VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN OKOZOTT ERDŐKÁROK
MEGELŐZÉSE (VP5-8.3.1.-17) TÁJÉKOZTATÓ 2021
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/vp5831-17-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-megelzse linken.
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.
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.
A 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.
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.
Nem igényelhető támogatás:
1) Azokra az egyébként támogatható tevékenységekre, melyekre a támogatást igénylő ugyanazon terület vonatkozásában – a 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.
Tevékenységenként teljesítendő kötelezettségek

A. Tűzpászták kialakítása vagy fenntartása esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.1.1.1 fejezet 1.) bekezdés a) pontja szerinti
tevékenységet a Felhívás 2. számú melléklet A. 1. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően
megvalósítani.
2.) A támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.1.1.1 fejezet 1.) bekezdés b) pontja szerinti
tevékenységet a Felhívás 2. számú melléklet A. 2. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően
megvalósítani.
3.) A Felhívás 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, biomassza mentes talajfelszínű részéhez képest, akkor szárzúzás nem alkalmazható, és
a pászta teljes 4 méter szélességét a Felhívás 2. számú melléklet A. 2. pontjának a 2 méter
széles sávra vonatkozó meghatározása szerinti állapotban kell tartani.
4.) A támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.1.1.1 fejezet 1.) bekezdés c) pontja szerinti
tevékenységet a Felhívás 2. számú melléklet A. 3. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően
megvalósítani.
5.) A támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.1.1.1 fejezet 1.) bekezdés szerinti
tevékenységeket legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi
kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést
benyújtani.

6.) A támogatást igénylő köteles - a Felhívás 3.1.1.1 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 Felhívás 3.1.1.1 fejezet 2.) bekezdése szerinti megvalósított
létesítményre vonatkozóan jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezni és a
víznyerőhelyet az üzemi vízszintet kötelezően feltüntető jelzésnek megfelelően feltöltött
állapotban tartani. Továbbá a támogatást igénylő köteles a létesítményt - a Felhívás 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.
2.) A támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.1.1.1 fejezet 2.) bekezdés szerinti létesítményt a
kifizetési igénylés benyújtásának évét követő 5. év végéig fenntartani.
C. Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása
esetén:
1.) A támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.1.1.1 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 Felhívás 3.1.1.1 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 Felhívás 3.1.1.1 fejezet 4.) bekezdés szerinti tevékenység
megvalósítása során a kifizetési igénylés benyújtásáig a támogatási kérelemben megjelölt
tuskópászta területéről az összes tuskót elszállítani, szabadtéren égetni nem lehet.
2.) A támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.1.1.1 fejezet 4.) bekezdés szerinti tevékenységet
legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés
benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
A támogatás mértéke:
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

Támogatott tevékenység

0,4 eurónak megfelelő
forintösszeg /folyóméter
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 (m3: erdőtervben szereplő kitermelendő bruttó fatérfogat)

21 eurónak megfelelő
forintösszeg /m3

Tuskósorok lehordásának támogatása

21 eurónak megfelelő
forintösszeg/m3 (max.
769 eurónak megfelelő
forintösszeg/ha)

Kifizetési igénylés benyújtása:
A kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2021. május 15. (hétvégére tekintettel, május
17.) (az egységes kérelem keretében). Az egységes kérelem 2021. május 18. és június 9.
között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi
szankciót kell alkalmaznia a Kincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 18-án 1%, május
19-én 2% stb.
A 2021. június 10-től (június 10. napját is beleértve) benyújtott egységes kérelem
visszautasításra kerül.
Az egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2021. május 31-ig lehet módosítani.
2021. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a
támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár.

-

-

A kedvezményezett köteles a Felhívás 3.1.1.1 fejezet szerinti tevékenységeket
legkésőbb a támogatói okirat kézbesítésének évét követő második évi kifizetési
igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
A kedvezményezett az első kifizetési kérelemhez köteles csatolni:
o 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.
o Víznyerőhely kialakítása esetén a megvalósított létesítményre vonatkozó
jogerős vízjogi üzemeltetési engedély másolati példányát.

