Erdősítés támogatása
(VP5-8.1.1-16)
A pályázat célja erdők, valamint ipari célú fás szárú ültetvények telepítésének ösztönzése.

1. A támogatás formája
Vissza nem térítendő, átalányalapú egységköltség.

2. Mihez igényelhető a támogatás
2.1. Erdőtelepítés elsőkivitele
- Az erdősítés első évi munkáihoz a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, magvetés,
sarjaztatás vagy dugványozás befejezéséig.
2.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
- fenntartási (ápolási) tevékenységekhez.
2.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- kerítés építéséhez,
- villanypásztor építéséhez,
- padka kialakításhoz,
- erdőszegély kialakításhoz,
- mikorrhizált csemete telepítéshez.
2.2. Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése
A telepítés első évi munkáihoz a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, magvetés, sarjaztatás
vagy dugványozás befejezéséig.
2.2.1. Válaszható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- kerítés építéséhez,
- villanypásztor építéséhez.

3. Ki igényelheti a támogatást
3.1. Erdőtelepítés elsőkiviteléhez
- A jogszerű földhasználó, amennyiben rendelkezik a nevére szóló, az illetékes erdészeti
hatóság által, a kérelem benyújtását megelőzően, jóváhagyott, jogerős erdőtelepítési
engedéllyel.
3.2. Ipari célú fás szárú ültetvény telepítéséhez
- A jogszerű földhasználó, ha rendelkezik az erdészeti hatóság által kiállított igazolással, a
hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről. (Az erdészeti hatóság az igazolást, hiánytalan
telepítési bejelentés esetén, a beérkezésétől számított 8 napon belül állítja ki.)

4. Mik a feltételei a támogatás elnyerésének
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4.1. Erdőtelepítés elsőkivitele esetében
- A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
- Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás
abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló
erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott kiegészítő tevékenység.
- Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha az erdősítendő
terület és a telepítési terv megfelel a pályázati felhívás 5. számú mellékletében részletezett
feltételeknek.
- A fenntartás (ápolás) támogatása – az elsőkivitel megvalósulásának évét követően – TölgyBükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport esetében legfeljebb a 11., Egyéb
lágylomb célállomány-típus csoport esetében legfeljebb a 7., Akác és Nemesnyár
célállomány-típus csoport esetében legfeljebb a 4. év végéig igényelhető.
- Az igénylő a kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra csak akkor jogosult, ha a
kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt
megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív
területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek
megfelelően.
- A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét
is beleértve – Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport esetében
legfeljebb a 11., Egyéb lágylomb célállomány-típus csoport esetében legfeljebb a 7., Akác és
Nemesnyár célállomány-típus csoport esetében legfeljebb a 4. év végéig évente, az egységes
kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.
- Amennyiben az erdőtelepítés más személy jogával terhelt vagy nem saját tulajdonú
ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást
igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak
végéig használni.
- A fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető
támogatás arra a területre, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.
4.2. Ipari célú fás szárú ültetvény esetében
- A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
- A támogatást igénylő rendelkezik az erdészeti hatóság által kiállított igazolással a hiánytalan
telepítési engedély beérkezéséről. (A fás szárú ültetvény bejelentéséhez szükséges
nyomtatvány a NÉBIH honlapjáról tölthető le.)
- Amennyiben a támogatást igénylő igazolt származású szennyvíziszapot vagy szennyvizet
használna fel, abban az esetben rendelkeznie kell a szennyvizek és szennyvíziszapok
mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm.
rendelet szerinti nevére szóló, jogerős talajvédelmi tervvel.
- A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan,
amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

5. A támogatást igénybe vevő kötelezettségei1
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A kötelességeket részletesen a Pályázati felhívás 3.4.1.1. pontja rögzíti, tájékoztatónk a legfontosabbnak ítélt feltételeket
tartalmazza.
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5.1. Erdőtelepítés elsőkivitele esetén a támogatást igénylő köteles:
- Az elsőkivitelt a kiadott erdőtelepítési engedélyben foglaltaknak megfelelően, a
meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, az erdészeti
hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló telepítési tervnek megfelelően, az abban
szereplő előírások betartásával végrehajtani.
- Az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második év május
15-ig megvalósítani.
- Az erdőtelepítést és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat igazolt származású
erdészeti szaporítóanyaggal végezni. (A származási bizonylatok egy másolati példányát
legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtási időszak
végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a projekt
lezárásig megőrizni.)
- Kiegészítő támogatás igénybevétele esetében azt a pályázati felhívás 3. számú
mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően megvalósítani, és az első kifizetési
igénylés benyújtásának napjától számított 5. év végéig megfelelő állapotban fenntartani.
5.2. Ipari célú fás szárú ültetvény esetében a támogatást igénylő köteles:
- A telepítést úgy végrehajtani, hogy a telepítés befejezésének (a NÉBIH-hez történő kötelező
bejelentés) időpontjában a tőszám az ültetvény teljes területére vetítve átlagosan elérje akác
esetében a 2500 db/ha, nemesnyár esetében a 278 db/ha tőszámot.
- A telepítést legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második év május
15-ig befejezni.
- Az 5. év végén akác esetében 1250 db/ha, nemesnyár esetében 250 db/ha minimális
tőszámot fenntartani.
- Az ültetvény kitermelését legkorábban a telepítés befejezésétől számítva nyolc év, illetve
ha a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor ennek az időszaknak a
leteltét követően kezdheti meg. Köteles ugyanakkor a kitermelést legkésőbb a telepítés
befejezését követő húsz év múlva elvégezni.
- A telepítést, és az azt követő esetleges pótlásokat igazolt származású szaporítóanyaggal
megvalósítani. (A származási bizonylatok eredeti példányait a telepítés befejezésétől a
projekt lezárásáig megőrizni.)
- Kiegészítő támogatás igénybevétele esetén a kiegészítő intézkedést a pályázati felhívás 3.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően megvalósítani, és a telepítés befejezésétől
számított 5. év végéig megfelelő állapotban fenntartani.
- A telepítés befejezését követő 5. évig a törzsnyeséseket elvégezni, azaz a telepítés
befejezését követő 5. év végén akác estében legalább 2 méteres, nemesnyár esetében
legalább 6 méteres magasságig az ágtiszta törzsmagasságot biztosítani, kivéve a pótolt
egyedeket.

