. 

13. Amennyiben az eljárás során a kifizetési igénylés mellékletei nem kerülnek benyújtásra, egyszeri 

alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

14. Amennyiben a támogatást igénylő az első kifizetési igénylés benyújtását követő időszakban, adott 

naptári évben nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatott területre, illetve támogatott 

tevékenységre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben. A vállalt 

kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak, továbbá a kötelezettségek betartását 

helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják, különös tekintettel a szálaló erdőgazdálkodás 

tevékenység esetében a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 11.) pontjában foglaltakra. 

15. Az évente benyújtott kifizetési igénylések alapján az éves támogatási rész a támogatásra 

vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, keresztellenőrzések, helyszíni ellenőrzések lefolytatása 

után egy részletben kerül kifizetésre. 

16. A támogatást igénylőre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó 

észrevétel jelen pályázati felhívás esetében kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 

nyújtható be. 

17. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés 

benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül 

meghatározásra. 

18. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást 

igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 

19. A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) 

bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki. 

 

 

 

 

 



26 
 

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

5.3 A támogatás mértéke, összege 
 

Tevékenység 

megnevezése 

Támogatható tevékenység erdőtervi 

jogosultság alapján 

A támogatás mértéke 

„A” Szálaló 

erdőgazdálkodás 

Szálaló vagy átalakító üzemmód szerinti 

gazdálkodás vagy arra való áttérés a 

vágásos üzemmódról vagy állami erdő 

esetén a törvényi kötelezettség feletti részen 

10 évre évente 221 eurónak 

megfelelő forintösszeg/ha 

Átalakítási és szálalási terv készítése 

Speciális szaktudás a terepi irányításhoz az 

erdészeti szakirányítók részéről 

Lék nyitása és bővítése az erdőben – 

speciális jelölés, irányított fadöntés 

Újulat kézimunka igényes ápolása a 

lékekben, egyedi védelem 

Kiegészítő, szükség szerint választható 

létesítmények: kerítés 

Egyszeri alkalommal 4 eurónak 

megfelelő forintösszeg/folyóméter, 

de legfeljebb 504 eurónak 

megfelelő forintösszeg/ha 

Kiegészítő, szükség szerint választható 

létesítmények: villanypásztor 

Egyszeri alkalommal 2 eurónak 

megfelelő forintösszeg/folyóméter, 

de legfeljebb 216 eurónak 

megfelelő forintösszeg/ha  

Kiegészítő, szükség szerint választható 

létesítmények: padka, magfogó rőzsefonat, 

fatörzs 10 fok feletti lejtés esetén 

Egyszeri alkalommal 13 eurónak 

megfelelő forintösszeg/100 

folyóméter, de legfeljebb 624 

eurónak megfelelő forintösszeg/ha 

„B” Erdőállományok 
kézimunka igényes 
ápolásának 
támogatása 

 

Tölgy-Bükk-Egyéb keménylomb 

célállománytípus csoport esetében végzett 

természetes erdőfelújítás ápolása  

Első évben 300 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha, második évtől 6 

évre évente 103 eurónak megfelelő 

forintösszeg/ha 

„C” 

Természetkímélő 

anyagmozgatás a 

fakitermelés 

alkalmával 

kötélpálya, egyedi speciális kézi irányítású 

talajkímélő gumihevederes járószerkezetű 

eszköz, pl. vasló, erdészeti csúszda, állati 

erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán 

vagy a kitermelt faanyag emelve történő 

közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz 

használatával lehet csak a faanyagot 

kiszállítani 

Egyszeri alkalommal 18 eurónak 

megfelelő forintösszeg/m
3
, de 

legfeljebb 50m
3
/ha faanyag 

kiszállítása után 900 eurónak 

megfelelő forintösszeg/ha 
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5.4 Előleg igénylése 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

5.5 Az elszámolható költségek köre 

Az 5.3. pontban foglalt egységköltségekben számított költségek. 

5.6 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

5.7 Nem elszámolható költségek köre 
Az 5.3. pontban foglalt egységköltségekben számított költségeken túl semmilyen költség nem 

elszámolható. 

5.8 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
 
Támogatáshalmozódás 
 
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 
 
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 
 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja 
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget. 
 

5.8.1 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 
 

Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott 

támogatás,  

 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a 

mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások 

bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (mezőgazdasági 

csoportmentességi rendelet) szóló 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1—75.) 

I.-III. fejezetében és a III. fejezet 37. cikkében 

 a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. 

rendeletben, valamint 
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 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban nyújtható. 

 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

a. Az önkormányzat 10. melléklet szerinti igazolása a támogatandó erdőterületen található 

turistautakról  

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 

támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési igénylés benyújtása során csatolni 

szükséges.  

A. foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által 

hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát, 

B. az elvégzett műveletek igazolására szolgáló az 11. számú melléklet szerinti munkanapló 

másolatát. A munkanapló másolatát az 5.1. fejezet 11. pontjának megfelelően minden 

kifizetési igényléshez csatolni szükséges. 

Szálaló erdőgazdálkodás esetén: 

C. támogatott átalakító üzemmódú erdőrészlet esetében az 5. számú melléklet szerinti 

átalakítási tervet, támogatott szálaló üzemmódú erdőrészlet esetében az 4. számú melléklet 

szerinti szálalási tervet, 

D. kerítés, villanypásztor esetében a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó mérési 

jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre történő saját poligon 

feltöltésével kell igazolni, 
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E. padka, erdőszegély, lehelyezett fatörzs esetében a megvalósítás pontos hosszának és 

elhelyezkedésének leírását, valamint abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a 

területnek csak bizonyos részét érintik – az ezekkel érintett terület határvonalainak 

feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási térképet, 

Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetén: 

F. a részterületen megvalósuló erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében a 

területhatár állandósítással elkülönített részterület elhelyezkedését és méretét alátámasztó 

mérési jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre saját poligon 

feltöltésével kell igazolni. 

Természetkímélő anyagmozgatás esetén: 

G. az elvégzett fakitermelésre vonatkozó a Vhr. 24. § (1) b) pont szerinti bejelentő másolatát. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

 

A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt élt 

házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás 

igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a szükséges 

eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős 

hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 

3.2 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 
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9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. számú melléklet: Fogalomtár 

2. számú melléklet: Célállomány-típusok meghatározása 

3. számú melléklet: Szálaló erdőgazdálkodás célterület esetén támogatható célállomány-típusok 

4. számú melléklet: Szálalási terv 

5. számú melléklet: Átalakítási terv 

6. számú melléklet: Kiegészítő intézkedések műszaki követelményei 

7. számú melléklet: Kézimunka igényes ápolás szakmai követelményei 

8. számú melléklet: Szálaló erdőgazdálkodás tevékenység esetén az egyes célállománytípus-

csoporthoz megállapított minimális csemeteszámok 

9. számú melléklet: Jogszabályok gyűjteménye 

10. számú melléklet: Önkormányzat igazolása 

11. számú melléklet: Munkanapló 

12. számú melléklet: Bejelentő lap vegyszeres védekezésről 

13. számú melléklet: Bejelentő adatlap Az erdő-környezetvédelmi intézkedések pályázati felhívás 3.4.1 

fejezet IV. C bekezdésének 1.) pontja szerinti - a természetkímélő anyagmozgatás esetében előírt - 

bejelentési kötelezettség teljesítéséhez 


