VP-ERDŐSÍTÉS/IPARI FÁSÍTÁS TÁMOGATÁS (VP5-8.1.1-16) 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
https://www.palyazat.gov.hu/ honlapon.
A támogatás célja:
A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a
faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény
kielégítése érdekében az erdőterület növelése.
Kifizetési igénylés benyújtása
Kifizetési igénylés benyújtására azok a támogatást igénylők jogosultak, akik rendelkeznek a
fenti felhívás alapján beadott támogatási kérelemmel.
Kifizetési igénylés a támogatási kérelemben megadott erdőrészletek/ipari fásítás tételek
telepítése után nyújtható be. A telepítés a támogatási kérelem benyújtása után saját
felelősségre végezhető el!
A kedvezményezetteknek a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második év május
15-ig van lehetőségük a telepítések megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a kifizetési kérelmet
egy erdőrészletre/ipari fásítás tételre első alkalommal legkésőbb a támogatói okirat
kézhezvételét követő második év kifizetési igénylés benyújtási időszakában lehet benyújtani.
Amennyiben ezen határidőig nem kerül sor az első kifizetési igénylés benyújtására, abban az
esetben az erdőrészlet/ipari fásítás tétel támogatási jogosultsága a Pályázati felhívás VI. 2.)
pontja alapján megszűnik.
Figyelem! Az erdőrészlet igényléséhez be kell jelölni a támogatási/kifizetési igények
mezőben az „Erdős jogcímek” pipát, de ez a jelölés nem jelent kifizetési kérelmet, csak a
kitöltéshez szükséges mezőket jeleníti meg! A kifizetési igénylés benyújtásához szükséges az
Erdős jogcímek adatblokk, az Erdős jogcímek adatblokkban megnevezett erdőrészletekhez
tartozó Táblaadatok adatblokk megfelelő kitöltése is.
Ipari fásítás tétel igényléséhez be kell jelölni a „VP-Erdősítés-Ipari Fásítás” pipát, de ez a
jelölés nem jelent automatikus kifizetést is, csak a kitöltendő fület jeleníti meg, ahol a további
adatok felvitelére van lehetőség. A megjelenő fülön van lehetőség az ipari fásítás tétel
megadására, valamint a Táblaadatok adatblokkban a megfelelő kitöltés az igénylés feltétele.
Az Erdőrészlet adatok mezőben minden erdőrészletet fel kell vezetni, és minden
erdőrészletnek kell adni egy azonosító sorszámot az Erdőrészlet sorszáma mezőben, amellyel
hivatkozunk az erdőrészletre az EMVA erdős jogcímek, a VP-Erdősítés kiegészítő
intézkedések, és a Táblaadatok mezőben. Egy erdőrészletazonosító csak egyszer szerepelhet
az erdőrészletadatok felsorolásban és minden erdőrészletet külön sorban kell felvezetni! Egy
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Erdőtagazonosító és Erdőrészletazonosító (részletjel) mezőben csak egy erdőrészlet adata
írható be!
Figyelem! VP-Erdősítés támogatás esetében nincs lehetőség résztelepítésre, tehát nem
lehetséges egy erdőrészlet két részletben történő megvalósítása, és ezáltal két egymást követő
kifizetési igénylésben történő kérelmezése. Abban az esetben van lehetőség kifizetési
