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Iratazonosító:  

<vonalkód> R  

   R 

  "Címzett neve"  

  Helység  

  Cím  

  Irányítószám  

 

 

Iktatószám: 

Kedvezményezett neve: 

Kedvezményezetti ügyfél-azonosító: 

Projekt azonosítószám:  

 

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA 

 

 

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató 

által 2016. 05. 20. napján meghirdetett, Erdősítés támogatása című, VP5- 8.1.1-16 kódszámú felhívás 

alapján  …………………, 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/helyrajzi 

szám 
Maximális pontszám 

A támogatási kére-

lemmel elért össz-

pontszám 

 Támogathatósági ponthatár 

 
100 pont 

  
 

100 pont 
  

 

 

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően1 - 

………… euró /Ft2, azaz………. euró/Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.  

 

                                                      
1 Amennyiben releváns 
2 Erdőtelepítés esetén euróban, fás szárú ültetvény telepítése esetén forintban kell a pénznemet meghatározni. 
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A támogatás forintban meghatározott teljes összege tájékoztató adat, az okirat kibocsátásakor számolt 

euró/forint árfolyamon3 mely…..Ft, azaz…..forint. A tájékoztató adat szerinti összeg, a támogatási időszak 

végére kifizetett teljes összegtől az évenkénti euró/forint árfolyam változása miatt eltérhet!4 

 

A támogatás a Felhívás 5. fejezet 5.3….pontja alapján ….euró/(ha/folyóméter).5      

 

A fenti összegből6 

1. erdőtelepítés  

a) elsőkiviteléhez nyújtott támogatás: …………………. euró  

b) ápolási tevékenységéhez nyújtott támogatás: ………….. euró  

c) kieső jövedelem pótlásához nyújtott támogatás: ………….. euró  

d) elsőkiviteléhez igényelhető kiegészítő tevékenységekhez nyújtott támogatás: 

da) kerítés: ………………… euró  

db) villanypásztor: ………………… euró  

dc) padka: ………………… euró  

dd) erdőszegély kialakítása: ………………… euró  

de) mikorrhizált csemete telepítése: ………………… euró  

df) őshonos ritka elegyfajok alkalmazása……………..euró  

 

2. Ipari célú faültetvény telepítés 

a) elsőkiviteléhez nyújtott támogatás: ………………… Ft 

b)  ápolási tevékenység………….Ft 

c) elsőkiviteléhez igényelhető kiegészítő tevékenységekhez nyújtott támogatás: 

ba) kerítés: ………………… Ft 

bb) villanypásztor: ………………… Ft 

 

Támogatott területek (erdőtelepítés elsőkivitele): lásd ….. melléklet 

 

Támogatott területek (ipari célú faültetvény telepítésének elsőkivitele): lásd ….. melléklet 

 

A Projekt megvalósításának kezdete: A támogatói okirat hatálybalépését követő nap. 

 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja:  

 A támogatói okirat hatálybalépését követő nap, de legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépését követő 

36. hónap vége.  

 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: A támogatói okirat hatálybalépését követő 36. hónap 

vége.  

 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 

Az elsőkiviteli támogatás kifizetési igénylésének benyújtását követő….évben7 A kifizetési igénylés 

                                                      
3 A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló 
Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 
4 Erdőtelepítés esetén választandó, fás szárú ültetvény telepítése esetén törlendő. 
5 A támogatás területre vagy folyóméterre jutó támogatási összegét kell feltüntetni. Ha több célterület kerül támogatásra, akkor va-
lamennyi eltérő mértéket külön-külön kell felsorolni 
6 a támogatott tevékenység választandó ki. 
7 Erdőtelepítés esetén választandó, a telepítés jövedelempótló időszaka, a felhívás 5.3 fejezete szerint.   
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benyújtására nyitva álló időszak -  egységes kérelem időszak8 -  vége. 

A támogatói okirat hatálybalépését követő 36. hónap vége9. 

