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TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató
által 2017.01. 23. napján meghirdetett, Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások című, VP5- 8.5.1-17 kódszámú felhívás alapján a
…………………, mint támogatást igénylő. ……… időpontban ………….. iratazonosító számú támogatási
kérelmet nyújtott be.
Értesítem, hogy a Támogató a …........ azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A vissza nem térítendő
támogatást az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a
továbbiakban: EMVA) és a
hazai központi költségvetési
előirányzat finanszírozza
Erdőrészlet megnevezése

Maximális pontszám

A támogatási
kérelemmel elért
összpontszám

Támogathatósági
ponthatár

100 pont
100 pont
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A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően ………… Ft, azaz………. Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
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Elfogadott
erdőrészletek
Erdőrészlet
megnevezése

Tételazonosító

Tevékenység

Terület
(ha)

Támogatás összege (Ft)

Mindösszesen:

A Projekt megvalósításának kezdete: Támogatói okirat hatályba lépésének napja
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A támogatói okirat hatályba lépését
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követő kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak - egységes kérelem időszak – első napja.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja A támogatói okirat hatályba lépésének évét követő
második évi kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak - egységes kérelem időszak - vége.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje A támogatói okirat hatályba lépésének évét követő
második évi kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak - egységes kérelem időszak - vége.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Támogatás intenzitása: 100%

A támogatási előleg összege és mértéke
A felhívás alapján előleg igénylésére nincs lehetőség.
Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból … Ft,
azaz … forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) (a továbbiakban 702/2014/EU bizottsági rendelet) alapján,
az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott
támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23/A.§,
24. § e) pontjában és a 103/I.§ foglaltaknak megfelelően nyújtható.
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Az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében, az adott évi egységes
kérelem benyújtására meghatározott időszak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.

A Projekt megvalósításának mérföldköve
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkő szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott
támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű
biztosítékot nyújtani. A felhívás szerinti támogatás esetében előleg fizetése nem lehetséges, ezért
biztosítékadási kötelezettség nem áll fenn
Indokolás
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……………..
A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel,
csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő
támogatás részletes indokolása megtekinthető az illetékes Megyei Kormányhivatalnál.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen,
annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be,
amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a
kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet
költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg
köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel
kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.
Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást
köteles a jelen támogatói okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános
ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az

Elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás esetén a
részletes indokolás és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját tartalmazó tájékoztatás szerepeltetendő
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ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns
jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
Adatkezelési hozzájárulás
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a Projekt
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a
támogatói intézményrendszer által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A
Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Közbeszerzési tájékoztatás
Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési
beruházásra vagy az adott beszerzésre megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (3) bekezdésében
meghatározott összegek valamelyikét – tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó
előírásokra -, a kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha
egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a Kedvezményezett, a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével
köteles eljárni!
Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden a Kbt. 5.§ (3) bekezdésében meghatározott
összeget elérő vagy azt meghaladó összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás
lefolytatására kötelezett!
Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési
kötelezettsége áll fenn az irányító hatóság felé. A közbeszerzési eljárás során keletkezett összes
dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az irányító hatóság közbeszerzési-jogi, támogathatósági,
elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés
készül, támogatás csak a támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés
megléte esetén folyósítható.
Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az irányító hatóság
közleményeiből.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
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Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott
támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat
kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy
egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló
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határidőben kifogást nem nyújt be.
Az Okirathoz csatolt …… db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban
vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás a támogatási kérelem és annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre.
Kelt: Kecskemét, 20.. …..

