
   
Felhívás erdőtulajdonosok/erdőgazdálkodók részére 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Soproni Egyetem az Interreg V-A Ausztria-Magyarország 
Programban megvalósuló REIN-Forest nevű, ATHU150 számú projektje kapcsán három, egyenként 1 - 
2 hektáros erdőterületet keres bemutató állományok létesítésének céljára Vas megye területén. A 
bemutató állományok létrehozása mesterséges felújítással vagy erdőtelepítéssel, bükk és/vagy 
kocsánytalan tölgy fafajjal, csemeteültetéssel vagy makkvetéssel, több szaporítóanyag-forrás 
felhasználásával, meghatározott térbeli rendben történik, határjelek, azonosítók, információs tábla 
kihelyezésével, valamint vadkárelhárító kerítés építésével párhuzamosan. A bemutató állomány 
létesítés többletköltségeinek finanszírozása (a meghatározott forrású szaporítóanyag beszerzése és 
rendelkezésre bocsátása, a térbeli rend meghatározása, terepi kitűzése, az azonosítók, határjelek, 
tájékoztató tábla kihelyezése, a vadkárelhárító kerítés építése) a projekten keresztül történik. Az 
erdőtulajdonos/erdőgazdálkodó üzemtervi előírásokból fakadó alapfeladataiért és annak 
finanszírozásáért az erdőtulajdonos/erdőgazdálkodó felel. 

A projekt általános ismertetése itt érhető el: https://www.vasmegye.hu/nemzetkozi-projektek/rein-
forest/ 

A projekt osztrák partnere (BFW) által megjelentetett osztrák oldali területekre vonatkozó felhívás itt 
érhető el: https://www.bfw.gv.at/biologische-vielfalt-waelder-oesterreichisch-ungarische-
grenzregion-erhalten/ 

A terület kiválasztására vonatkozó szempontok: 

- a terület Vas megyében helyezkedik el; 

- a területre érvényes üzemtervi előírásoknak lehetővé kell tenniük a fent részletezett módon 
való erdősítést és a kapcsolódó tevékenységeket; 

- a terület egy erdőgazdálkodóhoz/tulajdonoshoz tartozzon; 

- a terület egy erdőrészletbe essen. 

A terület adottságaira vonatkozó feltételek: 

- a terület a bükkös, gyertyános-tölgyes, illetve kocsánytalan tölgyes klímazónák egyikébe kell, 
hogy essen; 

- termőhelyi (talaj, vízellátottság, lejtés, kitettség) szempontból egységes legyen; 

- a legalább 1, legfeljebb 2 hektár kiterjedésű bemutató állomány a területen összefüggően, 
homogén termőhelyi viszonyok között elhelyezhető legyen; 

- a helyszín jól megközelíthető legyen; 

- a terület első kivitelre előkészített és alkalmas állapotban legyen legkésőbb 2022. március 15-
ig. 

A felhívás kiírói a projektben a szaporítóanyag alkalmazására kidolgozott közös modellező 
dokumentáció tudományos adatai (a célfafaj(ok) helyi veszélyeztetettsége), valamint az alábbi 
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értékelési szempontok alapján meghatározzák a legalkalmasabb területeket és felállítják azok 
sorrendjét. 

Értékelési szempontok: 

- a termőhely egységessége, 

- megközelíthetőség, 

- alak, tömbösség. 

A jelentkező jelentkezésével kifejezi azon szándékát, hogy a területet érintő kezelési terv 
elkészítésében részt vesz és az abban foglaltakat elfogadja, megvalósításukhoz hozzájárul. A kezelési 
terv és az annak mellékleteként megkötendő megállapodás a monitoring feladatok ellátásáról hatálya: 
2037.12.31. 

A jelentkező jelentkezésével tudomásul veszi, hogy: 

- az állomány létesítése és gondozása a projekt tudományos céljait szolgálja, 

- jelentkezése során megadott adatokat a partnerség a projekt során felhasználja, kezeli, 

- a jelentkezés ténye nem minősül automatikus kiválasztásnak. 

A jelentkezési határidő: 2021.05.14. 

A jelentkezésben meg kell adni a terület tulajdonosának és gazdálkodójának nevét, elérhetőségeit, az 
erdőrészlet megjelölését vagy a terület helyrajzi számát. 

Jelentkezni a fenti időtartam alatt a következő e-mail címen lehet: Bálint Anita, 
balint.anita@vasmegye.hu. A felhívás tartalmával kapcsolatosan felmerülő kérdések is ezen az e-mail 
címen tehetők fel. 

A jelentkezéseket legkésőbb 2021. május 31. napjáig a felhívás kiírói kiértékelik és arról a jelentkezőket 
írásban értesítik. 

Szombathely, 2021. április 23. 

 

 

 

 

 

 

 

A tevékenységek az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló REIN-
Forest (ATHU150 számú) projekt keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával 

valósulnak meg. 
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