 

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 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendelet) alapján előleg nyújtására nincs lehetőség, azonban az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke 

szerinti rendelkezések alapján előzetes kifizetés nyújtható.    

 

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/euró, azaz … euró/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 erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatásnak minősül (melynek 

támogatástartalma ... euró/Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23/A. §, 24. § e) pontjában és a 

103/F.§ foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma 

 

A Kedvezményezett a Projektet a 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 

valósítja meg. 

 

 

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei 

 

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 

 

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 1. mellékletben meghatározott 

műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  

 

                                                      
8 Az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszí-
rozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében, az adott évi egységes kérelem 
benyújtására meghatározott időszak 
9 Ipari fa ültetvény támogatása esetén választandó. 
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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 bizto-

sítékot nyújtani. A felhívás szerinti támogatás esetében előleg fizetése nem lehetséges, ezért biztosíték-

adási kötelezettség nem áll fenn. 

 

Indokolás10 

 

…………….. 

 

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csök-
kentett 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 köte-

les 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 ÁSZF rendel-

kezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vo-

natkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabá-

lyok 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. 

 

                                                      
10 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. 
 

http://www.szechenyi2020.hu/
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Kapcsolattartás 

 

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezmé-

nyezett 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 beru-

házásra vagy az adott beszerzésre megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a közbeszerzések-

ről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (3) bekezdésében meghatározott összegek 

valamelyikét – tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a kedvezmé-

nyezettnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett köz-

beszerzési 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 kötelezett-

sége 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 köz-

leményeiből. 

 

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. 11 

 

                                                      
11 Amennyiben nincs elutasított tétel, vagy a támogatás nem csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támoga-
tási alappal történik 
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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 

határidőben kifogást nem nyújt be.12 

 

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 Ha-

tóság 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

2. melléklet – Jogkövetkezmények 

3. melléklet – A Projekt forrásai  

4. melléklet - A Projekt mérföldkövei  

5. melléklet – Támogatott területek táblázata 

 

 

  

                                                      
12 Amennyiben van elutasított tétel, vagy a támogatás csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási 
alappal történik 
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1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

 

Kötelezettségvállalások  

A: Erdőtelepítés esetén:  

1.) A Kedvezményezett köteles az elsőkivitelt a kiadott erdőtelepítési engedélyben foglaltaknak meg-

felelően, a Felhívás 2. számú mellékletben meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás 

teljesítésével, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló telepítési tervnek megfele-

lően, az abban szereplő előírások betartásával végrehajtani. 

2.) A Kedvezményezett köteles az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépését követő 

36 hónapon belül megvalósítani és az első kifizetési igénylést benyújtani.   

3.) A Kedvezményezett 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 eredeti példányait a pro-

jekt lezárásáig megőrizni. 

5.) A Kedvezményezett köteles az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes kötelezettség-

vállalási időszak alatt gondoskodni. 

6.) A Kedvezményezett köteles a megvalósult erdőtelepítés területén, a művelési ág változását az il-

letékes ingatlanügyi hatóságnál az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (3) be-

kezdés a) pontja szerint átvezettetni legkésőbb a támogatói okirat hatályossá válásának évét követő 

harmadik év június 30-ig. 

7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a Kedvezményezett köteles a kiegészítő intézkedést a 

Felhívás 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azo-

kat az első kifizetési igénylés benyújtásának napjától számított 5. év végéig megfelelő állapotban fenn-

tartani. 

