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Az elmúlt évtizedekben az egész vilá-
gon nagymértékben megnõtt az erdõk
társadalmi jelentõsége. Az erdõk kör-
nyezetvédelmi szerepe, anyagi és nem
anyagi jellegû szolgáltatásai iránti igény
miatt az erdõgazdálkodás megítélése
egyre kritikusabbá vált, annak ellenére,
hogy a fejlett erdõgazdálkodással ren-
delkezõ országok – köztük Magyaror-
szág – erdészeti szakemberei már a
múlt század vége óta tudatosan töre-
kedtek az erdõvel szemben felmerült
összes társadalmi igény kielégítésére. 

Az erdõvel kapcsolatos szakmapoli-
tikai célokat uniós szinten az EU Erdé-
szeti Cselekvési Terve, Magyarországon
pedig az ezzel összhangban kidolgozott
Nemzeti Erdõprogram fogalmazza meg,
amelynek a 2006-2015 közötti idõszak-
ra vonatkozó stratégiai célkitûzéseit a
1110/2004. (X. 27.) Korm. határozat
melléklete tartalmazza.

A Nemzeti Erdõprogram több mint 3
évig tartó, az erdõhöz, az erdõgazdál-
kodáshoz kapcsolódó ágazatok és
szakterületek képviselõinek bevonásá-
val végzett szakmai munka és több for-
dulós szakági és társadalmi egyezteté-
sek eredményeként készült el. 

Mindezek alapján a Nemzeti Er-
dõprogramot az erdõvel, az erdõ-
gazdálkodással kapcsolatos nem-
zeti közmegegyezésnek tekinthet-
jük, amely a vonatkozó szakmapo-
litikákat integráló, középtávú stra-
tégiaként került elfogadásra. A
Nemzeti Erdõprogram éves fela-
datterveinek elkészítése során kell
a stratégiai célokhoz rendelt konk-
rét cselekvéseket meghatározni,
amely folyamatba a jövõben a mi-
nisztérium az ágazat érdekképvi-
seleti és szakmai civil szervezeteit
is bevonhatja.

A Nemzeti Erdõprogram éves fela-
datterveit, valamint azok végrehajtásá-
ról szóló beszámolókat a minisztérium
2008 óta folyamatosan közzéteszi a
honlapján. Az elérési útvonal:
http://www.vm.gov.hu/Erdészet/Nem-
zeti Erdõprogram.

A Nemzeti Erdõprogramban foglalt
célkitûzések megvalósítása több ágazat
szereplõi, valamint az államigazgatás és
az állampolgárok hatékony együttmû-
ködésével történhet meg, amelynek két
fontos eszköze, az erdõvel kapcsolatos

gazdálkodási tevékenységek jogszabá-
lyi irányítása, valamint az ösztönzõ jel-
leggel mûködõ támogatási rendszer
mûködtetése. A következõkben az új
erdészeti támogatási rendszer elemeit
ismertetjük.

Az erdészeti támogatási rendszert is
alapjaiban megváltoztatta hazánk uniós
csatlakozása. Mint minden más ágazat
esetében, az erdõgazdálkodás támoga-
tásánál is elsõdleges cél lett, hogy lehe-
tõség szerint minden támogatási célra,
minél nagyobb mértékben uniós forrá-
sokat használjunk fel. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program (továbbiakban: ÚMVP)
ennek megfelelõen számban és a forrá-
sok nagyságát tekintve is jelentõs támo-
gatási lehetõségeket biztosít az erdõ-
gazdálkodási tevékenységekkel kap-
csolatban. Az ÚMVP pénzügyi forrása
az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap (EMVA), amelybõl nyúj-
tandó vidékfejlesztési támogatásokról a
Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005.
szeptember 20.) rendelkezik. A tanácsi
rendelet négy támogatási területet, úgy-
nevezett tengelyeket határoz meg, ame-
lyek közül az uniós erdészeti intézke-
déseket az I. és a II. tengely tartalmazza
(továbbiakban EMVA I. és II. tengely).
Az ÚMVP 2007. évi elfogadását követõ-
en az abban foglalt támogatási célok,
lehetõségek konkrét megvalósítása, va-
lamint a támogatási rendszerek részlet-
szabályainak megalkotása érdekében a
minisztérium különbözõ szintû jogsza-
bályok, de jellemzõen miniszteri rende-
letek sorát alkotta meg. 

Fontos felhívni a figyelmet arra,
hogy amennyiben az ÚMVP az egyes
támogatási konstrukciók esetében rész-
letszabályokat is tartalmaz, attól a támo-
gatási rendeletek megalkotása során
nem lehet eltérni. Amennyiben tehát
egy támogatási jogcím mûködése során
olyan jogos és ésszerû módosítási igény
merül fel, amellyel ellentétes részletsza-
bályt tartalmaz az ÚMVP, akkor a jog-
szabály elõtt az ÚMVP-t is módosítani
kell. Ez egy több hónapig tartó folya-
mat, melynek során az ÚMVP tervezett
módosítását meg kell küldeni az EU Bi-
zottság részére jóváhagyásra. Ugyanez
vonatkozik olyan támogatási konstruk-
ciók elfogadására, amelyek jelenleg
nem szerepelnek a Programban. Ilyen

az erdõgazdálkodás esetében a Natura
2000 erdõk kompenzációs jellegû kifi-
zetése jogcím. Ennek a Programba tör-
ténõ beillesztése tehát a tagországi egy-
séges akarat megszületése, jelen eset-
ben az erdészeti ágazat érintett szerep-
lõinek egyetértése után szintén az EU
Bizottság jóváhagyásától függ.