kérelmet benyújtani, ha az erdőtelepítés maradéktalanul megvalósult a teljes területen
(Pályázati felhívás 5.1. pont 4.) alpontja alapján).
Az Erdős jogcímek mezőben kell megadni, hogy az (Erdőrészletsorszámmal beazonosított)
erdőrészletet melyik jogcím(ek)ben igényli kifizetésre az igénylő. A Jogcím/célprogram
mezőben VP-Erdősítés jogcím esetén a legördülő menüben a VP-Erdősítés opciót kell
választani. Az Iratazonosító mezőben kell megadni annak a támogatási kérelemnek a tízjegyű
iratazonosítóját, amelyben az erdőrészlet támogatása az igénylő részére megállapításra került.
VP-Erdősítés-Ipari fásítás fülön kell megadni azt az ipari fásítás tétel számot (pl: I4, nem
14), támogatási iratazonosítót, és egyéb kiegészítő intézkedések méretét, amelyet a beadott
támogatási kérelem tartalmaz.
A Mennyiség mezőbe VP-Erdősítés jogcím igénylése esetében nem kell írni semmit, üresen
kell hagyni.
Amennyiben az erdőrészlethez VP-EP jogcímet is igényelnek, akkor az EMVA erdős
jogcímek részben azonos erdőrészletsorszámmal fel kell vezetni az VP-EP jogcímet is.
A kiegészítő intézkedések felsorolás szinten jelennek meg a felületen, melyeket abban az
esetben kell csak tölteni, amennyiben azokat tartalmazza a beadott Támogatási kérelem.
Amennyiben ezt a részt nem tölti ki az igénylő, akkor nem igényel kifizetést kiegészítő
intézkedésre (pl. kerítésre), és így nem állapítható meg támogatás!
A kiegészítő intézkedések csak az alaptámogatással fizethetők ki.
Figyelem! A kifizetés igénylése a táblaadatoknál megadott jogcímpipával történik!
A táblaadatok között fel kell vezetni az erdőrészletet alkotó táblákat!
Minden erdőrészletet külön táblában kell felvezetni!
Egy erdőrészlet állhat több táblából is (pl. ha villanyvezeték vágja ketté az erdőrészletet vagy
az erdőrészlet több blokkban van).
VP-Erdősítés esetében, ha a tábla ráfed 2008-ban támogatható területre, és 2008-ban
nem támogatható területre is, abban az esetben a SHP/EOV koordináták által lehatárolt
területet meg kell megbontani két táblára, úgy, hogy keletkezzen egy 2008-ban
támogatható területre fedő rész, és egy 2008-ban nem támogatható területre eső rész. A vágás
funkció alkalmazása segít egy táblarajzból két táblát készíteni. Ez azt jelenti, hogy egy
SHP/EOV koordináta lista alapján meghatározott területet, mind az egyik, mind a másik
területre rá lehet vágni.
A táblához csak erdős hasznosítási kódot lehet megadni. Minden táblához meg kell adni az
Erdőrészlet sorszáma mezőben az erdőrészlethez az Erdőrészlet adatok mezőben megadott
sorszámát. Azonos erdőrészletsorszámhoz tartozó táblákhoz azonos hasznosítási kódot kell
megadni. A kifizetési igénylésben elegyes állomány esetén a célállománykódot a támogatási
határozattal egyező módon kell kitölteni, kivéve, ha az ügyfél eltér a kiviteli tervtől, és az
erdészeti hatóság jóváhagyásával az eredeti kiviteli tervhez és a támogatási határozathoz
képest célállományváltást hajt végre. Egyéb esetben viszont, amennyiben az elegyfafaj a