8.) A Kedvezményezett köteles az ápolási munkákat évente elvégezni és az ápolási időszak utolsó 

évére biztosítani, hogy a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az erdőtelepítési en-

gedélyben 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 mellékletben 

foglalt termőhelyi feltételeknek megfelelően megvalósítani és a telepítéshez igazolt származású, iga-

zoltan mikorrhizált, megkülönböztető azonosítóval ellátott, konténeres szaporítóanyagot felhasználni. A 

támogatást igénylő köteles az erdészeti szaporítóanyag bizonylat és a mikorrhizáltságot tanúsító bi-

zonylat eredeti példányait a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt megőrizni. Az erdészeti szaporí-

tóanyag mikorrhizáltságának igazolására kizárólag a Felhívás 6. számú mellékletben szereplő tanúsító 

bizonylat alkalmazható. A mikorrhizált szaporítóanyag felhasználását a támogatottnak – a támogatott 

terület erdőrészlet azonosítójának a tanúsító bizonylat eredeti példányán történő feltűntetésével- do-

kumentálni kell. 

11.) A támogatást igénylő köteles a 10.) pontban részletezett mikorrhizált szaporítóanyagok beazono-

síthatóságáról gondoskodni, valamint a csemeték területi elhelyezkedéséről nyilvántartást vezetni. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatással érintett terület átnézeti helyszínrajzát - amelyen a ki-

ültetett, illetve az esetleges pótlásba került mikorrhizált csemeték területi elhelyezkedése megállapítha-

tó, illetve nyomon követhető - az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylat számát, 

a bizonylaton található mikorrhizáltságot igazoló határozat számát és az erdészeti csemetekerti szem-

lejegyzőkönyv tételszámát. 

12.) A támogatást igénylő köteles a 10.) pontban részletezett mikorrhizált szaporítóanyagok, ill. cse-

meték helyszíni ellenőrizhetőségét – a szükséges vizsgálati mintavétel lehetőségével együtt- biztosíta-

ni. 
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13.) Amennyiben a Kedvezményezett vállalta a Felhívás 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táb-

lázat szerinti foglalkoztatás bővítését , - a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezetnek megfelelő 

tartalommal -, a foglalkoztatotti jogviszonynak a projekt megkezdésétől legalább 5 évig folyamato-

san fenn kell állnia. 

14.) A Kedvezményezettnek az erdőtelepítés elsőkivitelének megkezdésétől a kötelezettségvállalási 

időszak végéig 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. cím-

ében foglalt előírásokat; 

b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igénylésé-

hez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltétel-

rendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 

50/2008 (IV. 28.) FVM rendeletben meghatározott előírásokat. 

15.) A Kedvezményezett köteles az őshonos ritka elegyfajok telepítéséhez igazolt származású - fe-
kete nyár (Populus nigra) és a törékeny fűz (Salix fragilis) kivételével mageredetű - szaporító-
anyagot alkalmazni, valamint az erdészeti szaporítóanyag bizonylat eredeti példányait a teljes 
kötelezettségvállalási időszak alatt megőrizni.  

16.) Őshonos ritka elegyfajok telepítése esetén a Kedvezményezett köteles: 

a. a ritka elegy fafajokból hektáronként legalább 100 db csemetét ültetni és szórtan elegyí-

teni; A figyelembe vehető egyedek között átlagosan minimum 5 m távolságnak kell lenni; 

b. fekete nyár (Populus nigra) és törékeny fűz (Salix fragilis) telepítése esetén legalább 1 

méter nagyságú csemetét vagy gyökeres dugványt kell alkalmazni. A többi fafaj esetében 

legalább 0,5 m nagyságú szaporítóanyag alkalmazható; 

c. a telepítéshez a Felhívás 8. számú mellékletben meghatározott fafajokból legalább három 

fafajt alkalmazni, hektáronként egyenként minimum 20 db-os eréllyel; 

d. az őshonos ritka elegyfajok egyedi mechanikai védelméről gondoskodni és azt az első ki-

fizetési igénylés benyújtásának napjától számított 12. év végéig megfelelő állapotban 

fenntartani; 

e. az ápolási időszak utolsó évére biztosítani, hogy az eltelepített őshonos ritka elegyfajok 

életképes, az erdősítés átlagos magasságát elérő egyedeinek a száma elérje a hektáron-

kénti 30 darabot és a 8. számú mellékletben szereplő fafajok közül legalább három jelen 

legyen a területen. 