Támogató
név
beosztás
Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatóság

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
melléklet – Jogkövetkezmények
6
melléklet – A Projekt forrásai
7
melléklet - A Projekt mérföldkövei

Amennyiben nincs elutasított tétel, vagy a támogatás nem csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy
támogatási alappal történik
5 Amennyiben van elutasított tétel, vagy a támogatás csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási
alappal történik
6 Amennyiben releváns
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1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
Kötelezettségek vállalása
1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:
A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A Kedvezményezett köteles a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítást legkésőbb a
Támogatói Okirat (továbbiakban: Okirat) hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési
igénylés benyújtásáig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A Kedvezményezett köteles a kérelmezett területen elvégzett tarvágást legkésőbb a kifizetési
igénylés benyújtásáig az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 29. §
(1) b) pontja szerint az erdészeti hatóságnak bejelenteni.
3.) A Kedvezményezett köteles a felújítást és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat
igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
4.) A Kedvezményezett 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 Kedvezményezett köteles a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakításhoz kapcsolódó
felújítás elsőkivitelét a Felhívás 4. számú mellékletében, meghatározott minimális csemete
darabszámmal elvégezni.
6.) A Kedvezményezett köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a főfafaj legalább 2 éves életképes egyedeinek egyedszáma elérje a
Felhívás 4. számú mellékletben meghatározott egyedszám 70%-át, és az elegyarány a
célállomány típusnak megfeleljen.
7.) Amennyiben a Kedvezményezett tuskózást végez, köteles a tarvágást követő teljes erdőszerkezet
átalakítás esetében a talajelőkészítés során a kifizetési igénylés benyújtásáig a területen található
tuskókat az erdőrészletből eltávolítani, vagy az erdőrészletben szétforgácsolni.
8.) Amennyiben a tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás részterületen valósul meg, akkor a
Kedvezményezett köteles a részterület területhatár állandósításáról gondoskodni a fenntartási
időszak végéig.
9.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a Kedvezményezett köteles a kiegészítő intézkedést a
kifizetési igénylés benyújtásáig a Felhívás 5. számú mellékletben foglalt szakmai
követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azoknak megfelelő állapotban a fenntartási
időszak végéig fenntartani.
B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:
1.) A Kedvezményezett köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet
átalakítást legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési
igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.

2.) A Kedvezményezett köteles a felújítást és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat
igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
3.) A Kedvezményezett 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 Kedvezményezett köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet
átalakítás terület előkészítése során legalább 30 cm széles ültetési pásztákat kialakítani.
5.) A Kedvezményezett köteles az erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet
átalakításhoz kapcsolódó felújítás elsőkivitelét a Felhívás 4. számú mellékletében, meghatározott
minimális csemete darabszámmal az ültetési pásztákban elvégezni.
6.) A Kedvezményezett a fenntartási időszak első két évében a támogatott az erdőrészletben
véghasználatot nem végezhet.
7.) A Kedvezményezett 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 4. számú mellékletben meghatározott
egyedszám 70%-át, és az elegyarány a célállomány típusnak megfeleljen.
8.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a Kedvezményezett köteles a kiegészítő intézkedést a
kifizetési igénylés benyújtásáig a Felhívás 5. 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 Kedvezményezett köteles az alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet
átalakítást legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési
igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A Kedvezményezett köteles a pótlást igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal
megvalósítani.
3.) A Kedvezményezett 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 Kedvezményezett köteles az alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet
átalakítás során az erdőrészlet célállományának megfelelő a Vhr. 4. számú melléklete szerinti
fafajok csemetéiből hektáronként legalább 1000 darabot elültetni.
5.) A Kedvezményezett köteles az állománykiegészítést kézi ültetéssel végrehajtani.
6.) A Kedvezményezett 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 Kedvezményezett köteles a kiegészítő
tevékenységet/létesítményt a Felhívás 5. számú mellékletében foglalt szakmai követelményeknek
megfelelően megvalósítani, és a mellékletnek megfelelő állapotban a fenntartási időszak végéig
fenntartani.

2. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:
1. A Kedvezményezett köteles a klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítást legkésőbb
az Okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtásáig
megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2. A Kedvezményezett köteles a felújítást és az azt esetlegesen követő pótlásokat is igazolt
származású klímarezisztens szaporítóanyaggal megvalósítani.
3. A Kedvezményezett 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 Kedvezményezett köteles a kérelmezett területen a felújítást úgy elvégezni, hogy felújítás
első kivitelét a Felhívás 4. 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 Kedvezményezett köteles az ápolási munkákat évente úgy elvégezni, hogy a fenntartási
időszak utolsó évére a főfafaj klímarezisztens szaporítóanyagából származó, legalább 2 éves
életképes egyedeinek egyedszáma elérje a Felhívás 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 Kedvezményezett köteles e részterület területhatár állandosításról
gondoskodni.
7. Kiegészítő támogatás igénybevétele során a Kedvezményezett köteles a kiegészítő
támogatást a Felhívás 5. 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 Kedvezményezett köteles az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítását
legkésőbb az Okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási
időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.) A Kedvezményezett köteles az intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajok eltávolítását
úgy végrehajtani, hogy azok 50 cm-nél magasabb egyedei, a fenntartási időszak alatt ne legyenek
az erdőrészletben.
3.) A Kedvezményezettnek a kifizetési igénylés benyújtásáig az adott erdőrészlet vonatkozásában
eleget kell tennie a fakitermelés végrehajtására vonatkozó a Vhr. 29. § (1) b) szerinti bejelentési
kötelezettségének.

4.) A Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a támogatott erdőrészletben véghasználat jellegű
fakitermelést nem végezhet.
5.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a Kedvezményezett köteles a kiegészítő
tevékenységet a kifizetési igénylés benyújtásáig a Felhívás 5. számú mellékletében foglalt
szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani.

B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:
1.) A Kedvezményezett köteles az erdei tisztások kialakítását vagy helyreállítását legkésőbb a
támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak
végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.
2.)

3.)

4.)
5.)

Tisztás kialakítása esetén a Kedvezményezett köteles a kifizetési igénylés benyújtásáig a
kérelmezett terület tisztásként történő Adattári átvezetéséről és a fenntartási időszak alatt a
nyilvántartásban maradásáról gondoskodni.
A Kedvezményezett fakitermelés esetén rendelkeznie kell a nevére szóló, a tisztás
elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által tudomásul vételi záradékkal ellátott,
fásításban tervezett fakitermelési bejelentővel.
A Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a tisztás teljes területén köteles biztosítani, hogy a
közlekedés és a munkák során ne keletkezzen 20 cm-nél mélyebb keréknyom.
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.

2. melléklet –Jogkövetkezmények
1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek
A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén
1.) Ha a szerkezetátalakítás a Támogatói Okiratban (továbbiakban: Okirat) szereplő erdőrészletekben
az Okirat 1.melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma Kötelezettségek vállalása
(továbbiakban:Kötelezettségvállalások) 1.) A bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra
nem, vagy csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az
adott támogatási igénylés vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) A bekezdésének 2.)
pontjában foglaltaknak nem tett eleget és a bejelentést az erre való írásbeli felszólítás
kézhezvételét követő 15 napon belül sem tette meg, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a
támogatási jogosultsága megszűnik.
3.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) A bekezdésének 3.) és 5.)
pontjában foglaltakat, ill. a 4.) pontban foglalt kötelezettségeknek nem tett eleget és bejelentést az
erre való írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem tette meg,, úgy az adott
erdőrészlet vonatkozásában a támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet
vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
4.) Amennyiben a Kedvezményezett nem tett eleget az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) A
bekezdésének 6.) pontjában foglalt, a fenntartási időszak végére vonatkozó kötelezettségének,
akkor az adott erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.) Amennyiben a Kedvezményezett tuskózást hajt végre és a fenntartási időszak alatt megállapításra
kerül, hogy a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) A bekezdésének 7.) pontjában
meghatározott tuskó eltávolítást nem hajtotta végre, úgy az adott erdőrészlet támogatási
jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási
összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.
6.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) A bekezdésének
9.) pontjában foglaltakat nem a Felhívás 5. számú mellékletben leírt szakmai követelményeknek
megfelelően valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan
adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – a 7. és 8. pontban szabályozott
esetek kivételével - megszűnik. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
7.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély funkciójuk ellátására alkalmasak,
de a Felhívás 5. számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg,
akkor a Kedvezményezett az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára
jogosult.
8.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett nem tett
eleget az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) A bekezdésének 9.) pontjában foglalt fenntartásra
vonatkozó feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
9.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) A bekezdésének 8.)
pontjában foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget, akkor a területegységre
jutó támogatási összeg 10 %-kal csökkentett összeg kifizetésére jogosult. A már igénybe vett

támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.

