
  
 
 
 

 
 
  

 

|1 

FELHÍVÁS 

 

Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok 

megelőzésének támogatása érdekében. 

A Felhívás címe: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

megelőzése 

A Felhívás kódszáma: VP5-8.3.1-16 

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdőtüzek, a természeti 

katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésének támogatása érdekében.  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a 

kockázat-megelőzés és – kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány az erdészeti hatóság által az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 

alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban 

foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  

 a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 

rendelkezésre álló forrás erejéig. 

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

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez. 

  

                                                 
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).  

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 elté rnek 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/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
 

A klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó abiotikus kockázatokat eredményez. Ezek részben előre 

jelezhetően, részben katasztrófa jelleggel bekövetkező folyamatok, amelyekhez alkalmazkodni, illetve 

bekövetkezésük esetében az ökológiai potenciált fenntartani csak hosszú távú fejlesztéspolitikai 

beavatkozásokkal lehetséges.  

Hazánkban az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb az aszály, amely a tűzveszély növekedésével is 

együtt jár, így nagyobb figyelmet kell fordítani a tűz megelőzésére is, amely által növelhető az 

erdőgazdálkodás biztonsága. A megelőzési tevékenyég nemcsak költséghatékonyabb , mint a kárelhárítás 

és kárfelszámolás, hanem az ökológiai -, természeti károk minimalizálására is alkalmas.  

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 (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 

5. vidékfejlesztési prioritáshoz
2
, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a 

Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. 

 

A felhívás által támogatott tevékenységek az 5E fókuszterület megvalósulásához járulnak hozzá.  

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,48 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250 db.  

 

1.3. A támogatás háttere 

 

Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős 

Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves 

fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő 

Éves Fejlesztési Keret alapján.  

 

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

 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól-16:00-ig, pénteken 8:30-tól 

14:00-ig fogadják hívását.  

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

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.  

 

 

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  

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013 EU rendelet 24. cikkében 

foglaltaknak megfelelően. 

Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

1.) Tűzpászták esetén: 

a) „A” típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;  

b) „B” típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;  

c) „C” típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása.  

 

2.) Víznyerőhely esetén: 

a) „A” típusú víznyerőhely kialakítása: 

        aa) vízzáró talaj alkalmazása; 

        ab) egyéb szigetelés alkalmazása.  

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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b) „B” típusú víznyerőhely kialakítása: 

ba) vízzáró talaj alkalmazása; 

bb) egyéb szigetelés alkalmazása. 

 

c) C” típusú víznyerőhely kialakítására: 

 ca) vízzáró talaj alkalmazása; 

 cb) egyéb szigetelés alkalmazása. 

 

3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása.  

 

4.) Tuskósorok lehordásának támogatása. 

 

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

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

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak minősül.  
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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  

Tűzpászták kialakítása és 

fenntartása. 

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

17/B. § 7. pontja alapján az 

erdőterület fejlesztésére és az erdő 

életképességének javítására 

irányuló beruházás 

b) az erdőgazdálkodási potenciál 

károsodásának megelőzése 

az erdőtűz, természeti katasztrófa, 

természeti katasztrófához 

hasonlítható kedvezőtlen éghajlati 

jelenség, egyéb kedvezőtlen 

éghajlati jelenség, növénykárosító 

vagy katasztrófaesemény által 

okozott erdőkár megelőzéséhez és 

elhárításához nyújtott támogatás 

Víznyerőhely kialakítása. 

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

17/B. § 7. pontja alapján az 

erdőterület fejlesztésére és az erdő 

életképességének javítására 

irányuló beruházás 

b) az erdőgazdálkodási potenciál 

károsodásának megelőzése 

az erdőtűz, természeti katasztrófa, 

természeti katasztrófához 

hasonlítható kedvezőtlen éghajlati 

jelenség, egyéb kedvezőtlen 

éghajlati jelenség, növénykárosító 

vagy katasztrófaesemény által 

okozott erdőkár megelőzéséhez és 

elhárításához nyújtott támogatás 

Fenyő fő-fafajú állományok 

tisztításából származó fenyő 

tisztítási anyag eltávolítása. 