 

17.) A Kedvezményezett köteles az őshonos ritka elegyfajok beazonosíthatóságáról gondoskodni, 

továbbá köteles a őshonos ritka elegyfajok helyszíni ellenőrizhetőségét biztosítani. 

18.) Amennyiben a Kedvezményezett jövedelempótló támogatásra is jogosult, abban az esetben a 

Felhívás 5.3 fejezetben meghatározott jövedelempótlási időszak végéig nem termelheti ki a lét-

rehozott faállományt. 
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B: Ipari célú fás szárú ültetvény létrehozása esetén:  

 

1.) A Kedvezményezett köteles a telepítést úgy végrehajtani, hogy ‒ legkésőbb a fás szárú ültetvé-

nyekről szóló 135/2017. (VI.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5. § (1) bekezdése szerinti 

bejelentés időpontjában (a továbbiakban: a telepítés befejezése) ‒ az ültetvény teljes területére vetítve 

átlagosan elérje a Felhívás 2. számú melléklet B) pontjában meghatározott minimális tőszámot. 

2.) A Kedvezményezett köteles a telepítést a támogatói okirat hatályba lépését követő 36 hónapon be-

lül megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.  

3.) A Kedvezményezett köteles a Felhívás 2. számú melléklet C) pontjában meghatározott minimális 

tőszámot legalább a telepítés befejezését követő 5. év végéig fenntartani. Ha ezen kötelezettség betar-

tásához pótlások szükségesek, köteles azokról az 5.) és 6.) pontban foglaltaknak megfelelően gondos-

kodni. 

4.) A Kedvezményezett az ültetvény kitermelését legkorábban a telepítés befejezésétől számítva 

nyolc év, illetve ha a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor ennek az idő-

szaknak a leteltét követően kezdheti meg. Köteles ugyanakkor a kitermelést legkésőbb a telepítés be-

fejezését követő húsz év múlva elvégezni. 

5.) A Kedvezményezett köteles a telepítést és az azt követő esetleges pótlásokat igazolt származású 

szaporítóanyaggal megvalósítani. 

6.) A támogatást igénylő köteles a származási bizonylatok eredeti példányait a telepítés befejezésétől 

a projekt lezárásáig megőrizni. 

7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a Kedvezményezett köteles a kiegészítő intézkedést a 

Felhívás 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azt 

a telepítés befejezésétől számított 5. év végéig  megfelelő állapotban fenntartani. 

8.) A támogatást igénylő köteles a Korm. r. 8. §-a szerinti formanyomtatvány másolatát az ültetvény ki-

termelésekor, az erdészeti hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg a kifizető ügynökségnek is 

megküldeni. 

9.)  A Kedvezményezett köteles a telepítés befejezését követő 5. évig a törzsnyeséseket elvégezni, 

azaz a telepítés befejezését követő 5. év végén akác estében legalább 2 méteres, nemesnyár eseté-

ben legalább 6 méteres magasságig az ágtiszta törzsmagasságot biztosítani, kivéve a pótolt egyede-

ket. 

10.) Amennyiben a Kedvezményezett vállalta a Felhívás 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táb-

lázat szerinti foglalkoztatás bővítését, - a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezetnek megfelelő tarta-

lommal - a foglalkoztatotti jogviszonynak a projekt megkezdésétől legalább 5 évig fenn kell állnia. 

11.) A Kedvezményezettnek az ültetvény telepítésének megkezdésétől a fenntartási és kötelezettség-

vállalási időszak végéig az ültetvény 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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Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 

1.) A támogatói okirat hatályba lépését követően, a támogatást igénylő a Magyar Államkincstár által 

arra rendszeresített elektronikus felületen kérelmezheti a vállalt kötelezettségeinek átadását.  