B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás
1.) Ha a szerkezetátalakítás az Okiratban szereplő erdőrészletekben az Okirat Kötelezettségvállalások
1.) B. bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg,
az elmaradással érintett erdőrészlet támogatási jogosultsága az adott támogatási igénylés
vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) B bekezdésének 2.) 4.) és
5.) pontjában foglaltakat nem tartotta be, ill. a 3.) pontban foglalt kötelezettségnek nem tett eleget
és bejelentést az erre való írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem tette meg,
úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett
erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) B bekezdésének 6.)
pontjában foglaltakat nem tartotta be és a fenntartási időszak első két évének valamelyikében
elvégezte a véghasználatot, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett
erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
4.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) B bekezdésének 7.)
pontjában foglalt, a fenntartási időszak végére vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott
erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) B bekezdésének
8.) pontjában foglaltakat nem a Felhívás 5. számú mellékletében leírt szakmai követelményeknek
megfelelően valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan
adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – a 6 és 7. pontban szabályozott
esetek kivételével - megszűnik. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
6.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély funkciójuk ellátására alkalmasak,
de a Felhívás 5. számú mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg,
akkor a Kedvezményezett az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára
jogosult.
7.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett nem tett
eleget az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) B bekezdésének 8.) pontjában foglalt fenntartásra
vonatkozó feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
8.) Amennyiben az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során a támogatott tevékenységhez kötődő
nem megfelelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető ügynökség a tájékoztatás
alapján dönt a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és elrendeli a jogosulatlanul igénybevett
támogatás visszafizetését.
C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás
1.) Ha a szerkezetátalakítás az Okiratban szereplő erdőrészletekben az Okirat Kötelezettségvállalások
1.) C bekezdésének 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg,

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott támogatási igénylés
vonatkozásában megszűnik.
Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) C bekezdésének 2.) és 4.)
pontjában foglaltakat nem tartotta be, illetve a 3.) pontban foglalt kötelezettségnek nem tett eleget
és bejelentést az erre való írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesítette,
úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett
erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) C bekezdésének 5.)
pontjában foglaltak szerint az állománykiegészítést nem kézi ültetéssel hajtotta végre, úgy az adott
erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már
igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
Amennyiben a Kedvezményezett nem tett eleget az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) C
bekezdésének 6.) pontjában foglalt, a fenntartási időszak végére vonatkozó kötelezettségének,
akkor az adott erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) C bekezdésének
7.) pontjában foglaltakat nem a Felhívás 5. számú mellékletében leírt szakmai követelményeknek
megfelelően valósította meg, akkor a támogatói okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan
adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – a 6. és 7. pontban szabályozott
esetek kivételével - megszűnik. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély funkciójuk ellátására alkalmasak,
de a Felhívás 6. számú mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg,
akkor a Kedvezményezett az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára
jogosult.
Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett nem tett
eleget az Okirat Kötelezettségvállalások 1.) C bekezdésének 7.) pontjában foglalt fenntartásra
vonatkozó feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
Amennyiben az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során a támogatott tevékenységhez kötődő
nem megfelelést észlel, arról a kifizető ügynökséget értesíti. A kifizető ügynökség a tájékoztatás
alapján dönt a támogatás jogosulatlan igénybevételéről és elrendeli a jogosulatlanul igénybevett
támogatás visszafizetését.

2. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén
1.) Ha a felújítás az Okiratban szereplő erdőrészletben vagy annak részterületén az Okirat
Kötelezettségvállalások 2. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás (továbbiakban:
2. célterület) 1.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az
elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott támogatási igénylés vonatkozásában
megszűnik.
2.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 2. célterület 2.) 4.) 5.) pontjában
foglaltakat nem tartotta be, ill. a 3. pontban foglalt kötelezettségét az erre való írásbeli felszólítás
kézbesítését követő 15 napon belül sem teljesítette, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a
támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.

3.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések
megvalósítása esetén a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 2. célterület 7.)
pontjában foglaltakat nem a Felhívás 5. számú mellékletében leírt szakmai követelményeknek
megfelelően valósította meg, akkor az Okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan adott
kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik. A már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
4.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések
megvalósítása során a kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély funkciójuk ellátására alkalmasak,
de a Felhívás 5. számú mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg,
akkor a Kedvezményezett az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára
jogosult.
5.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett nem tett
eleget az Okirat Kötelezettségvállalások 2. célterület 7.) pontjában foglalt fenntartásra vonatkozó
feltételnek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.
6.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy az Okirat Kötelezettségvállalások 2. célterület 6.) pontja
szerinti támogatott részterület lehatárolása egyáltalán nem történt meg vagy nem megfelelően,
illetve hiányosan történt meg és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás teljes körű
lefolytatását, akkor a Kedvezményezett támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területek
vonatkozásában és az adott évi támogatásra sem jogosult.
7.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy az Okirat Kötelezettségvállalások 2. célterület 6.) pontja
szerinti támogatott részterület lehatárolása egyáltalán nem történt meg, vagy nem megfelelően,
illetve hiányosan történt meg és ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását,
ideértve az esetleges mérések végrehajtását, úgy a megállapított területre eső adott évi támogatás
összege 10%-kal csökkentésre kerül. A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben
való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése
érdekében végzett tevékenységek
A. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása esetén:
1.) Ha az intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása az Okiratban szereplő
erdőrészletekben az Okirat Kötelezettségvállalások 3.) A bekezdésének 1.) pontjában
meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület
támogatási jogosultsága az adott támogatási igénylés vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett az Okirat
Kötelezettségvállalások 3.) A bekezdésének 2.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és
a Vhr. 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok
50 cm-nél magasabb egyedei csoportosan jelennek meg az erdőrészletben, utalva az irtási munkák
szakszerűtlen végrehajtására, akkor az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik és az
érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett az Okirat
Kötelezettségvállalások 3.) A bekezdésének 2.) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget és
a Vhr. 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok
szálanként elkülönült 50 cm-nél magasabb egyedei találhatók, de közvetlen környezetükben az
irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor az adott erdőrészletre eső támogatás összege
10%-kal csökkentésre kerül.

4.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 3) A bekezdésének 3.)
pontjában meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, úgy az erdőrészlet
támogatási jogosultsága megszűnik.
5.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 3.) A bekezdésének 4.)
pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a támogatási
jogosultsága megszűnik és az érintett erdőrészlet vonatkozásában már igénybe vett támogatási
összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.
6.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedés
megvalósítása esetén a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások 3.) A bekezdésének
5.) pontjában foglaltakat nem a Felhívás 5. számú mellékletében leírt szakmai követelményeknek
megfelelően valósította meg, akkor az Okiratban az érintett erdőrészlethez kapcsolódóan adott
kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik. A már igénybe vett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint
vissza kell fizetni.
B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén
1.) Ha az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása az Okirat 3.) B bekezdésének 1.) pontjában
meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület
támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.
2.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat 3.) B bekezdésének 2.) pontjában foglaltakat nem
tartotta be, úgy az adott terület vonatkozásában a támogatási jogosultsága megszűnik és az érintett
terület vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
3.) Amennyiben a Kedvezményezett nem tett eleget az Okirat. 3.) B bekezdésének 3.), 4.) és 5.)
pontjában foglaltaknak, akkor a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területekre
vonatkozóan.

