
 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdei termelési potenciál mobilizálását 

szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívás 

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat 
érintik: 
 

1. Módosításra került a Felhívás 3.4.1 fejezet III. Vis maiorra vonatkozó szabályok az 
alábbiak szerint:  
 
 

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat a 94/2015. (XII. 23.) FM 
rendelet és az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg. A vis maior kérelem benyújtása az 
MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történik. 

 

2. Módosításra került a Felhívás 3.4.1 fejezet V. Ellenőrzés az alábbiak szerint:  

 

1.) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig 
ellenőrzésre kerül. 

 
2.) Az V.1.) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a vis maior 

kérelemre vonatkozóan: 
a) adminisztratív ellenőrzést foglal magában 

       
3.) Az V.1.) pontja szerinti ellenőrzés a kifizetési igénylésre vonatkozóan: 

a) adminisztratív ellenőrzést, 
b) kiválasztás esetén helyszíni ellenőrzést foglal magában. 

 

4.) A kérelem elbírálása az Adattárnak a pályázat benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális 
adatai alapján történik. 

 

 

3. Módosításra került a Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
fejezet az alábbiak szerint: 

A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után 20 napon belül 

elektronikus úton kell benyújtani, ami nem haladhatja meg a  támogatói okirat kézhezvételét követő – 

jogvesztő hatályú - két évet, mely a tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló idő. 

  

Határidő Előírás 
Támogatható 

tevékenység 

A támogatói okirat hatályba lépését 

követő  két év áll rendelkezésre a 

megvalósításra 

A kifizetési igénylés benyújtása a 

tevekénység maradéktalan 

megvalósítását követő 20 nap 

(erdőrészletenként) 

minden támogatható 

tevékenység 

 

 



 

 

 

 

 

4. Módosításra került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezet az alábbiak szerint: 

 

M08 - Erdőgazdálkodási technológiákra, 

valamint erdei termékek feldolgozására, 

mobilizálására és értékesítésére irányuló 

beruházások (26. cikk)  

A beavatkozások által várhatóan 

érintett terület minimum mérete 

(ha) (8.6.2) 

1500 

 

 

 

5. Módosításra került a felhívás 4.3.  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és 

módja fejezet az alábbiak szerint: 

 

1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁUF-ben meghatározottak szerint) 
ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások 
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 
előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés 
szerint: 
• 2016. 04.15-től - 05.16-ig 
• 2017. 02.01-től - 02.28-ig 
• 2018. 02.01-től – 02.28-ig 
 

4.) A támogatási kérelemhez csatolni kell: 

a) a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet 

területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik. 

5.)  A támogatás az erdőrészlet azonosító megadásával igényelhető. 

6.) A foglalkoztatás bővítéséről a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló online 

kitöltő program felületén kell nyilatkozni az ügyfélnek, amennyiben vállalja jelen pályázati 

felhívás II. (2) pontban foglalt kötelezettségeket 

 
 

6. Módosításra került a felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet az alábbiak 

szerint: 

 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:  

a) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint, 

b) a jelen Felhívás 3.4.1. fejezetének „I. A támogatás igénybevételének feltételei”-ben 
leírt jogosultsági kritériumok. 

 
Amennyiben az 1.) bekezdés a.) pontjában jelzett nem hiánypótolható jogosultsági kritériumnak a 
támogatást igénylő nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül 
elutasításra kerül. 



 

 

Amennyiben 1.) bekezdés b) pontjában jelzett nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a 

támogatási kérelemben szereplő egész erdőrészlet, vagy területhatár állandósítással elkülönített rész-

erdőrészlet nem felel meg, akkor az adott egész erdőrészlet, vagy területhatár állandósítással 

elkülönített rész-erdőrészlet hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.  

 

 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) mérési jegyzőkönyv másolati példánya amennyiben a befejezett ápolást az 

erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzi. 

Amennyiben a hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben 

szereplő egész erdőrészlet, vagy területhatár állandósítással elkülönített rész-erdőrészlet 

nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor, amelyet követően a hiánypótlást az 

IH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül kell 

benyújtani 

 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

  A B C D 

  
Értékelési szempont megnevezése Pontszám  

Értékelés/ellenőrzés 
módja 

1. 
Elsődleges 
rendeltetés 

Védelmi elsődleges rendeltetés 12 
Országos 

Erdőállomány Adattár 

Közjóléti elsődleges rendeltetés 10 
Országos 

Erdőállomány Adattár 

Gazdasági elsődleges rendeltetés 0 
Országos 

Erdőállomány Adattár 

2. Natura 2000 terület 

Az Országos Erdőállomány Adattárban 
Natura 2000 területként lehatárolásra került 

10 
Országos 

Erdőállomány Adattár 

Az Országos Erdőállomány Adattárban 
nincs lehatárolva Natura 2000 területként 

0 
Országos 

Erdőállomány Adattár 

3. 

A támogatási 
kérelem 

benyújtását 
megelőző 12 hónap 
saját alkalmazotti 
átlaglétszámához 

képest a 
foglalkoztatottak 

számának bővítése 
a fejlesztés 
hatására. 

3 vagy több új munkahely 8 Nyilatkozat 

2 új munkahely 6 Nyilatkozat 

1 új munkahely 4 Nyilatkozat 

A foglalkoztatottak száma nem bővül a 
fejlesztés hatására 

0  



 

 

4. Közfoglalkoztatás 

Olyan személy foglalkoztatását vállalja, 
akit a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 1 évben közfoglalkoztatás 
keretében volt alkalmazva.  

4 

Nyilatkozat és a 
közfoglalkoztatáshoz 

nyújtható 
támogatásokról szóló 
375/2010. (XII. 31.) 

Korm. r. 6/A. § (2)-(3) 
bekezdése szerinti 
hatósági szerződés 

hitelesített másolatát, 
továbbá az érintett 

személy 
munkaszerződésének 
a támogatást igénylő 

által hitelesített 
másolatát. 

Nem vállalja olyan személy 
foglalkoztatását, akit a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 1 évben 
közfoglalkoztatás keretében volt 
alkalmazva.  

0  

 
Mindösszesen: 34 

 
 

 

7. Módosításra került a felhívás 6.  A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó 

mellékletek listája fejezet az alábbiak szerint: 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet 

területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik. 

  