6. A projekt megkezdése
- A támogatást igénylő az erdőtelepítést vagy az ültetvény telepítést a támogatási kérelem
benyújtását követően, a támogatói okirat kézhezvételéig csak saját felelősségére kezdheti
meg. (A telepítés megkezdettnek minősül, ha a következő tevékenységek bármelyikét
elkezdték: csemeteültetés, dugványozás, magvetés vagy a kiegészítő intézkedések
bármelyikének megvalósítása.)
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7. Fenntartási kötelezettség
- Erdőtelepítés esetében a fenntartási időszak a célállomány-típus csoporttól függ: TölgyBükk és Egyéb keménylomb 11 év, Egyéb lágylomb 7 év, Akác és Nemesnyár 4 év.
- Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése esetén a fenntartási időszak a telepítés
befejezésétől számított 5. év vége.

8. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfélkapun keresztül, az elektronikus űrlapkitöltő
szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani, 2016. július 20. és
2019. június 30. között. (A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.)
A benyújtási időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került kérelmek
kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2018. április 30.
- 2018. július 30.
- 2018. december 31.
- 2019. március 31.
- 2019. június 30.

9. Benyújtandó dokumentumok
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, elektronikus
formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható
formában kell csatolni a kérelemhez.
9.1. A támogatási kérelemhez kell csatolni:
- Az ingatlan használati jogosultságát igazoló okiratot.
- Amennyiben a támogatást igénylő a foglalkoztatás bővítését vállalta: foglalkoztatási
nyilatkozatot.
- Ipari célú fás szárú ültetvény telepítésekor, amennyiben a támogatást igénylő
szennyvíziszapot, szennyvíziszap komposztot, vagy szennyvíziszapból készült termésnövelő
anyagot illetve szennyvizet használ fel, a jogerős talajvédelmi tervet és a szolgáltatóval
kötött szerződés másolatát.
9.2. Az első kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
9.2.1. Erdőtelepítés elsőkivitel esetében:
- Az érintett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes
kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni
- Az elsőkivitel, vagy pótlás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási
igazolásának másolatát, mikorrhizált csemete esetén az erdészeti szaporítóanyag
mikorrhizáltságát tanúsító bizonylatokkal együtt.
- Vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, padka, pontos hosszának és elhelyezkedésének
leírását, ha ezek a kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos részét érintik, az
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érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási
térképet.
- Foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által
hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát.
9.2.2. Ipar célú fás szárú ültetvény telepítése esetén:
- Az erdészeti hatóság által kiadott, a hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről szóló
igazolás másolati példányát.
- Az érintett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes
kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni.
- A telepítés közben vagy a pótlás során felhasznált szaporítóanyag származási igazolásának
másolatát.
- Amennyiben készült, a vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, pontos hosszának és
elhelyezkedésének leírását.
- Foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által
hitelesített munkaszerződés másolatát.
Az erdőtelepítés elsőkiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az elsőkivitel elvégzését
követően akkor fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az
adott területre erdőgazdálkodóként jogerősen nyilvántartásba vette.
A tevékenységre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás
kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
A kifizetési igénylés minden évben az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőig
nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.
A támogatás mértéke
Célállomány-típus csoport
Fenntartási/jövedelempótló
időszak erdőtelepítés esetén
Elsőkivitel, illetve telepítés
költsége
Erdőtelepítés*
Ipari célú fás szárú ültetvény
Fenntartási költségek
erdőtelepítés esetén
(Fenntartási időszakra
összesen)

Tölgy-Bükk és
Egyéb
keménylomb

Egyéb
lágylomb

11

7

Akác

Nemesnyár

4

4

év
eurónak megfelelő forint/hektár
2789
-

3168

2112
1881
1640
eurónak megfelelő forint/hektár
2156

1254

1709
2216

1144

*Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolási költségeket is.
A kieső tényleges jövedelem pótlása: 174 eurónak megfelelő forint/ha/év.
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A kiegészítő intézkedések támogatásának mértéke
Támogatott kiegészítő
tevékenység

Támogatás összege*

Maximális támogatás*

Kerítés építése
5,8 euro/m
731 euro/ha
Villanypásztor építés
4,8 euro/m
518 euro/ha
Padka (lejtés >10°, csak
13 euro/100 m
624 euro/ha
erdőtelepítés)
Erdőszegély kialakítása
1,5 euro/m
(csak erdőtelepítés)
Mikorrhizált csemeték
6 euro/db
3225 euro/ha
(csak erdőtelepítés)
*A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén
fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül meghatározásra.

A táblázatban szereplő támogatási költségek átalány alapú egységköltségek, magukban
foglalják mindazon elszámolható költségeket, amelyek az adott beavatkozás
megvalósításához szükségesek.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljes körű, így fontos, hogy a
kérelem benyújtása előtt részletesen olvassa el a pályázati felhívást és a kiegészítő
mellékleteket.
A teljes pályázati felhívás és a kapcsolódó mellékeltek az alábbi linken érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa
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