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

17/B. § 7. pontja alapján az 

erdőterület fejlesztésére és az erdő 

életképességének javítására 

irányuló beruházás 

b) az erdőgazdálkodási potenciál 

károsodásának megelőzése, 

az erdőtűz, természeti katasztrófa, 

természeti katasztrófához 

hasonlítható kedvezőtlen éghajlati 

jelenség, egyéb kedvezőtlen 

éghajlati jelenség, növénykárosító 

vagy katasztrófaesemény által 

okozott erdőkár megelőzéséhez és 

elhárításához nyújtott támogatás 

Tuskósorok lehordásának 

támogatása. 

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

17/B. § 7. pontja alapján az 

erdőterület fejlesztésére és az erdő 

életképességének javítására 

irányuló beruházás 

b) az erdőgazdálkodási potenciál 

károsodásának megelőzése 

az erdőtűz, természeti katasztrófa, 

természeti katasztrófához 

hasonlítható kedvezőtlen éghajlati 

jelenség, egyéb kedvezőtlen 

éghajlati jelenség, növénykárosító 

vagy katasztrófaesemény által 

okozott erdőkár megelőzéséhez és 

elhárításához nyújtott támogatás 

 

 



9 
 

3.3 Nem támogatható tevékenységek 
 

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

támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:  

1) Azok a 3.1. fejezet szerinti tevékenységek, melyekre a támogatást igénylő - ugyanazon terület 

vonatkozásában – jelen pályázati felhívás alapján öt éven belül már részesült támogatásban, 

illetve támogatói okirattal rendelkezik. 

2) Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok 

megelőzése: 

a) karácsonyfa és díszítőgally-telepeken; 

b) rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvényeken;  

c) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományokban; 

d) az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőkben. 

 

3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  
 

3.4.1.1  Műszaki és szakmai elvárások  

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges: 

 

I. Támogatás igénybevételének feltételei  

A. Tűzpászták kialakítása vagy fenntartása esetén: 

1.) A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges , ahol a támogatást igénylő a támogatási 

kérelemben szereplő tevékenységet saját használatában lévő erdőterületen végzi, vagy 

rendelkezik a támogatással érintett, a támogatási jogosultságot megalapozó erdőterület 

vonatkozásában az erdőterület erdőgazdálkodója által kiadott hozzájárulással, amely alapján a 

támogatott tevékenységet a támogatás egyedüli jogosultjaként végzi. 

2.) Az „A” típusú keskeny és a „B” típusú járható tűzpászta kialakítása olyan területeken lehetséges, 

ahol a támogatást igénylő a tevékenység megvalósítási helyére vonatkozó erdőrészletek 

esetében, rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős 

erdőtervvel. Amennyiben a tűzpászta nyomvonala a védendő erdőrészlettel közvetlenül határos 

az Evt. 13. § (1) bekezdés szerinti földterületen kerül kialakításra, abban az esetben ezen 

területeknek is rendelkezniük kell jóváhagyott  jogerős erdőtervvel. 

3.) A „C” típusú széles tűzpászta kialakítása olyan területeken lehetséges, ahol a támogatást igénylő 

a tevékenység megvalósítási helyére vonatkozó erdőterületek esetében, valamint a tűzpászta 
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nyomvonalával közvetlenül határos védendő erdőrészletek esetében, rendelkezik az erdészeti 

hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel. 

4.) A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges , ahol a támogatást igénylő a kérelmezett 

tevékenység megvalósítási helyére vonatkozóan rendelkezik az erdők tűz elleni védelméről szóló 

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet (a továbbiakban: tűzvédelmi rendelet)  

a) 5.§ (5) bekezdésében meghatározott területen védelmi tervvel vagy;  

b) az 5. § (8) bekezdésében meghatározott területeken egyszerűsített védelmi tervvel;  

c) rendelkezik az erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység vagy 

létesítmény erdővédelmi indokoltságát igazoló nyilatkozattal.  

5.) A támogatási kérelemben szereplő és a védelmi vagy egyszerűsített védelmi tervben feltüntetett 

nyomvonal alapján a tűzpásztának körbe kell zárni egy erdőrészletet, vagy mindkét végének 

másik tűzpásztához, úthoz, vasúthoz vagy egyéb, éghető anyagtól mentes területhez kell 

kapcsolódnia, úgy, hogy a tűz terjedését meggátolja. 

