VP ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉNEK ÉS KÖRNYEZETI
ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁOK (VP5.8.5.1-17)
TÁJÉKOZTATÓ 2018
Vonatkozó rendelkezések
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes
feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a pályázati felhívás, az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁUF), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF). A Felhívás, annak mellékletei, valamint az ÁÚF és ÁSZF elérhetők a
Széchenyi 2020 honlapon.
A támogatás célja
A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához
képest magasabb természetességi állapotú vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb
ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását
kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes
állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes
erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás
segítségével valósítható meg. A művelettel az intenzíven terjedő idegenhonos fa-és
cserjefajok eltávolítása is támogatott, így az őshonos fafajú erdőállományok egészségi
állapota, létfeltételei javulnak, továbbá a biológiai sokféleségük is fennmaradhat. Az erdei
élőhelyek változatosságának növelése szempontjából egy fontos élőhely fejlesztési lehetőség
az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása.
Támogatott tevékenység
1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek
támogathatóak:
-

Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás
Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás
Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás

2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás
3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
-

Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek esetén:
Az 1.) és 2.) pont szerinti szerkezetátalakítási tevékenységek esetén:
a.) kerítés létesítése
b.) villamos karám (továbbiakban: villanypásztor) létesítése
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c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése
d.) erdőszegély kialakítása
A 3.) pont szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása
tevékenység esetén:
a.) Tuskókenés
Tevékenységenként teljesítendő kötelezettségek
1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:
A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítást legkésőbb
a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles a kérelmezett területen elvégzett tarvágást legkésőbb a
kifizetési igénylés benyújtásáig a az erdőrészletben az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009.
(XI.13.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés b) pontja szerint az erdészeti
hatóságnak bejelenteni.
3.) A támogatást igénylő köteles a felújítást és az azt követő esetleges elegyítéseket és
pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
4.) A támogatást igénylő köteles a felújításhoz használt származási bizonylatok egy másolati
példányát a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára
megküldeni, az eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak végéig megőrizni.
5.) A támogatást igénylő köteles a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakításhoz
kapcsolódó felújítás elsőkivitelét a Felhívás 5. számú mellékletben meghatározott minimális
csemete darabszámmal elvégezni.
6.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a főfafaj legalább 2 éves életképes egyedeinek egyedszáma elérje a
Felhívás 5. számú mellékletben meghatározott egyedszám 70%-át, és az elegyarány a
célállomány típusnak megfeleljen.
7.) Amennyiben a támogatást igénylő tuskózást végez, köteles a tarvágást követő teljes
erdőszerkezet átalakítás talajelőkészítése során a kifizetési igénylés benyújtásáig a tuskókat
területen eltávolítani az erdőrészletből vagy szétforgácsolni az erdőrészletben.
8.) Amennyiben a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás részterületen valósul meg,
akkor a támogatást igénylő köteles a részterület területhatár állandósításáról gondoskodni a
fenntartási időszak végéig.
9.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő
intézkedést a kifizetési igénylés benyújtásáig a Felhívás 6. számú mellékletben foglalt
szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a
fenntartási időszak végéig fenntartani.
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B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes
erdőszerkezet átalakítást legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második
évi kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést
benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles a felújítást és az azt követő esetleges elegyítéseket és
pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles a felújításhoz használt származási bizonylatok egy másolati
példányát a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára
megküldeni, az eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak végéig megőrizni.
4.) A támogatást igénylő köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes
erdőszerkezet átalakítás terület előkészítése során legalább 30 cm széles ültetési pásztákat
kialakítani.
5.) A támogatást igénylő köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes
erdőszerkezet átalakításhoz kapcsolódó felújítás első kivitelét a Felhívás 5. számú
mellékletben meghatározott minimális csemete darabszámmal az ültetési pásztákban
elvégezni.
6.) A támogatást igénylő a fenntartási időszak első két évében a támogatott erdőrészletben
véghasználatot nem végezhet.
7.) A támogatást igénylő köteles a terület előkészítése során kialakított ültetési pásztákban az
ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási időszak utolsó évére a főfafaj
legalább 2 éves életképes egyedeinek egyedszáma elérje a Felhívás 5. számú mellékletben
