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Jogszabályi alap: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az erdőterületteket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről
A támogatás jellege és tárgya
A közepesen és nagymértékben tűzveszélyes erdőterületeken normatív, vissza nem térítendő
támogatás igényelhető alábbi tevékenységek megvalósításához:
„A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;
„B” típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;
„C” típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;
Tisztításból származó faanyag eltávolítására;
„A” típusú víznyerőhely kialakítására;
„B” típusú víznyerőhely kialakítására;
„C” típusú víznyerőhely kialakítására;
Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv.
alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó és
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,
a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyére vonatkozóan rendelkezik az erdők
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendeletben meghatározott védelmi
tervvel vagy egyszerűsített védelmi tervvel,
rendelkezik az erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység vagy
létesítmény erdővédelmi indokoltságát igazoló nyilatkozattal.
A tevékenység kizárólag akkor támogatható, ha:
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.
„A” típusú keskeny tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a
nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy
közepesen veszélyeztetett, az Adattár alapján erdőnek nem minősülő területtel
érintkező erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség. A nagymértékben vagy
közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén a nagymértékben
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veszélyeztetett, az Adattár alapján erdőnek nem minősülő területtel érintkező
erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.
„B” típusú járható tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a
nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy
közepesen veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség. A
nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék
esetén a nagymértékben veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.
„C” típusú széles tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a
nagymértékben veszélyeztetett megyékben az Adattárban a nagymértékben és
közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó, nyiladékként nyilvántartott, az Evt. 13.
§-a szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre
vonatkozóan van lehetőség. A közepesen veszélyeztetett megyékben az Országos
Erdőállomány Adattárban a nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó,
nyiladékként nyilvántartott, az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül szolgáló földterületekre vonatkozóan van lehetőség.
A tisztításból származó faanyag eltávolításának támogatására a nagymértékben
veszélyeztetett megyékben olyan nagymértékben és közepesen veszélyeztetett
erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség, amelyeknél az erdőtervben tisztítási
előírás szerepel. A közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben
veszélyeztetett kategóriába tartozó fenyőerdők vonatkozásában van lehetőség,
amelyeknél az erdőtervben tisztítási előírás szerepel.
A víznyerőhely kialakításának támogatására a nagymértékben és közepesen
veszélyeztetett megyékben lévő erdőterületek vonatkozásában van lehetőség.
A támogatás mértéke:

Támogatási Támogatási
összeg (euro)
egység

Támogatott tevékenység
„A” típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása
„B” típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása
„C” típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása
Tisztításból származó faanyag kihordása
vízzáró talaj alkalmazásával
„A” típusú víznyerőhely egyéb szigeteléssel
vízzáró talaj alkalmazásával
„B” típusú víznyerőhely egyéb szigeteléssel
vízzáró talaj alkalmazásával
„C” típusú víznyerőhely egyéb szigeteléssel

0,086
0,43
0,46
22
35 385
41 327
41 673
48 560
53 250
61 009

fm
fm
fm
m3

A minimálisan igénybe vehető támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg
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Kifizetési kérelem benyújtása, támogatás folyósítása
Kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek maradéktalan megvalósítását
követően, a 2016. évben az egységes kérelem részeként elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelemről szóló rendeletben foglaltak szerinti
határidőben lehet benyújtani.
A kifizetési kérelem elbírálása során az Adattárnak a kifizetési kérelem benyújtási
időszak utolsó napja (2016.06.13.) szerinti adatait kell figyelembe venni.
Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyköteles beruházást megvalósító ügyfél a
2016. évi egységes kérelem részeként nyújt be kifizetési kérelmet, részére kifizetés
csak akkor teljesíthető, ha a jogerős engedély másolatát legkésőbb 2016. június 30.
napjáig csatolja.
A kifizetési kérelem mellékletei:
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat és a benyújtás szabályait
jelen közlemény 2. számú melléklete tartalmazza.

3