6.) Az „A” típusú keskeny tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a 

nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy közepesen 

veszélyeztetett, az Országos Erdőállomány Adattár (továbbiakban: Adattár) alapján erdőnek nem 

minősülő területtel érintkező erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség. 

7.) A nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén az 

„A” típusú keskeny tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben 

veszélyeztetett, az Adattár alapján erdőnek nem minősülő területtel érintkező erdőrészletekre 

vonatkozóan van lehetőség. 

8.) A „B” típusú járható tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a 

nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy közepesen 

veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség. 

9.) A nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén a „B” 

típusú járható tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben 

veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség. 

10.) Az „A” típusú keskeny és a „B” típusú járható tűzpászta nyomvonala az erdőrészleten kívül is 

kialakítható a védendő erdőrészlettel közvetlenül határos az Evt. 13. § (1) bekezdés szerinti 

földterületen is, amennyiben azon a támogatást igénylő a jogerősen nyilvántartásba vett 

erdőgazdálkodó, vagy rendelkezik a támogatással érintett, a támogatási jogosultságot 

megalapozó erdőterület vonatkozásában az erdőterület erdőgazdálkodója által kiadott 

hozzájárulással, amely alapján a támogatott tevékenységet a támogatás egyedüli jogosultjaként 

végzi.  

11.) A „C” típusú széles tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben 

veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó 

erdőrészletekkel közvetlenül határos, az Adattárban útként vagy nyiladékként nyilvántartott 

földterületre vonatkozóan van lehetőség. 

12.)  A közepesen veszélyeztetett megyékben, valamint a nagymértékben vagy közepesen 

veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén a „C” típusú széles tűzpászta 

kialakításának és fenntartásának támogatására a nagymértékben veszélyeztetett kategóriába 
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tartozó erdőrészletekkel közvetlenül határos, az Adattárban útként vagy nyiladékként nyilvántartott 

földterületekre vonatkozóan van lehetőség. 

 

B. Víznyerőhely kialakítása esetén: 

1.) A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges , ahol a támogatást igénylő a támogatási 

kérelemben igényelt létesítményt a saját használatában lévő erdőterületen alakítja ki.  

2.) A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol a támogatást igénylő a támogatási 

kérelemben szereplő tevékenység megvalósítási helyére vonatkozó erdőterület esetében, 

rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel .  

3.) A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges ahol a támogatást igénylő a kérelmezett 

tevékenység megvalósítási helyére vonatkozóan rendelkezik a tűzvédelmi rendelet. 

a) 5 § (5) bekezdésében meghatározott területen védelmi tervvel vagy;  

b) az 5. § (8) bekezdésében meghatározott területeken egyszerűsített védelmi tervvel; 

c) rendelkezik az erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység vagy 

létesítmény erdővédelmi indokoltságát igazoló nyilatkozattal.  

4.) Víznyerőhely kialakítása akkor támogatható, ha a súlypontjától legfeljebb 2 kilométerre fekvő, a 

nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyékben lévő nagymértékben vagy 

közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletek, valamint a nagymértékben vagy 

közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén a nagymértékben 

veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletek együttes területe eléri: 

a) az „A” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 150 hektár-t; 

b) a „B” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 200 hektár-t; 

c) a „C” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 300 hektár-t. 

5.) A víznyerőhely kialakításával védendő, 4.) bekezdés szerinti erdőrészletként azon erdőrészletek 

vehetők figyelembe, amelyeken a kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó a nyilvántartásba vett 

erdőgazdálkodó, vagy amelyekre vonatkozólag a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó és a 

kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó a víznyerőhely használatáról közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt, a 4.) bekezdés szerint figyelembe vehető erdőrészleteket is 

tartalmazó megállapodást kötött. 

6.) Ha ugyanazon erdőrészletre több kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó is csatol megállapodást, az 

erdőrészlet területe egyik kérelemnél sem vehető figyelembe a 4.) bekezdés szerinti területként. 

 

C. Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása 

esetén: 

1.) A támogatás igénybevétele olyan területen lehetséges, ahol a támogatást igénylő a támogatási 

kérelemben igényelt tevékenységet a saját használatában lévő erdőterületen hajtja végre.  
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2.) A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol a támogatást igénylő a kérelmezett 

erdőrészletek esetében, rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős 

erdőtervvel.  