meghatározott egyedszám 70%-át, és az elegyarány a célállomány típusnak megfeleljen.
8.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő
intézkedést a kifizetési igénylés benyújtásáig a Felhívás 6. számú mellékletben foglalt
szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a
fenntartási időszak végéig fenntartani.
C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az alátelepítés során állománykiegészítéssel történő
erdőszerkezet átalakítást legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második
évi kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést
benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles a pótlást igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal
megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles a pótláshoz használt származási bizonylatok egy másolati
példányát a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára
megküldeni, az eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak végéig megőrizni.
4.) A támogatást igénylő köteles az alátelepítés során állománykiegészítéssel történő
erdőszerkezet átalakítás során az erdőrészlet célállományának megfelelő a Vhr. 5. számú
melléklete szerinti fafajok csemetéiből hektáronként legalább 1000 darabot elültetni.
5.) A támogatást igénylő köteles az állománykiegészítést kézi ültetéssel végrehajtani.
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6.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a csemeték legalább két éves életképes egyedeinek egyedszáma elérje a
4. pontban meghatározott minimális egyedszám 70%-át.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő
intézkedést a kifizetési igénylés benyújtásáig a Felhívás 6. számú mellékletben foglalt
szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a
fenntartási időszak végéig fenntartani.
2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a klíma-rezisztens szaporítóanyaggal történő felújítást
legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés
benyújtásáig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A támogatást igénylő köteles a felújítást és az azt esetlegesen követő pótlásokat is igazolt
származású klíma-rezisztens szaporítóanyaggal megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles a felújításhoz használt szaporítóanyag származási
bizonylatainak egy másolati példányát a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az
erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a fenntartási időszak
végéig megőrizni.
4.) A támogatást igénylő köteles a kérelmezett területen a felújítást úgy elvégezni, hogy
felújítás első kivitelét a Felhívás 5. számú mellékletben meghatározott minimális csemete
darabszám hektáronként 4000 darab klímarezisztens csemete elültetésével vagy 2 mázsa
kocsányos tölgy vagy kocsánytalan tölgy vagy csertölgy, vagy 1 mázsa bükk klímarezisztens
makk vetésével együttesen valósul meg.
5.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a főfafaj klíma-rezisztens szaporítóanyagából származó, legalább 2 éves
életképes egyedeinek egyedszáma elérje a 4. mellékletben meghatározott egyedszám 70%-át,
és az elegyarány a célállomány típusnak megfeleljen.
6.) Amennyiben a klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítás vagy pótlás
részterületen valósul meg, akkor a támogatást igénylő köteles e részterület területhatár
állandósításról gondoskodni.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő
támogatást a Felhívás 6. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően
megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a fenntartási időszak végéig fenntartani.
3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelése érdekében végzett tevékenységek esetén:
A. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok
visszaszorítását legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi
kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést
benyújtani.
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2.) A támogatást igénylő köteles az intenzíven terjedő idegenhonos fa-vagy cserjefajok
eltávolítását úgy végrehajtani, hogy azok 50 cm-nél magasabb egyedei a fenntartási időszak
alatt nelegyenek az erdőrészletben.
3.) A támogatást igénylőnek a kifizetési igénylés benyújtásáig az adott erdőrészlet
vonatkozásában eleget kell tennie a fakitermelés végrehajtására vonatkozó a Vhr. 24. § (1)
bekezdés b) szerinti bejelentési kötelezettségének.
4.) A támogatást igénylő a fenntartási időszak alatt a támogatott erdőrészletben véghasználat
jellegű fakitermelést nem végezhet.
5.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylőköteles a kiegészítő
tevékenységet a kifizetési igénylés benyújtásáig a Felhívás 6. számú mellékletében foglalt
szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani.
B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az erdei tisztások kialakítását vagy helyreállítását legkésőbb
a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) Tisztás kialakítása esetén támogatást igénylő köteles a kifizetési igénylés benyújtásáig a
kérelmezett terület tisztásként történő Adattári átvezetéséről, valamint a fenntartási időszak
alatt a nyilvántartásban maradásáról gondoskodni.
3.) A támogatást igénylőnek fakitermelés esetén rendelkeznie kell a nevére szóló, a tisztás
elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által tudomásul vételi záradékkal ellátott,
fásításban tervezett fakitermelési bejelentővel.
4.) A támogatást igénylő a fenntartási időszak alatt a tisztás teljes területén köteles biztosítani,
hogy a közlekedés és a munkák során ne keletkezzen 20 cm-nél mélyebb keréknyom.
5.) A tisztás területén szóró, vadetető, sózó létesítése, fenntartása egész évben tilos, az erdei
farakodó létesítése, fenntartása pedig április 1. és október 15. közötti időszakban tilos.
6.) elvégzésre került.
A kifizetési igénylés benyújtása