2.) A Kedvezményezett a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való 

jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltéte-

lek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor. 

3.) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt tevékenység vagy léte-

sítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott te-

vékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak. 

4.) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni az Okiratban jóváhagyottaktól. 

5.) A kötelezettség átvállaló kötelezettségátvállalási kérelme után a kifizetési igénylés csak akkor 

hagyható jóvá, ha kérelme az általa benyújtott első kifizetési igénylést megelőző év december 31-ig 

benyújtásra került. 

6.) A támogatás a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem jóváhagyása után kibocsátott módosított 

támogatói okirat hatályba lépését követően folyósítható. 

7.) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az Irányító 

Hatóság és az átruházó között a támogatói okirat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, 

az átvevőre száll át. 

8.) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges - 

mindkét fél által aláírt - valamennyi dokumentum másolati példányát 

9.) Ha a kötelezettséget átvevővel, vagy az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben 

valamely ellenőrzés megállapítása alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló 

eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról az Irányító Hatóság a kizárásra irányuló eljá-

rás befejezését követően dönt. 

 

Ellenőrzés  

A kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése a kifizetési igénylésre vonatkozóan adminisztratív és 

kiválasztás esetén helyszíni ellenőrzést foglal magában. A kifizetési igénylés elbírálása az A) célterület 

esetén az Országos Erdőállomány Adattárnak a benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális adatai 

alapján történik. 
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2. melléklet – Jogkövetkezmények 

 

A: Erdőtelepítés esetén: 

 

1.) Amennyiben a Kedvezményezett az első kifizetési igénylés benyújtásának éve után bármely 

egymást követő két évben az adott erdőrészlet vonatkozásában kifizetési igénylést nem nyújt be, a ápolá-

si – jövedelempótló támogatás esetében a kötelezettségvállalási - időszak alatt, támogatási jogosultsága 

megszűnik az adott erdőrészletre vonatkozóan. 

2.) Ha az elsőkivitel a támogatói okirat (továbbiakban: Okirat) 1. melléklet, A Projekt műszaki-

szakmai tartalma és eredményei Kötelezettségvállalások (továbbiakban: Kötelezettségvállalások) A. be-

kezdésének 2.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az elmaradás-

sal érintett terület támogatási jogosultsága az adott támogatási kérelem vonatkozásában megszűnik. 

3.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 1.), 3.), 6.) 

pontjaiban foglaltakat nem tartotta be, a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területekre vonat-

kozóan és az érintett terület vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben 

való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

Amennyiben a meg nem felelés a Kedvezményezett gondatlan vagy szándékos magatartásának követ-

kezménye, akkor a támogatási jogosultság megszűnésén túl a szándékosságot vagy gondatlanságot 

megállapító döntés kézbesítését követő két naptári évben e felhívás alapján az érintett területekhez kap-

csolódóan nem nyújthat be támogatási kérelmet. 

4.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett a telepítést nem a kiadott engedély-

ben foglaltaknak megfelelően teljesítette, a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területekre 

vonatkozóan és a már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre 

vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

5.) Amennyiben a Kedvezményezett  az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 4.) és 9.) 

pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészlet vonatkozásában a támogatási jogosultsága 

megszűnik. 

6.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 5.) 

pontja szerinti támogatott terület 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 az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 5.) pontja szerinti támogatott 

terület 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 végrehaj-

tását, úgy a megállapított  területre eső adott évi támogatás összege 20%-kal csökkentésre kerül. 

8.) Amennyiben a ápolási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegészítő intézkedések megvaló-

sítása esetén a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 7.) pontjában foglal-

takat nem a Felhívás 3. számú mellékletben leírt szakmai követelményeknek megfelelően valósította meg, 

akkor az Okirat szerinti támogatott területhez kapcsolódóan adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó tá-

mogatási jogosultsága – kivéve a 9. és 10. pontban szabályozott eseteket - megszűnik. A már igénybe 

vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint 

vissza kell fizetni. 