3.) A tisztításból származó fenyő tisztítási faanyag eltávolításának támogatására 

a) a nagymértékben veszélyeztetett megyékben olyan nagymértékben vagy közepesen 

veszélyeztetett az 1. számú melléklet 9. pontjában meghatározott fenyőerdők 

vonatkozásában van lehetőség, amelyeknél az erdőtervben tisztítási előírás szerepel;  

b) a közepesen veszélyeztetett megyékben, valamint a nagymértékben vagy közepesen 

veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén a nagymértékben veszélyeztetett 

kategóriába tartozó, az 1. számú melléklet 9. pontjában meghatározott fenyőerdők 

vonatkozásában van lehetőség, amelyeknél az erdőtervben tisztítási előírás szerepel.  

 

D. Tuskósorok lehordása esetén: 

1.) A támogatás igénybevétele olyan területen lehetséges, ahol a támogatást igénylő a támogatási 

kérelemben igényelt tevékenységet a saját használatában lévő erdőterületen hajtja végre.  

2.) A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol a támogatást igénylő a kérelmezett 

erdőrészletek esetében, rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős 

erdőtervvel.  

3.) Tuskósorok lehordásának a támogatására a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett 

megyékben azon erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség, amelyek a véghasználat évében 

nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett erdőrészletként voltak nyilvántartva, és a 

tuskósor a támogatási kérelem benyújtásának az évét megelőző 5 éven belül elvégzett 

véghasználat után keletkezett.   

4.) Tuskósorok lehordásának a támogatására a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett 

megyének nem minősülő megyék esetén azon erdőrészletek vonatkozásában van lehetőség, 

amelyek a véghasználat évében nagymértékben veszélyeztetett erdőrészletként voltak 

nyilvántartva, és a tuskósor a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző 5 éven belül 

elvégzett véghasználat után keletkezett.   

5.) Rendelkezik az erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység erdővédelmi 

indokoltságát igazoló nyilatkozattal és a jogosult szakszemélyzet által ellenjegyzett vázrajzzal a 

tuskósorok pontos elhelyezkedéséről.  
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II. Kötelezettségek vállalása  

 

A. Tűzpászták kialakítása vagy fenntartása esetén: 

 

1.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 1.) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet  a 2. 

számú melléklet A. 1. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően megvalósítani. 

2.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 1.) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet a 2. 

számú  melléklet A. 2. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően megvalósítani. 

3.) A 2. számú melléklet A. 2. pontja szerinti 1-1 méter széles sáv szárzúzás helyett tárcsázható vagy 

talajmarózható is, de a teljes tűzpászta szélessége így sem lehet kisebb 4 méternél. Ha az 1-1 

méter széles sáv nem alakítható ki szimmetrikusan a pászta 2 méter széles, biomasszamentes 

talajfelszínű részéhez képest, akkor szárzúzás nem alkalmazható, és a pászta teljes 4 méter 

szélességét a 2. számú melléklet A. 2. pontjának a 2 méter széles sávra vonatkozó 

meghatározása szerinti állapotban kell tartani.  

4.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 1.) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet a  2. 

számú melléklet A. 3. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően megvalósítani. 

5.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 1.) bekezdés szerinti tevékenységeket legkésőbb a 

támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtás i időszak 

végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.  

6.) A támogatást igénylő köteles - a 3.1.1 fejezet 1.) bekezdés szerinti tevékenység esetében – az 

1.)-4.) bekezdésben megvalósított állapotot a megvalósítást követően az első kifizetési igénylés 

benyújtásának évét követő 5. év végéig fenntartani.  

 

B. Víznyerőhely kialakítása esetén: 

 

1.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 2.) bekezdése szerinti megvalósított létesítményre 

vonatkozóan a kifizetési igénylés benyújtásáig vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezni és a 

víznyerőhelyet az üzemi vízszintet kötelezően feltüntető jelzésnek megfelelően feltöltött 

állapotban tartani. 

2.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1. fejezet 2.) bekezdés szerinti létesítményt - a 2. számú 

melléklet B. pontjában meghatározott szakmai előírások pontos betartásával  - legkésőbb a 

támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak 

végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani. 

