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Az FVM Színháztermében 2009. június
29-én ülésezett az ÚMVP Monitoring Bi-
zottsága.  Ennek keretében a jelenlévõk
tájékoztatást kaptak az ÚMVP végrehaj-
tásával kapcsolatos eddigi tapasztalatok-
ról, a jogcímek elõrehaladásáról, meg-
hallgatták a 2008. évi beszámoló jelen-
tést és informálódhattak az európai gaz-
daságélénkítõ csomag kereteirõl, vala-
mint az ÚMVP értékelési, monitoring és
információs tevékenységérõl. Az ülés
során a MEGOSZ részérõl az alábbi kér-
déseket tettük fel és azokat követõen az
ülésen elnöklõ dr. Forgács Barnabás
szakállamtitkár által adott válaszok
lényegét is közöljük.  

Erdõ gazdasági értékének növe-
lése jogcím:

Erdészeti géppark bõvítése alcím:
A benyújtott nagyszámú támogatási

igény jelzi az érdeklõdést, de ugyanak-
kor félõ, hogy nem sikerült megfelelõ-
en az elhatárolás és sokan pályáztak
olyanok is, akik nyilvánvalóan és elsõ-
sorban mezõgazdasági tevékenységhez
kívánják a pályázattal elnyert gépeket
felhasználni. Kérdés, hogy mikor és mi-
lyen mértékben tervezi a tárca a támo-
gatási igények kifizetését és a további-
akban hogyan akarja pontosítani a ki-
írásokat annak érdekében, hogy a tá-
mogatáshoz csak az erdészeti szektor
jogosultjai jussanak hozzá. Az eddig be-
nyújtott igények kifizetésének idõpont-
ja azért is fontos, mert egy másik éppen
most megnyílt jogcím, nevezetesen az
„önálló, építéssel nem járó gépek, tech-
nológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások” vonatkozásá-
ban megjelent 68/2009. FVM rendelet
alapján sokan terveznek ezen jogcímre
is pályázni, de a szükséges önerõ bizto-
sítása miatt fontos lenne mihamarabb

tudniuk, hogy erdészeti géptámogatási
pályázatuk nyert-e.

Válasz: a beérkezett 277 támogatási
kérelmet elõreláthatólag július közepéig
elbírálják és az igénylõket folyamatosan
kiértesítik a döntésrõl. Amennyiben
szükséges lesz, további pályázatokat is
kiírnak ezen alcímen a költségvetési idõ-
szak hátralévõ részében. 

Erdõnevelési beavatkozások alcím:
A MEGOSZ régóta szorgalmazza az

alcím megnyitását, hiszen a korábbi
nemzeti támogatási rendszer e vonatko-
zásban már jó ideje nem mûködik, míg
az EMVA vonatkozó alcíme még mindig
nem nyílt meg. Mivel a meglévõ erdõk
megfelelõ ápolása és kezelése szem-
pontjából életbevágóan fontos, szeret-
nénk megkérdezni, hogy van-e határo-
zott idõpont arra vonatkozóan, mikor
nyitják meg végre ezt az alcímet is? 

Válasz: A MEGOSZ nyitott kapukat
dönget. Az alcím megnyitásának idõ-
pontjáról az FVM tárca szintén július
közepéig dönt, és errõl tájékoztatja az
érintett szakmai képviseleteket is.

Mezõgazdasági területek elsõ er-
dõsítése jogcím:

Mindannyiunk elõtt jól ismertek
azok az okok, amik az erdõtelepítési
kedv jelentõs visszaesését eredményez-
ték. Mi nem ezeket akarjuk ismételten
felemlegetni, hanem azt kérdeznénk,
hogy az erdõtelepítési elsõ kiviteli és
ápolási egységárak módosítására tett ja-
vaslatunk brüsszeli elbírálása hol tart,
mikor várható döntés és kedvezõ dön-
tés esetén mikor léphetnek életbe az új,
felemelt egységárak?

Válasz: a felterjesztés valóban
Brüsszelben van, a tárca támogató
ajánlásával és reményeink szerint  a

2010. évtõl már a megemelt egység-
árakkal lehet erdõtelepítésre pályázni. 

Erdészeti potenciál helyreállítása
jogcím:

A fenti jogcímmel kapcsolatban el-
hangzott, hogy a május 15-ig benyúj-
tott kifizetési kérelmeket ugyan csak
2010 közepéig kell teljesítenie az MVH-
nak, de tekintettel arra is, hogy ezek ja-
varésze még 2007. évi abiotikus károk
enyhítésére szolgál, az MVH mindent
megtesz annak érdekében, hogy még
az idén megtörténjenek a kifizetések. 

Magánkézben lévõ erdei iskolák
támogatása

Felvetettük, hogy míg az állami erdé-
szeti zrt.-k kezelésében lévõ erdei isko-
lák komoly támogatáshoz juthatnak a
KvVM KEOP programjainak keretében,
addig – a korábbi ígéretekkel ellentét-
ben – az ÚMVP III-IV. tengelyében
nincs lehetõség a magánerdészeti erdei
iskolák beruházási támogatására. 

Válasz: a helyileg illetékes LEADER
akciócsoportokat kell megkeresni és
megvizsgálni, hogy stratégiájukban
helyet kapott-e az erdei iskolák támoga-
tása, majd rajtuk keresztül lehet ilyen
célú támogatáshoz jutni. 

Végül a FAGOSZ képviselõjének ja-
vaslatára ígéretet kaptunk, hogy az FVM
az ÚMVP valamennyi erdészeti jogcímé-
re vonatkozóan hasznos, kézzelfogható
információkat, leírást és tanácsokat tar-
talmazó ismertetõ füzetet jelentet meg
ahhoz a brosúrához hasonló formában,
amit a jelenlévõk kézhez kaphattak az
agrár-környezetgazdálkodási támogatá-
sokkal kapcsolatban.   
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