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Az FVM megalkotta a régóta esedékes
és a gazdálkodók által sürgetõen várt
rendeleteket. A rovatban röviden, figye-
lemfelhívó jelleggel adunk tájékoztatást
a támogatásokkal kapcsolatos három
jogszabályról. A jogszabályok az au-
gusztus végén megjelenõ közlönyben
jelentek meg.

– 89/2007 (VIII. 17.) FVM sz. rende-
let – Magyar Közlöny 110. sz. az erdõ-
gazdálkodók 2007. évi gazdálkodásá-
nak csekély összegû (de minimis) tá-
mogatásáról

A támogatás a 2007. évi egyéves va-
lamint befejezetté nyilvánított erdõfelú-
jításokra vonatkozik, természetes és
mesterséges felújításokra egyaránt. A
támogatást csak a nem állami tulajdon-
ban lévõ erdõterületeken folytatott ere-
dõgazdálkodás esetén lehet igényelni.
A felújításon túlmenõen igényelhetõ tá-
mogatás erdõ ápolására, tisztítására és
tuskózásra.

A támogatási kérelmet a nyomtatvá-
nyon, az elõírt mellékletekkel 2007.
szept. 24-ig kell benyújtani a MgSzH te-
rületi szervéhez. A határidõ jogvesztõ
hatályú!!!

– 88/2007 (VIII. 17.) FVM sz. rende-
let – Magyar Közlöny 110. sz. a mezõ-
gazdasági területek erdõsítéséhez nyúj-
tandó támogatás igénybevételének sza-
bályai.

A rendelet az erdõtelepítésekhez ad-
ható támogatások feltételeit szabályozza.

2007. évben  a támogatási kérelem
augusztus 15. és október 15. közötti
idõszakban nyújtható be, a továbbiak-
ban pedig május 1-tõl június 30-ig.

– 91/2007 (VIII. 23.) .) FVM sz. ren-
delet – Magyar Közlöny 111. sz. az erdõ
közjóléti célú védelmét és bõvítését
szolgáló feladatok ellátásának 2007.évi
támogatásáról.

A rendelet a városi, a védelmi és a pi-
henõerdõkre igényelhetõ támogatásokat

szabályozza az alábbi célterületeken: fo-
lyamatos erdõborítás kialakítása céljából
(elegyesség elõsegítése, fenyvesek õsho-
nos lombos állománnyá alakítása, ha-
gyásfák kezelése, fakitermelések utáni
területrendezés, kíméletes közelítés tá-
mogatása, elszáradt ágak eltávolítása, in-
váziós növényfajok visszaszorítása).

Ezen felül igényelhetõ támogatás
szakképzési programokhoz, erdei isko-
lákhoz, kiadványokhoz, erdei tanö-
svény kialakításához.

Némi lendület tapasztalható az erdõ-
törvény átfogó módosítására irányuló
jogalkotói munkában is, de még nem
dõlt el, hogy az erdõfenntartási járulék
intézménye megmarad-e. Az ismertetett
rendelet által szabályozott (de minimis)
támogatási rendszer alkalmas lehet az
ez évig keletkezett felújítási kötelezett-

ségek pénzügyi kifuttatására. A szakmai
érdekképviseletek szorgalmazzák,
hogy a járulékfizetési kötelezettség leg-
késõbb év végével megszûnjön. 

Azok a gazdálkodók, akik támogatá-
si igényt kívánnak benyújtani a jelen ki-
vonatos közlésen túlmenõen feltétlenül
tanulmányozzák át a rendeletek szöve-
gét, vagy tájékozódjanak a MgSzH terü-
leti szerveinél. 

A Magyar Közlöny az alábbi honla-
pokon érhetõ el:

www.magyarkozlony.hu
www.kozlonykiado.hu
A magánerdõ-birtokosok jogsegély-

szolgálata továbbra is rendelkezésre áll
a gazdálkodással illetve mûködéssel
összefüggõ jogi problémák megoldása
érdekében. 

Tel.: 30/908-2812
E-mail: derzsenyitibor@chello.hu

Dr. Derzsenyi Tibor
Jogsegélyszolgálat-vezetõ

8200 Veszprém, Kossuth u. 3.
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Megjelent rendeletek

Fagy-, aszály- és tûzkárok
Szövetségünk levélben fordult a tárca veze-
tõjéhez, amelyet az alábbiakban kivonato-
san közlünk: 

„Tisztelt Miniszter Úr!
…A tavaszi fagykárok fõként az ország ke-

leti részén érzékenyen érintették a csemete-
kertekben lévõ erdészeti szaporítóanyagot,
a friss telepítéseket és felújításokat, de rész-
ben az idõsebb erdõket is. 

Ezt követték a rendkívüli szárazságból és
aszályból adódó országos szinten jelentkezõ
károk, amelyek egyaránt sújtották az erdõte-
lepítéseket és erdõfelújításokat.

Még rosszabb a helyzet a közelmúlt rendkí-
vüli erdõtüzeivel kapcsolatban, amelynek so-
rán közel 3 ezer hektár túlnyomórészt magá-
nerdõ semmisült meg részben vagy egészben. 

Véleményünk szerint a jelenlegi katasztrofá-
lis helyzet enyhítésére a következõ lehetõségek
kínálkoznak, amelyek mindegyikéhez azonban

az Ön által vezetett tárca azonnali és hathatós
beavatkozására, támogatására van szükség: 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kér-
vényezni kell az uniótól a Nemzeti Kárenyhí-
tési Alap megnyitását az erdészek számára is.

Az agrárium részére most kidolgozás alatt
lévõ kedvezményes hiteleket kell biztosítani
az erdészeti károsultaknak is.

Szintén az uniónál kezdeményezni kell a
károk felszámolására szolgáló jogcím azonna-
li, a károsodott erdõkre történõ megnyitását.

Az úgynevezett „de minimis” rendelet-
ben biztosítani kell a károsultak kárenyhí-
tését a nemzeti költségvetésbõl.

Kedvezményes foglalkoztatási programot
kell elindítani a magánerdõkben.

A fenti javaslatokból többet is párhuza-
mosan megvalósítva mérsékelhetõk csupán
az erdõtulajdonosok idén elszenvedett ká-
rai, amelyhez kérjük Miniszter Úr megértõ
támogatását.

Tisztelettel:
Luzsi József
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Rövid hírek