3.)  A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 2.) bekezdés szerinti létesítményt a kifizetési 

igénylés benyújtásának évét követő 5. év végéig fenntartani. 
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C. Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása 

esetén: 

1.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 3.) bekezdés szerinti tevékenységmegvalósítása 

során a tisztításból kikerülő fenyő faanyagot az erdőrészlet teljes területéről eltávolítani. A 

tevékenység során összegyűjtött fenyő tisztítási faanyagot el kell szállítani, szabadtéren égetni 

nem lehet. 

2.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 3.) bekezdés szerinti tevékenységet legkésőbb a 

támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak 

végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani. 

 

D. Tuskósorok lehordása esetén: 

 

1.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 4.) bekezdés szerinti tevékenység megvalósítása 

során a kifizetési igénylés benyújtásáig a támogatási kérelemben megjelölt tuskópászta területéről 

az összes tuskót elszállítani. A tevékenység során összegyűjtött tuskókat el kell szállítani, 

szabadtéren égetni nem lehet. 

2.) A támogatást igénylő köteles a 3.1.1 fejezet 4.) bekezdés szerinti tevékenységet legkésőbb a 

támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtás i időszak 

végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani. 

 

III. Vis maiorra vonatkozó szabályok 

 

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 és 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.  

 

 

IV. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 

 

1.) A támogatói okirat kézhezvételét követően, a támogatást igénylő az 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 

feltételek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.  

3.) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt tevékenys ég 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.  



15 
 

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 támogatás a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem jóváhagyása után kibocsátott módosított 

támogatói okirat elfogadását követően folyósítható.  

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, vagy az intézkedésben támogatott gazdálkodóval 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. 

 

 

V. Ellenőrzés 

 

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

2.) Az V.1.) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a vis maior kérelemre 
vonatkozóan 
a) adminisztratív ellenőrzést, 

b) a tuskósorok lehordása tevékenység esetén a támogatási kérelemre vonatkozóan előzetes 
helyszíni szemlét foglal magában. 

 

3.) Az V.1.) bekezdés szerinti ellenőrzés a kifizetési igénylésre vonatkozóan 
a) adminisztratív ellenőrzést, 
b) kiválasztás esetén helyszíni ellenőrzést foglal magában.  

 
4.) A támogatási kérelem és kifizetési igénylés elbírálása az Adattárnak támogatási kérelem esetén az 

értékelési határnap szerinti aktuális adatai alapján, kifizetési igénylés esetén a benyújtási időszak 

utolsó napja szerinti aktuális adatai alapján történik.  

 

VI. Jogkövetkezmények 

 

1. Ha a támogatói okiratban szereplő támogatott tevékenység, létesítmény a 3.4.1.1. fejezet II. A. 5.), B. 

2.), C. 2.) vagy D. 2.) bekezdésében meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, 

az elmaradással érintett terület, létesítmény támogatási jogosultsága az adott kérelem 

vonatkozásában megszűnik. 

2. Ha a támogatást igénylő nem teljesíti a 3.4.1.1. fejezet II. A. 6.) vagy B. 3.), bekezdésében 

meghatározott fenntartási kötelezettségét, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett 

támogatásnak minősül. A már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó 

szabályok szerint a támogatást igénylőnek vissza kell fizetnie.  
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3. Ha a támogatást igénylő nem teljesíti a 3.4.1.1. fejezet II. C. 1.) vagy D. 1.) bekezdésében előírt 

kötelezettségeit, úgy az adott erdőterületen támogatott tevékenység vonatkozásában a támogatási 

jogosultsága megszűnik. Az érintett erdőterületen támogatott tevékenység vonatkozásában már 

igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó 

szabályok szerint vissza kell fizetni.  

4. Amennyiben a szabálytalanság a támogatást igénylő szándékos, illetve súlyosan gondatlan 

tevőleges magatartásának vagy mulasztásának következménye vagy az t ismételten követi el, akkor a 

támogatási jogosultsága megszűnik.  

5. Ha a támogatást igénylő a kifizetési igénylés benyújtásakor nem rendelkezik 3.4.1.1. fejezet II. B. 1.) 

pontjában meghatározott jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel, akkor a létesítményre vonatkozó 

támogatási jogosultsága megszűnik.   

6.  Ha a támogatást igénylő nem teljesíti a 3.4.1.1. II. A. 1.) vagy A. 2.) vagy A. 3.) vagy A. 4.) 

bekezdésében foglaltakat, úgy a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A már 

igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint a 

támogatást igénylőnek vissza kell fizetnie.  

