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Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapról szóló 1698/2006 EK rendelet-
ben megfogalmazott támogatási lehe-
tõségek között szerepel Az erdészeti po-
tenciál helyreállítása és megelõzõ intézke-
dések bevezetése címû jogcím is, mely
lehetõvé teszi erdõterületeken az abioti-
kus károk (hó, jég, szél, árvíz – mely nem
hullámtéren okoz kárt –, belvíz, fagy,
aszály, illetve tûz által okozott erdõkárok)
elleni védekezés, és a bekövetkezett káro-
sítás helyreállítás támogatását. 

A rendelet végrehajtását és a támogatá-
si jogcímek hazai bevezetését szolgáló,
Európai Unió által elfogadott Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program tartalmaz-
za a jogcímet, melynek részletes igénybe-
vételi feltételeit támogatási rendeletben
kell megjelentetni. Az intézkedésrõl két
támogatás rendelet szól majd, ezt a helyre-
állítás és a megelõzési intézkedések támo-
gatásának igénybevételi feltételeinek
jelentõs eltérése indokolja. A tervek sze-
rint a helyreállításról szóló jogcím 2008 fo-
lyamán indult volna, ám a 2007 nyarán
bekövetezett, nagy területeket érintõ
erdõtüzek miatt mind az erdészeti igazga-
tás, mind a MEGOSZ kezdeményezte a
helyreállításról szóló rendelet korábbi
idõpontban történõ megjelentetését, hogy
a nyár folyamán károsodott erdõterületek
is részesülhessenek támogatásból. Ezt a
kezdeményezést a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium és a
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal is
elfogadta. Jelenleg a jogszabály egyezteté-
se, és a végrehajtási eljárásrend kidolgozá-
sa zajlik. A támogatási rendelet várhatóan
2007 végéig megjelenik. Jelen cikkben az
egyeztetés alatt álló rendeletben foglalt
feltételeket ismertetem nagy vonalakban,
ezért elõfordulhat, hogy a végleges rende-
let ettõl eltérhet! 

A rendelet keretében támogatás
nyújtható a bekövetkezett károsítások
utáni helyreállítás érdekében végzett te-
vékenységekre, a megsemmisült erdõ
újratelepítésének elsõ kivitelére, és
egyes, úgynevezett kiegészítõ intézke-
désekre, valamint a károsodott faállo-
mány letermelésére. Ez a támogatási
lehetõség a folyamatban lévõ felújítá-
sokra, telepítésekre is fennáll!  

Kiegészítõ támogatás adható a
következõ tevékenységek elvégzésére:

– 10 fokot meghaladó lejtésû terüle-
ten padka létesítése a talaj védelme cél-
jából;

– bakhátak létesítése a káros belvi-
zek elleni védelem céljából;

– 15 fokot meghaladó lejtésû terüle-
ten rõzsefonat, talajfogó gát létesítése
az eróziós károk megelõzése céljából;

– az erdõfelújítást megelõzõ terület-
elõkészítésre, károsodott faállomány le-
termelésére a másodlagos biotikus
erdõkárok megelõzése céljából.

Az utolsó pontban szereplõ
kiegészítõ intézkedés kivételével mind-
egyiket csak elsõ kivitellel együtt lehet
igénybe venni. 

Az elsõ kivitel összegei a terület
lejtésétõl és a helyreállítani kívánt faál-
lománytól függõen 400 és 700 euró kö-
zött változnak hektáronként, a terület
letakarítására lejtéstõl függõen 100-200
euró adható hektáronként.

A támogatást erdõgazdálkodók kap-
hatják olyan egész erdõrészletre vagy
azok természetben lehatárolt részére,
ahol 2007. január 1-je után bekövetke-
zett természeti katasztrófa következté-
ben felújítási kötelezettség, vagy folya-
matos erdõsítésben 50 százalékot meg-
haladó mértékû mennyiségi kár kelet-
kezett. A legkisebb egybefüggõ támo-
gatható terület nagysága 0,5 ha. A
kérelmezõ a kárfelszámolást és káreny-
hítést az erdészeti hatóság felújítási kö-
telezettséget keletkeztetõ vagy módosí-
tó határozatának jogerõre emelkedése
után kezdheti meg.

A támogatási kérelmet az erdõkárral
sújtott erdõrészlet szerinti területileg il-
letékes Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatóságához kell
benyújtani a természeti katasztrófa be-

következte utáni két naptári éven belül,
– minden év január 1. és január 31. kö-
zött. A támogatási kérelemhez szüksé-
ges, hogy az erdõgazdálkodó rendel-
kezzen az erdészeti hatóság kárfelszá-
molás megkezdését engedélyezõ, fel-
újítási kötelezettséget elõíró, illetve mó-
dosító határozatával. Amennyiben az
adott terület helyreállítására már „de
minimis” támogatás igénybevétele tör-
tént, a terület nem jogosult támogatásra!

A támogatási kérelmek elbírálása –
amennyiben az éves igény nagyobb
mint a rendelkezésre álló keret – ponto-
zás alapján történik. 

A megvalósított helyreállítás után a
kifizetési kérelmeket az egységes terü-
letalapú támogatási kérelmekkel együtt
kell benyújtani az  MVH-hoz (minden
évben május 15-ig).

A támogatási kérelmek elbírálása a
lehetõ legegyszerûbb, tekintettel a támo-
gatott cél jellegére. Amint a fentebb ír-
takból látható, a kérelmezési folyamat il-
leszkedik az erdészeti hatósági folyama-
tokhoz. A támogatási rendelet várt de-
cemberi megjelenése reményeink sze-
rint lehetõvé teszi a 2007. év szokásosnál
jóval nagyobb területû kárainak felszá-
molását, és az erdõterületek helyreállítá-
sát. A támogatás az elvárások szerint ja-
vítja az erdõgazdálkodás biztonságát,
mérsékelve a gazdálkodók kiszolgálta-
tottságát az idõjárási szélsõségeknek. 

Ali Tamás
igazgatóhelyettes
MgSzH Központ 

A károsodott erdõterületek helyreállítása

Egy nagyon komoly felhívás

A Gyökerek és lombok Erdészportrék sorozathoz folyamatosan készülnek a
felvételek. Nem lenne teljes a sorozat, ha Csanádi Etele vallomását nem adnánk
közre. Nos, a felvétel elkészült, úgy, ahogy a docens úr elmondta. De ez csak az
érem egyik oldala. A másik, ahogy a hallgatók látták. Ezt a riportalany ter-
mészetesen csak közvetve érzékelhette, s mint olyan, a hallgatókban keltett
emóciókat nem mondhatta el.
Bánó László javaslatára, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a sorozat
születésében és megjelenésében, kérjük mindazokat, akiknek fent nevezett
„kémia tanszéki alkalmazottal” kapcsolatban érdekes, különleges, megható,
elborzongtató, felháborító, megnyugtató, az egyetemi stúdiumok során szerzett
örökérvényû adomája, tapasztalata, a jövõ számára feltétlenül megörökítésre
alkalmas története van, írják meg és küldjék el az Erdészeti Lapok
szerkesztõségébe. Nem kell feltétlenül irodalmi stílusban fogalmazni, mert az a
szerkesztõ dolga, a lényeg az, hogy a fent nevezett docenssel kapcsolatos
élményeket, mintegy függelékként, a vele készült riporttal együtt közöljük.
No, balekok és firmák, most mutassátok meg, hogy mily nyomokat hagytak
bennetek a Csanádi Etele vegykonyhájában tapasztaltak!

Pápai Gábor sorozatszerkesztõ