2

kiviteli terv előírása alapján nem első évben kerül telepítésre, a célállománykódhoz akkor is a
támogatási határozaton szereplő elegyes kódot kell megadni, nem csak a főfafajét!
VP-Erdősítés-Ipari fásítás esetében a feltöltött táblához az ipari fásítás tétel sorszám mezőben
kell megadni azt a sorszámot, melyet a VP-Erdősítés-Ipari fásítás fülön megadott a beadott
Támogatási kérelem alapján.
2018-ban nincs mód kézi rajzra, ezért táblarajzot csak EOV koordináta megadásával
vagy SHP fájl feltöltésével lehet felvinni!
Az erdőrészleteket külön kell lemérni, érintkező (szomszédos) erdőrészletek sem mérhetők
egybe!
Amennyiben az erdőrészlet több blokkban fekszik, az erdőrészlet teljes területe
egybemérendő (nem szükséges blokkonkénti részterületeket külön lemérni). Amennyiben
mérési hiba miatt a töréspont a blokkhatáron túlra került, változásvezetés fog indulni, amit
meg kell erősíteni, „mérési hiba” indoklással.
Amennyiben az erdőrészleten VP-EP jogcímet is igényelnek, akkor az erdőrészlet erdészeti
potenciállal érintett és erdészeti potenciállal nem érintett részterületeit külön kell felmérni és
külön táblaként felvinni. Amennyiben az erdőrészlet erdészeti potenciállal érintett területe az
erdőrészleten belül van, akkor az erdőrészlet potenciállal nem érintett részterületének
mérésekor a potenciálos részterületet kivett területként ki kell mérni a poligonból. Ilyen
esetben az erdőrészlet potenciállal nem érintett részterületének poligonját SHP fájlként lehet
feltölteni az egységes kérelem felületen.
A VP – Erdősítés támogatásának feltételei és a támogatást igénylő kötelezettségei
A: Erdőtelepítés esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott erdőtelepítési engedélyben
foglaltaknak megfelelően, a Felhívás 2. számú mellékletben meghatározott minimális
csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, az erdészeti hatóság által jóváhagyott
jogerős, nevére szóló telepítési tervnek megfelelően, az abban szereplő előírások
betartásával végrehajtani.
2.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat
kézhezvételének évét követő második év május 15-éig megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket
és pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
4.) A támogatást igénylő köteles a 3.) pont szerinti származási bizonylatok egy
másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési
igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az
eredeti példányokat pedig a projekt lezárásig megőrizni.
5.) A támogatást igénylő köteles az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes
fenntartási időszak alatt gondoskodni.
6.) A támogatást igénylő köteles a megvalósult erdőtelepítés területén, a művelési ág
változását az illetékes földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a támogatói okirat
hatályossá válásának évét követő harmadik kifizetési igénylés benyújtási időszak
évében június 30-ig.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő
intézkedést a Felhívás 3. számú mellékletében foglalt szakmai követelményeknek
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megfelelően megvalósítani, és azokat az első kifizetési igénylés benyújtásának
napjától számított 5. év végéig megfelelő állapotban fenntartani.
8.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási
időszak utolsó évére biztosítani, hogy a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek
egyedszáma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át,
illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50%-át, és az elegyarány az
erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállomány típusnak megfeleljen.
9.) A támogatott területen köztesművelés nem végezhető.
10.) Mikorrhizált csemete telepítését a támogatást igénylő köteles a Felhívás 5. számú
mellékletében foglalt termőhelyi feltételeknek megfelelően megvalósítani és a
telepítéshez igazolt származású, igazoltan mikorrhizált, megkülönböztető azonosítóval
ellátott, konténeres szaporítóanyagot felhasználni. A támogatást igénylő köteles az
erdészeti szaporítóanyag bizonylat és a mikorrhizáltságot tanúsító bizonylat másolati
példányát az első kifizetési igénylés benyújtásának évében a benyújtási időszak végéig
az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes
fenntartási időszak alatt megőrizni. Az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságának
igazolására kizárólag a Felhívás 9. számú mellékletében szereplő tanúsító bizonylat
alkalmazható. A mikorrhizált szaporítóanyag felhasználását a támogatást igénylőnek –
a támogatott terület erdőrészlet azonosítójának a tanúsító bizonylat eredeti példányán
történő feltüntetésével – dokumentálni kell.
11.) A támogatást igénylő köteles a 10.) pontban részletezett mikorrhizált
szaporítóanyagok beazonosíthatóságáról gondoskodni, valamint a csemeték területi
elhelyezkedéséről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
támogatással érintett terület átnézeti helyszínrajzát – amelyen a kiültetett, ill. az
esetleges pótlásba került mikorrhizált csemeték területi elhelyezkedése megállapítható,
ill. nyomon követhető –, az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító
bizonylat számát, a bizonylaton található mikorrhizáltságot igazoló határozat számát
és az erdészeti csemetekerti szemlejegyzőkönyv tételszámát.
12.) A támogatást igénylő köteles a 10.) pontban részletezett mikorrhizált