7. Ha a támogatást igénylő a 3.4.1.1. II. B. 1.) bekezdésben a víznyerőhely töltöttségére vonatkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 

minősül. A már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok 

szerint a támogatást igénylőnek vissza kell fizetnie.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.  

 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos 

elvárások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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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 5 mérföldkő 

tervezhető.  A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.1 fejezete tartalmazza.  

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 
A kötelezettségvállalás annak a folyamatnak az eredménye, amikor az irányító hatóság az adott projektet 

támogatandónak ítélte és az ehhez szükséges forrás rendelkezésre állását biztosítja.  

A támogatást igénylő a 3.1 fejezet szerinti támogatható tevékenységeket a támogatói okirat kézhezvételét 

követően kezdheti meg. 

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 

a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  2013. december 

17-ei 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 

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.  
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3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 
 

Nem igényelhető támogatás a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és gyakorlóterek területére. 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 
 

Az intézkedés neve  A mutató elnevezése  Érték 

M08 - Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők 

életképességének javítására irányuló beruházások 

(21–26. cikk) 

Összes közkiadás (EUR) (8.3.) 12 363 590,00 

 

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 
 

A 3.1.1 fejezet 1.) bekezdés szerinti tevékenységek esetében a támogatást igénylő köteles a 

megvalósított létesítményt az első kifizetési igénylés benyújtásának évét követő 5. év végéig fenntartani.  

 A 3.1.1 fejezet 2.) bekezdés szerinti tevékenységek esetében a támogatást igénylő köteles a 

megvalósított létesítményt a kifizetési igénylés benyújtásának évét követő 5. év végéig fenntartani. 

 

3.9. Biztosítékok köre 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.10. Önerő 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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

 

4.1 Támogatást igénylők köre 

 

Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók. 

 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 

Lásd az ÁÚF –ban található 2. Kizáró okok listája c. részben. 

A támogatást igénylő nem jogosult a támogatás igénybevételére, ha a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési 

Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás 

igénybevétele esetén kizárásra került a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.  

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

 

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

keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus 
űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

 2017. január 16. – 2019. január 14. között 
 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  
 

 2017. február 16. 

 2017. március 16. 

 2017. április 15. 

 2017. július 15. 

 2017. október 16. 

 2018. január 15. 

 2018. április 16. 

 2018. július 16. 

 2018. október 15. 

 2019. január 14. 
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2.) A támogatási kérelemhez csatolni kell a jelen felhívás 6.1 fejezetében felsorolt dokumentumokat.  

3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható 
formában kell csatolni a kérelemhez. 

4.) A támogatás a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyét képező részlet azonosító(k),  a 

tűzpásztával közvetlenül határos védendő erdőrészlet azonosítók,  a kérelmezett tevékenység, 
valamint az igényelt mennyiség megadásával igényelhető.  

5.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott 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 értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának 

napja minősül.  

6.) Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő értékelési határnaponként egy támogatási kérelmet 
nyújthat be.  

7.) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató 
rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig 
az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.  

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.0 

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, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.  

a) A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmek a 4.4.2. fejezet 3. 

bekezdésben meghatározott pontrendszer alapján, a támogatott területek szerint, rangsor 
állításával kerülnek elbírálásra. 

b) A támogatott területek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az 

Irányító Hatóság bocsátja ki a támogatói okiratot.  
c) A rangsorolás alapját képező összpontszám meghatározásánál minden pontozási 

szempontnál a támogatott tevékenységgel érintett erdőrészletek közül a legmagasabb 

pontértékű erdőrészletet kell figyelembe venni. 
d) Azt a minimális pontszámot, amelytől e felhívás alapján támogatás adható, az Irányító 

Hatóság közleményben teszi közzé. 

e) Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF dokumentum 3. pontjában 
találhatóak „A támogatási kérelmek elbírálásának módja” cím alatt. 

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.  

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van 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 Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés -előkészítő Bizottságot 

nem hív össze. 
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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 3.4.1.1. fejezetének – kivéve a 2.)  bekezdés a) pontjában meghatározott 

dokumentumokat -  „I. A támogatás igénybevételének feltételei”-ben leírt jogosultsági 

kritériumok. 

