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VP-ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA (VP5-8.1.1-16)

Ipari célú fás szárú ültetvény:

 Jogszerű földhasználó

 135/2017. (VI.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

igazolás

 a legkisebb támogatható terület 0,5 hektár



VP-ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA (VP5-8.1.1-16)



VP NATURA 2000 ERDŐTERÜLETEKNEK NYÚJTOTT

KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁS



VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN

OKOZOTT ERDŐKÁROK HELYREÁLLÍTÁSA(VP5-

8.4.1.-15.)

 Támogatási kérelem = kifizetés igénylés

 Kérelem benyújtás az egységes kérelem részeként a tevékenység maradéktalan
megvalósítását követően!

 Csak a 2014. július 1. után bekövetkezett biotikus és abiotikus káreseményekre

 Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre jelen felhívás alapján egy adott típusú
természeti katasztrófa után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

 Támogatás olyan egész vagy rész-erdőrészletre igényelhető ahol a természeti katasztrófa 
következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó, az erdészeti hatóság által igazolt káresemény 
következett be

 A kifizetési kérelemhez elektronikusan csatolni kell:

 erdészeti nyilvántartási térkép

 tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolata

 az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány a károsodás mértékéről

 a felhasznált szaporítóanyag származási igazolás másolata. A szaporítóanyag igazoláson
közérthetően és olvashatóan fel kell tüntetni, hogy a szaporítóanyag mely erdőrészletben,
milyen mértékben, mikor került felhasználásra

 mérési jegyzőkönyv másolati példánya – csak a károsodott, természetben lehatárolható rész-
erdőrészletekre történő igénylés esetében

 Mag vagy makkvetéssel, vagy gyökérsarjaztatással történő erdőfelújítás vagy állománypótlás
esetében a támogatás kifizetésének feltétele: az erdészeti hatóság által az erdőfelújításról
vagy állománypótlásról kiállított „az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyve” (E-lap).
Tárgyévben elvégzett erdőfelújítás vagy állománypótlás esetében az „E-lap” kiállítására
legkorábban a tárgyév június 15. napjától kerülhet sor.



VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN

OKOZOTT ERDŐKÁROK HELYREÁLLÍTÁSA(VP5-

8.4.1.-15.)



VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN

OKOZOTT ERDŐKÁROK

HELYREÁLLÍTÁSA(VP5-8.4.1.-15.)



VP ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI KIFIZETÉSEK

VP4-15.1.1-17
 Támogatási kérelem benyújtási időszak 2022. december 31-ig meghosszabbítva

 Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési

igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a már benyújtott

támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás alapján elvégezte

 A PF-ben meghatározott csatolandó mellékletek kizárólag elektronikus úton, a kifizetési kérelem

mellékleteként nyújthatók be. Az erdészeti hatósághoz küldött mellékletek nem

elfogadhatóak, továbbá a mellékletek nem hiánypótoltathatóak!

 Három tevékenységre igényelhető támogatás:

- örökerdő gazdálkodás 

- kézimunka igényes ápolás

- természetkímélő anyagmozgatás



VP ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI KIFIZETÉSEK

VP4-15.1.1-17



VP-ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA (VP5-8.1.1-16)

 Támogatási kérelmet a jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználó nyújthat be

 Támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be 2022. december 31-ig. A kérelmek

szakaszosan kerülnek elbírálásra. A felhívás 4.3-as pontjában rögzített értékelési határnapokig

benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra. Aktuális határnap: 2022. április

30.; Egy benyújtási szakaszon belül csak egy kérelem nyújtható be, az utolsóként

beadott adattartalom kerül megszemélyesítésre és elbírálásra!

 A legkisebb támogatható terület 0,5 hektár

 Jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedély

 SAPS támogatás, csak 208-ban támogatható területekre

 KM kölcsönös megfeleltetés

 Táblaadatok töltése, megfelelő táblakapcsolás



VP-ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA (VP5-8.1.1-16)



EMVA - MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

ERDŐSÍTÉSE (MGTE)
 Támogatási kérelmek 2007-2013

 Támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozattal

 Jogelőd TK határozatával beadható a kifizetési kérelem, csak figyelmeztető üzenet jelenik meg

 SAPS igénylés



VP ERDÉSZETI GENETIKAI ERŐFORRÁSOK

FEJLESZTÉSE - VP4-15.2.1.1-17
 A Felhívások módosítása szerint a támogatási kérelem benyújtási időszakot meghosszabbították,

2022. március 1. – 2022. december 31. között lehet a kérelmeket benyújtani.

 Kifizetési igénylést (nem egységes kérelem) az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik;
vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a
már benyújtott támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás alapján megvalósította

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 1.) In situ génmegőrzési módok esetében: 

 a) erdészeti génrezervátumok létesítése 

 b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése 

 2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén: 

 a)  juvenilis formában, genotípus gyűjtemény létesítése 

 b) oltvány formában, genotípus gyűjtemény létesítése 

 c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény létesítése 

 d) faalakú formában genotípus gyűjtemény létesítése 

 3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei: 

 a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit fokozatú anyatelepeinek létesítése 

 b) vegetatív szaporítású fajok, fajták elit fokozatú anyatelepeinek létesítése 

 c) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek létesítése 

 4.) Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti nyilvántartásba 
vétele 



VP ERDÉSZETI GENETIKAI ERŐFORRÁSOK

MEGŐRZÉSE - VP4-15.2.1.1-16 

 A Felhívások módosítása szerint a támogatási kérelem benyújtási időszakot
meghosszabbították, 2022. március 1. – 2022. december 31. között lehet a
kérelmeket benyújtani.

 Kifizetési igénylést (nem egységes kérelem) az nyújthat be, aki támogatói okirattal
rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik
támogatói okirattal, azonban a már benyújtott támogatási kérelme szerinti
tevékenységet a felhívás alapján megvalósította

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 1.) In situ génmegőrzési módok esetében:
a) erdészeti génrezervátumok fenntartása,
b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása.



2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:
a) juvenilis formában, genotípus fenntartása,
b) oltvány formában, genotípus fenntartása,
c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család fenntartása,
d) faalakú formában genotípus fenntartása.



3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:
a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek 
fenntartása,
b) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása



TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁS

 Támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be

 A kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra.

 https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/


TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁS

 Támogatási kérelem benyújtására az elektronikus kérelemkezelés - VP-Támogatási kérelem –

Erdészeti beruházások menüpont



TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁS



KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS

 Az egységes kérelem benyújtó felületén vagy

 Az elektronikus kérelemkezelés - VP-kifizetési kérelem – Erdészeti beruházások – menüpont



KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