9.) Amennyiben a ápolási időszak alatt megállapításra került, hogy a kiegészítő intézkedések megva-

lósítása során a vadkárelhárító kerítés, a villanypásztor, az erdőszegély, funkciójuk ellátására alkalmasak, 

de a Felhívás 3. számú mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor a 

Kedvezményezett az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult. 

10.) Amennyiben a ápolási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett nem tett eleget 

az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 7.) pontjában foglalt fenntartásra vonatkozó feltételek-
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nek, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak mi-

nősül, és azt az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizet-

ni. 

11.) Amennyiben a Kedvezményezett nem tett eleget az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésé-

nek 8.) pontjában foglalt éves ápolási munkára vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott évi fenntartá-

si (ápolási) támogatási összeg kifizetésére nem jogosult. 

12.) Amennyiben a Kedvezményezett nem tett eleget az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésé-

nek 8.) pontjában foglalt, a ápolási időszak utolsó évére vonatkozó kötelezettségének, akkor az adott évi 

ápolási és jövedelempótló támogatási összeg nem fizethető ki, és az adott erdőrészletre, az adott évben 

már igénybe vett támogatási összeget, az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabá-

lyok szerint vissza kell fizetni. 

13.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 10.), 11.), 

12.), pontokban foglaltakat nem tartotta be, a mikorrhizált csemete telepítésére vonatkozó támogatási 

jogosultsága megszűnik az érintett területekre vonatkozóan és az erre a célra igénybe vett támogatási 

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

14.) Amennyiben a Felhívás a 4.4.2. fejezet 3. bekezdés a) pontjában található táblázat 6.pontja sze-

rinti nyilatkozat ellenére ,- a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezetnek megfelelő tartalommal -, és az 

Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 13.) pontja szerinti időszakban, a foglalkoztatás bővítése 

nem valósul meg, illetve azt a Kedvezményezett a projekt megkezdésétől számított 5 évig nem tartja fenn, 

abban az esetben a kedvezményezett 1 új foglalkoztatott vállalása esetén a támogatási összeg 10%-kal, 

2 vagy több új foglalkoztatott vállalása esetén a támogatási összeg 15%-kal csökken, az igénybe vett 

támogatási összeg megfelelő részét vissza kell fizetni.  

15.) Ha az Államkincstár a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdekében, a Kedvezményezett gaz-

daságának bármely részében az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete II. mellékleté-

ben előírt kötelező követelmények, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési 

támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához 

szükséges feltételrendszer be nem tartását állapították meg, abban az esetben Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 

640/2014/EU Bizottsági rendelet szerint szankció alkalmazására kerül sor. 

16.) Amennyiben a  Kedvezményezett a Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdésének 15.), 16.), 

17.) pontjaiban foglaltakat nem tartotta be, az őshonos ritka elegyfajok telepítésére vonatkozó támogatási 

jogosultsága megszűnik az érintett területekre vonatkozóan és az erre a célra igénybe vett támogatási 

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

18.) Amennyiben a Kedvezményezett nem gondoskodott a Okirat Kötelezettségvállalások A bekezdé-

sének 16.), pontja szerint az őshonos ritka elegyfajok egyedi mechanikai védelméről, és ez az eltelepített 

fák legalább 10%-ánál megállapítható, akkor a kedvezményezett az adott területre vonatkozó támogatási 

összeg 50%-ára jogosult. A már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támoga-

tásokra vonatkozó szabályok szerint, a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie. 

 

19.) Amennyiben a  Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások  A. bekezdésének 18.) pontjában 

foglaltakat nem tartotta be, abban az esetben a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területekre 

vonatkozóan és az érintett területre igénybe vett jövedelempótló támogatást a jogosulatlanul igénybe vett 

támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie. 