 

Amennyiben a nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak az adott terület nem felel meg, akkor a 

támogatási kérelem az adott terület vonatkozásában hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra  kerül. 

2.) Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek (a felhívás 6.1 fejezete 
szerint). 

 

Amennyiben a hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott 

terület nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló 

dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri hiánypótlási 

felhívásra kerül sor, amelyet követően a hiánypótlást az IH által rendszeresített formanyomtatványon, 

elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.  

 

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  

k izárólag gazdasági rendeltetés 0  

   

2. A veszélyeztetett vagy károsodott 
erdőállomány természetességi állapota 
(2009. évi XXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés 

a) – f) pont) 

 
Az Országos Erdőállomány Adattár 
adatai alapján 

Természetes és természetszerű erdő 35  

Származék erdő 30  

Átmeneti erdő 25  

Kultúrerdő 20  

Faültetvény 0  
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Az értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.  

Az értékelés alapján elérendő minimális pontszám: 15 pont.  

Egy kiválasztási kritériumon belül, több értékelési szempont együttes teljesülése esetén a magasabb 

pontértékű szempont vehető figyelembe. 

 

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 tevékenységre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A 

kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.  

3.) A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, 

ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. 

4.) A 3.1.1 fejezet 2.), 3.) és 4. pontja szerinti tevékenységek esetén a kifizetési igénylést a tevékenység 

maradéktalan megvalósítást követően a támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év 

valamelyikében lehet benyújtani. 

   

3. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 1. melléklete 
alapján magasabb tűzveszélyességi 

kategóriába sorolt terület 

 

 
A megvalósítási hely szerint 

Nagymértékben veszélyeztetett kategóriába 
tartozó erdő 

25 
 

Közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó 
erdő 

15 
 

Kismértékben veszélyeztetett kategóriába 

tartozó erdő 
0 

 

   

4. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 2. melléklete 

alapján magasabb tűzveszélyességi 
kategóriába sorolt terület 

 A megvalósítási hely szerint 

Nagymértékben veszélyeztetett megyék  25 
 

Közepes mértékben veszélyeztetett megyék  15 
 

A 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 2. 

mellék letében nem szereplő területek  
0 

 

Elérhető maximális pontszám: 100 
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5.) A 3.1.1 fejezet 1.) pont szerinti tevékenységek esetén a kifizetési igénylést öt éven keresztül, évente a 

mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak  szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 

lehet benyújtani. 

6.) A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőig nyújtható be, mely 

határidő jogvesztő hatályú.  

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, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus 

felületén, ügyfélkapun keresztül. 

10.) Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése támogatás kifizetési igényének 

benyújtása esetén a kifizetési igényléshez mellékelni kell a jelen felhívás 6.3 fejezetében felsorolt 

dokumentumokat. 

11.) A benyújtott kifizetési igénylés alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív 

ellenőrzések, keresztellenőrzések, vagy - kiválasztás esetén - helyszíni ellenőrzések lefolytatása után 

egy részletben kerül kifizetésre.  

12.) 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.  

13.) A támogatás folyósítása a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/A. § 

(2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési 

számlájára történik. 

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

bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.  

 

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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5.3 A támogatás mértéke, összege 
 

Támogatott tevékenység Támogatás mértéke/év 

„A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására 
0,08 eurónak megfelelő 

forintösszeg/folyóméter 

„B” típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására 
0,4 eurónak megfelelő 

forintösszeg /folyóméter 

„C” típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására 
0,4 eurónak megfelelő 

forintösszeg /folyóméter 

Támogatott tevékenység 
Támogatás 

mértéke/projekt 

„A” típusú víznyerőhely kialakítására 1. típus: vízzáró talaj alkalmazása esetén 33 354 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

„A” típusú víznyerőhely kialakítására 2. típus: egyéb szigetelés esetén 
38 955 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

„B” típusú víznyerőhely kialakítására 1. típus: vízzáró talaj alkalmazása esetén 
39 281 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

„B” típusú víznyerőhely kialakítására 2. típus: egyéb szigetelés esetén 
45 772 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

„C” típusú víznyerőhely kialakítására 1. típus: vízzáró talaj alkalmazása esetén 

50 193 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

„C” típusú víznyerőhely kialakítására 2. típus: egyéb szigetelés esetén 
57 507 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag 

eltávolítására (m
3
: erdőtervben szereplő kitermelendő bruttó fatérfogat) 

21 eurónak megfelelő 

forintösszeg /m
3
 

Tuskósorok lehordásának támogatása 
21 eurónak megfelelő 

forintösszeg/m
3 

 

 

5.4 Előleg igénylése 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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5.5 Az elszámolható költségek köre 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások 

 

Jelen felhívás esetében nem releváns 

5.8 Nem elszámolható költségek köre 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns 
 

5.9 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. 
 