szaporítóanyagok, ill. csemeték helyszíni ellenőrizhetőségét – a szükséges vizsgálati
mintavétel lehetőségével együttbiztosítani.
13.) Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a Felhívás 4.4.2. fejezet 3.
bekezdésében található táblázat szerinti foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatotti
jogviszonynak a támogatási kérelem benyújtásától az adott támogatási kérelemhez
tartozó utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig folyamatosan fenn kell állnia.
14.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt az erdőrészlet teljes
területén be kell tartania:
a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a
352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a
485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és
a Tanács 1306/2013/EU rendelet VI. címében foglalt előírásokat;
b) 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. 28.) FVM rendeletben
meghatározott előírásokat.
B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén:
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1.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott telepítési engedélyben
foglaltaknak megfelelően, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló
telepítési tervnek megfelelően, az abban szereplő előírások betartásával végrehajtani.
2.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat
közlésének évét követő második év május 15-éig megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles az ipari célú faültetvényt a fenntartási időszak végéig
fenntartani. A fenntartási, illetve ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási
időszak utolsó évére biztosítani, hogy a jóváhagyott telepítési tervben szereplő fafaj
vágásérettségi korú egyedeinek egyedszáma elérje a telepítési engedélyben
meghatározott véghasználati egyedszámot és azt, hogy a faállomány egyedeinek
hálózata a telepítési engedélyben jóváhagyott ültetési hálózatnak megfeleljen.
4.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges
elegyítéseket, pótlásokat igazolt származású szaporítóanyaggal megvalósítani.
5.) A támogatást igénylő köteles a származási bizonylatok egy másolati példányát
legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési igénylés benyújtásáig
az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a projekt
lezárásáig megőrizni.
6.) A támogatást igénylő köteles az ipari célú faültetvény határainak
azonosíthatóságáról a teljes fenntartási időszak alatt gondoskodni.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő
intézkedést a Felhívás 3. számú mellékletében foglalt szakmai követelményeknek
megfelelően megvalósítani, és az első kifizetési igénylés benyújtásának napjától
számított 5. év végéig azokat megfelelő állapotban fenntartani.
8.) A támogatást igénylő köteles az ültetvény véghasználatát az elsőkivitel
megvalósításának évét követő 20 éven belül elvégezni.
9.) A támogatást igénylő köteles az ültetvény véghasználatának várható megkezdését
30 nappal korábban bejelenteni a kifizető ügynökségnek a Felhívás 7. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően.
10.) A támogatást igénylő köteles az ültetvény véghasználati fatömegének több mint
50%-át igazoltan ipari célú választékként értékesíteni és az értékesítést alátámasztó
számviteli bizonylatokat az értékesítést követő 30 napon belül a kifizető ügynökség
részére megküldeni.
11.) Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a Felhívás 4.4.2. fejezet 3.
bekezdésében található táblázat szerinti foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatotti
jogviszonynak a támogatási kérelem benyújtásától az adott támogatási kérelemhez
tartozó utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig fenn kell állnia.
12.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt az ipari célú
faültetvénye teljes területén be kell tartania:
a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a
352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a
485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament
és a Tanács 1306/2013/EU rendelet VI. címében foglalt előírásokat;
b) 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. 28.) FVM rendeletben
meghatározott előírásokat.
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-

Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás
szabályait jelen közlemény 2. számú melléklete tartalmazza.

-

Fontos VP-Erdősítés/Ipari fásítás jogcím esetében:

-

SAPS+Zöldítés támogatás azon területekre vehető igénybe, amelyek 2008-ban is
támogatható területnek minősültek.
A támogatást igénylőknek teljes gazdaságukon be kell tartaniuk a kölcsönös
megfeleltetés feltételrendszerét.

-

Vis maior
A vis maior kérelmet elektronikusan az egységes kérelem felületen kell benyújtani. A
táblaadatoknál kell jelezni a vis maior tényét, és nyilatkozni kell egy legördülő menü
segítségével, hogy kívánja-e újratelepíteni a vis maiorral érintett erdőrészletet, vagy kéri az
erdőrészlet támogatásból történő kivonását.
A fentiekben felsorolt támogatási feltételek teljesülésének elmaradása az erdőrészlet
támogatási jogosultságának megszűnését, és a korábban kifizetett támogatás
visszakövetelését vonhatja maga után! A szankció alól csak elfogadott vis maior
bejelentéssel mentesülhet az ügyfél!
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