 

B: Ipari célú fás szárú ültetvény létrehozása esetén:  

 

1.) Ha a telepítés az Okiratban szereplő területen, az Okirat Kötelezettségvállalások B. bekezdésé-

nek 2.) pontjában meghatározott időpontra nem, vagy csak részben valósul meg, az elmaradással érintett 

terület támogatási jogosultsága az adott támogatási kérelem vonatkozásában megszűnik. 
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2.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások B bekezdésének 1.) pontjában 

foglaltakat nem tartotta be, a támogatási jogosultsága megszűnik az érintett területekre vonatkozóan és 

az érintett terület vonatkozásában már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulat-

lan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 

3.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy az ültetvény teljes területére vetítve az átlagos tőszám 

nem éri el a telepítés  befejezésekor a Felhívás 2. sz. melléklet B) pontjában, illetve az Okirat Kötelezett-

ségvállalások B. bekezdés 3.) pontjában meghatározott időszak végén a Felhívás 2. sz. melléklet C) pont-

jában meghatározott minimális tőszámot, és a Kedvezményezett a szükséges pótlásokról az erre irányuló 

felszólítás ellenére a felszólítást követő legközelebbi telepítésre alkalmas időszak végéig nem gondosko-

dik, a támogatási összeget a hiányzó tövekkel arányosan csökkenteni kell, illetve a már igénybe vett tá-

mogatási összeget arányosan vissza kell fizetni. 

4.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett az ültetvény kitermelését a telepítés 

befejezésétől számított nyolc évnél, illetve amennyiben a támogatási kérelemben ennél hosszabb idősza-

kot vállalt, a támogatási kérelemben vállalt időszaknál korábban megkezdte, a támogatási jogosultsága az 

érintett ültetvény tekintetében megszűnik, és a már igénybe vett támogatási összeg megfelelő részét vis--

sza kell fizetnie 

5.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett az ültetvény kitermelését a telepítés 

befejezésétől számított 20. év végéig nem hajtotta végre, az ültetvény kitermelésére haladéktalanul fel kell 

szólítani. Amennyiben a felszólításban tűzött határidő eredménytelenül telik el, a támogatási összeget 

10%-kal csökkenteni kell, az igénybe vett támogatási összeg megfelelő részét vissza kell fizetni. 

6.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások B. bekezdésének 5.) pontjá-

ban foglaltakat nem tartotta be, a támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell, az igénybe vett támoga-

tási összeg megfelelő részét vissza kell fizetni. 

7.) Amennyiben a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások B. bekezdés 6.) pontjában 

foglaltakat nem tartotta be, abban az esetben a támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell, az igénybe 

vett támogatási összeg megfelelő részét vissza kell fizetni. 

8.) Amennyiben a fenntartási és kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra kerül, hogy kiegé-

szítő intézkedések megvalósítása esetén a Kedvezményezett az Okirat Kötelezettségvállalások B bekez-

désének 7.) pontjában foglaltakat nem a Felhívás 3. számú mellékletben leírt szakmai követelményeknek 

megfelelően valósította meg, akkor az Okiratban az érintett, ültetvényhez kapcsolódóan adott kiegészítő 

intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága – kivéve a 9. pontban szabályozott esetet - megszűnik. 

A már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabá-

lyok szerint vissza kell fizetni. 

9.) Amennyiben a fenntartási és kötelezettségvállalási időszak alatt megállapításra került, hogy a 

kiegészítő intézkedések megvalósítása során a vadkárelhárító kerítés, a villanypásztor, funkciójuk ellátá-

sára alkalmasak, de a Felhívás 3. számú mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek nem 

felelnek meg, akkor a Kedvezményezett az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának a 

90%-ára jogosult. 

10.) Amennyiben a fenntartási időszak alatt megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett nem tett 

eleget az Okirat Kötelezettségvállalások B bekezdés 9.) pontjában foglalt kötelezettségének, abban az 

esetben a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, az igénybe vett támogatási összeg megfelelő 

részét vissza kell fizetni. 