 

5.9.1 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

 

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 szóló, 2014. június 25 -i 
702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1—75. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 34. 
cikkében,  

•  a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. 
rendeletben,  
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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:  

1. Tűzpászták kialakítás és fenntartása, víznyerőhely kialakítása, valamint tuskósorok lehordása 

esetében az erdőtűzvédelmi térképet, amelyen a tűzpásztákat és a víznyerőhelyet (típusonként) 

kell megjelölni. 

2. Tűzpászták kialakítás és fenntartása, valamint víznyerőhely kialakítása esetében a területileg 

illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz benyújtott védelmi terv másolatát vagy az egyszerűsített 

védelmi terv másolatát. 

3. Tuskósorok eltávolítás esetén az erdőrészlet területére vonatkozóan a jogosult erdészeti 

szakszemélyzet ellenjegyzésével benyújtott felmérés és vázrajz a tuskósorok pontos 

elhelyezkedéséről. 

4. Tűzpászták kialakítása és fenntartása esetében, ha a támogatást igénylő a tevékenység 

megvalósítása helye szerinti erdőterületeknek nem az erdőgazdálkodója, akkor az erdőterületek 

használati jogosultságát igazoló okiratot (5. számú melléklet). 

5. Víznyerőhely kialakítása esetében, ha a támogatást igénylő a víznyerőhely kialakításával 

védendő erdőterületeknek nem az erdőgazdálkodója, akkor a támogatást igénylő és a tényleges 

erdőgazdálkodó között a víznyerőhely használatáról kötött  - 5. számú melléklet szerinti - 

megállapodást.  

6. Tűzpászták kialakítása és fenntartása, víznyerőhely kialakítása, valamint tuskósorok lehordása 

esetében az erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység vagy létesítmény 

erdővédelmi indokoltságát igazoló - 6. számú melléklet szerinti - nyilatkozatot. 

 

A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát 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.  



27 
 

6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája 

1. Tűzpászták kialakítása és fenntartása, valamint a víznyerőhelyek kialakítása esetén a 

megvalósítás pontos helyét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet, melynek hitelességét tűzpászta 

esetében az elektronikus benyújtó felületre történő saját mérési állomány (Shape) csatolásával is 

igazolni kell. A Shape állománynak tömörített *.zip állományként minimálisan tartalmaznia kell egy 

*.shp, *.shx, *.dbf fájlt.  

2. Víznyerőhely kialakítása esetén a megvalósított létesítményre vonatkozó jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedély másolati példányát.  

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 IH indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon. 

 

A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó 

kérelmét benyújtotta az MVH-hoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági 

és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.  

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának 

lehetőségéről az eljáró hatóság tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem 

benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás a meghatalmazott útján 

kerül megküldésre. 

Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az irányító hatóság - a közbenső szervezet 

bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt támogatás  igénylő 

és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük arányában örökösei 

(továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában.  

Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági 

ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható 

lenne, és az értékelés eredményeként az örökös elérte a pozitív támogatói döntés szerinti ponthatárt.  

Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő 

halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem 

kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre.  

Függő jogi helyzet fennállása esetén az elhunyt örököse köteles nyilatkozni a támogatást igénylő által 

vállalt kötelezettségek teljesítéséről. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a 

megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.  

 

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 

http://www.szechenyi2020.hu/
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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 a www.szechenyi2020.hu honlapon található az 

Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:  

1. Az Útmutató célja, hatálya 

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek 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  

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: Művelettípusok szakmai követelményei  

 3. számú melléklet: Erdőtűzvédelmi térképen alkalmazandó jelölések  

 4. számú melléklet: Jogszabályok gyűjteménye 

 5. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat  

 6. számú melléklet: Igazolás tevékenység vagy létesítmény erdővédelmi indokoltságáról  

http://www.szechenyi2020.hu/

