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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

  
Operatív Program 

neve: 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 

Pályázati kiírás 

címe 

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére 

irányuló beruházások (tervezet) 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP5-8.6.1-17 

Támogatást 

igénylők köre: 

Támogatási kérelmet az a személy/szervezet nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

(továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a 2007. évi XVII. törvény 9/B. § c) pontja 

szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.  

1.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

(továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók (továbbiakban: 

erdőgazdálkodók),  

aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen 

gazdálkodtak, és  

ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. 

pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen 
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gazdálkodnak; vagy  

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: 

erdészeti szolgáltató vállalkozások),  

ba) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb 

területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és  

bb) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy 

fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó 

árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki.  

c) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM 

rendelet 17.§ és a 21.§ alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelő mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások 

(továbbiakban: erdészeti szaporítóanyag termelő vállalkozás),  

ca) amelyek egyben nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók; és  

cb) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 3 ha-on erdészeti 

csemetetermesztést folytattak, és  

cc) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból illetve erdészeti 

szaporítóanyag termelésből (TEAOR 2) származó éves nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó 

árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki;  

cd) erdészeti szaporítóanyag termelő vállalkozások jelen felhívás 4. számú mellékletében szereplő I.A. Fatermesztési gépek, 

valamint az I.B. Fahasználati gépek 3. a) IV, és b) V, géptípus-csoportokra adhatnak be támogatási kérelmet. 

2.) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,  

aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen 

gazdálkodtak, és  

ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. 

pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen 

gazdálkodnak; vagy  
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b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,  

ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy 

fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó 

árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és  

bb) amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából 

és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és  

bc) a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.  

3.) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási 

kérelmet nyújthatnak be:  

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,  

aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen 

gazdálkodtak, és  

ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. 

pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen 

gazdálkodnak; vagy  

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,  

ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru 

gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének 

legalább 50%-át ez teszi ki, és  

bb) amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát 

biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.  

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében csak egy támogatási kérelmet adhat be az 1.)-3.) bekezdésben felsorolt 

tevékenységekre.  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
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Pályázati kiírás 

célja: 

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez 

szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági 

hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló 

energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 

december 17-i 1305/2013 EU rendelet 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.  

Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  

Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök 

beszerzése:  

I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése  

II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése  

III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés  

3.3 Nem támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében a 3.1 fejezetben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös 

tekintettel az alábbi tevékenységekre:  

 

  

Beadás 

határideje: 

1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-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 lehet 

benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 
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• 2017. május 3. - 2019. május 3. között. 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft.  

2.) A támogatás maximális mértéke:  

Támogatás intenzitása a Dél-Alföldi régióban 50% 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. és 6. 

vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban 

rögzített módon: 

5C: a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű 

nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése – keretösszege: 2,66 milliárd Ft. 

6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – 

keretösszege: 1,35 milliárd Ft. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 4,00 
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milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db. 

 