11.) Amennyiben a Felhívás a 4.4.2. fejezet 3. bekezdés b) pontjában található táblázat 4.pontja sze-

rinti nyilatkozat ellenére, - a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezetnek megfelelő tartalommal - és az 

Okirat Kötelezettségvállalások B. bekezdésének 10.) pontja szerinti időszakban, a foglalkoztatás bővítése 

nem valósul meg, illetve azt a Kedvezményezett a projekt megkezdésétől számított 5 évig nem tartja fenn, 

abban az esetben 1 új foglalkoztatott vállalása esetén a támogatási összeg 10%-kal, 2 vagy több új foglal-

koztatott vállalása esetén a támogatási összeg 15%-kal csökken, az igénybe vett támogatási összeg meg-

felelő részét vissza kell fizetni.  
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12.) Amennyiben a Felhívás 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében foglalt táblázat 3. c.) ponthoz fűzött lábjegyze-

te szerinti szerződést, a projekt megkezdésétől számított 5. év végét megelőzően, a Kedvezményezettnek 

felróható okból rendkívüli felmondással a szolgáltató megszünteti, vagy a szerződés bármely más módon 

a Kedvezményezettnek felróható okból megszűnik, a  a támogatási összeg 10%-kal csökken, az igénybe 

vett támogatási összeg megfelelő részét a Kedvezményezettnek vissza kell fizetni. 

13.) Ha az Államkincstár a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdekében, a támogatásra jogosult 

gazdaságának bármely részében az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete II. mellékle-

tében előírt kötelező követelmények, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesz-

tési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához 

szükséges feltételrendszer be nem tartását állapították meg, abban az esetben Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 

640/2014/EU Bizottsági rendelet szerint szankció alkalmazására kerül sor. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. 
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Mellékletek: 

 

…. melléklet – Támogatott területek táblázata 

 

Támogatott területek (erdőtelepítés elsőkivitele):  

 

 

Erdőrész-

let  sor-

száma 

Erdő-

részlet 

meg-

neve-

zése 

Értéke-

lési 

pont-

szám 

Célállo-

mány 

típus 

csoport 

Célállo-

mány 

típus 

Terü-

letmé-

ret  (ha

) 

Első 

kiviteli 

támoga-

tás (eu-

ró) 

Kiegészítő támogatás 
Ápolási 

támogatás 

Jövedelempótló tá-

mogatás 

lapított 

támoga-

tás ös--

szesen 

(euró) 

        

elfoga-

dott kerí-

tés hos--

sza (m) 

elfoga-

dott  

villany-

pásztor 

hossza 

(m) 

elfoga-

dott 

padka 

hossza 

(m) 

elfoga-

dott er-

dősze-

gély 

hossza 

(m) 

elfoga-

dott mi-

korrhi-

zált 

cseme-

ték szá-

ma (db) 

ősho-

nos 

ritka 

elegy

fajok 

(ha) 

Kiegé-

szítő 

támoga-

tás ös--

szesen 

(euró) 

é

v 

támo-

gatás 

(euró) 

elfoga-

dott 

terület 

(ha) 

tás (eu-

ró) 

              

 

   

              

 

   

Mind-

össze-

sen: 
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Támogatott területek (ipari célú faültetvény telepítésének elsőkivitele):  

 

Helyrajzi 

szám: 

Célállomány 

típus 

Területméret 

(ha) 

Első kivi-

teli támo-

gatás 

(euró) 

Kiegészítő támogatás(Ft) 

Megállapított 

támogatás 

összesen 

(Ft) 

    

elfogadott 

kerítés 

hossza 

(m) 

elfogadott  

villanypásztor 

hossza (m) 

Kiegészítő 

támogatás 

összesen 

(euró) 

 

        

        

Mindösszesen: 
       

 

 