A támogatott tevékenységeket a támogatói okirat közléséig csak saját felelősségre
lehet megkezdeni.
A kifizetési igénylést a támogatott tevékenységek megvalósítása után, a támogatói
okorat kézhezvételét követően vagy támogatói okirat hiányában a támogatási
kérelem iratazonosítójára hivatkozva, Kifizetési kérelmet a támogatói okirat
kézhezvételét követően, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig lehet benyújtani.
A kifizetési igénylést erdőrészletenkénti bontásban, elektronikus úton, az egységes
kérelem részeként, a 2018. évben május 15-ig lehet benyújtani.
Szerkezetátalakítási tevékenységek és klímarezisztens szaporítóanyaggal történő
erdőfelújítás tevékenység esetébenn, amennyiben a támogatott tevékenység rész
erdőrészleten valósult meg, úgy táblarajz megadása kötelező! A táblaadatok
feltöltésénél nincs lehetőség táblarajz kézi megadására, csak SHP fájl feltöltésével
vagy EOV koordináta felvitelével van mód megadni az adatokat.
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A támogatás mértéke
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást
követően Egyéb lágy lombos célállomány
típus csoportra:
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást
követően Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb
célállomány típus csoportra:
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást
követően Akác célállomány típus csoportról Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb
célállomány típus csoportra:
Teljes erdőszerkezet átalakítás, erdőállomány
alatti erdősítéssel:
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást
követően Egyéb lágy lombos célállomány
típus csoportra tuskózás nélkül:
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást
követően Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb
célállomány típus csoportra tuskózás nélkül:
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást
követően Akác célállomány típus csoportról Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb
célállomány típus csoportra tuskózás nélkül:

1478 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

2190 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
3076 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

1129 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
1092 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
1142 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
1915 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Géppel nem járható terepen a teljes erdőszerkezet átalakítás költségei támogatásának 10 %-os
növelése indokolt.
Alátelepítéssel
átalakítás

történő

erdőszerkezet 484 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő
erdőfelújítás :
csemetével 871 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
tölgy makkal 806 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
cser makkal 709 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
bükk makkal 1064 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
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Intenzíven terjedő, idegenhonos
cserjefajok visszaszorítása:

fa-

és 497 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

303 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Kiegészítő intézkedések támogatási mértéke:
1. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása
esetén

Tuskókenés

129 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Szerkezetátalakítási tevékenységek megvalósítása esetén
Kerítés
Villanypásztor
Padka (lejtés >10°,
kézi)
Erdőszegély
kialakítása

4 euró/m
2 euró/m

max. 504 euró/ha
max. 216 euró/ha

13 euró/100 m

max. 624 euró/ha

1 euró/m
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