Tisztán nemzeti támogatási le-
hetõséget csak a költségvetés min-
denkori teherviselõ képességétõl füg-
gõ mértékben és csak olyan közérde-
kû célokra lehet fenntartani, amelyek-
re uniós források nem állnak rendel-
kezésre, azonban nemzeti sajátságain-
kat tekintve azok támogatása kiemel-
kedõen fontos. Ezen túl a nemzeti tá-
mogatási célok vonatkozásában figye-
lembe kell még venni az unió által az
állami támogatásokra vonatkozó
iránymutatásokat, amelyek olyan fon-
tos uniós alapelvek betartását szolgál-
ják, mint az áruk szabad áramlása, a
piaci folyamatokba való túlzott be-
avatkozás tilalma, vagy éppen a szol-
gáltatásokhoz való egységes hozzáfé-
rés biztosítása. Hiába van tehát bizo-
nyos célra megfelelõ forrás, amennyi-
ben az uniós elvekkel, iránymutatá-
sokkal ellenkezik az elképzelés, azt
nem lehet  megvalósítani.

Az erdészeti támogatási rendszer ki-
alakításával és mûködtetésével kapcso-
latban lényeges tudnivaló a minisztériu-
mon belüli munkamegosztás alakulása.

A Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõ 82. száma
tartalmazza a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Szervezeti és Mûködési Szabályza-
táról (továbbiakban: SZMSZ) szóló
8/2010. (IX. 30.) VM utasítást.

Az SZMSZ szerint az erdészeti támo-
gatási rendszer uniós elemeinek szabá-
lyozása kiemelten a Vidékfejlesztésért
Felelõs Államtitkárság, ezen belül pedig
elsõsorban az Agrárfejlesztési Fõosztály
feladatkörébe tartozik. Az Agrárfejlesz-
tési Fõosztály végzi az EMVA I–II. ten-
gely szerinti támogatások igénybe véte-
lével kapcsolatos jogszabály-alkotási, a
2007–2013. évekre vonatkozó pénzügyi
tervezési feladatokat, valamint ezek
szakmai összefogását, illetve ellátja a
tervezõ munkával kapcsolatos tárcakö-
zi képviseletet. Ebbõl fakadóan az I. és
II. tengely intézkedéseinek szükség
szerinti módosításának, illetve új intéz-

A Nemzeti Erdõprogram végrehajtását
szolgáló erdészeti támogatási rendszer 
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kedések bevezetésének kezdeménye-
zése is e szervezeti egységhez tartozik.

Az Élelmiszerlánc-felügyeletért és
Agrárigazgatásért Felelõs Államtitkár-
ság, ezen belül az Erdészeti, Halászati
és Vadászati Fõosztály felelõs az ÚMVP
keretében az erdõgazdálkodást érintõ
támogatások rendszerének kialakításá-
ban, az egyes támogatási jogcímek
szakmai feltételeinek meghatározásá-
ban, valamint a vonatkozó jogszabá-
lyok szövegtervezeteinek kidolgozásá-
ban való közremûködésért.

A két államtitkárság és az érintett fõosz-
tályok szoros együttmûködése nyomán
valósul meg az uniós támogatási rendszer
erdészeti elemeinek mûködtetése.

Az SZMSZ ugyanakkor egyértelmû-
en rendelkezik arról, hogy az Erdészeti,
Halászati és Vadászati Fõosztály felelõs
a Nemzeti Erdõprogramot érintõ, így a
nemzeti forrásból mûködõ támogatási
rendszer kidolgozásáért (erdõfelújítási
támogatási rendszer kifuttatása, egyes
erdészeti közcélú feladatok, az erdõk
közjóléti célú védelmét és bõvítését
szolgáló fejlesztési feladatok, és a ma-
gánerdõ-gazdálkodás szervezõdései-
nek támogatása).

Az ÚMVP erdészeti intézkedéseinek
jelenlegi állását az alábbi összefog-

laló adatok jellemzik

ÚMVP I. tengely erdészeti intézke-
dések
Az elmúlt idõszakban az erdõk több
mint 40%-a került magánkézbe, és eze-
ket a területeket különösen érinti a tõke
és a megfelelõ eszközök hiánya. Ennek
következtében egyes területeken a gaz-
dátlanság állapota alakult ki, ami nem
kedvez az erdõk állapotának. A magán-

erdõ-gazdálkodásban meglévõ gépállo-
mány és egyéb eszközök, valamint az
alkalmazott technológia egyaránt kor-
szerûsítésre, illetve bõvítésre szorul, a
természetkímélõ erdõgazdálkodási
módszerekre történõ áttérés egyidejû
ösztönzése mellett.

Szakképzési támogatás
„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program I. és II. intéz-
kedéscsoportjához kapcsolódó képzések
tárgyában nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl” szóló 139/2008.
(X. 22.) FVM rendelet alapján adható tá-
mogatás. 

Az támogatható OKJ-s képzések
mindegyik erdészeti szakképesítést tar-
talmazzák. Ezek közül mostanáig a faki-
termelõ és a motorfûrész-kezelõ szak-
képesítésekre kötöttek összesen 1108
képzési szerzõdést (183 millió Ft támo-
gatási összeggel) az erdõgazdálkodók,
ami az összes OKJ-s képzésre kötött
szerzõdések számának 29%-a (támoga-
tási összegének 33%-a).

Szaktanácsadási tevékenység tá-
mogatása

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a szaktanácsadási
szolgáltatások igénybevételéhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételei-
rõl” szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rende-
let alapján adható támogatás.

Az 1 ha üzemi területet meghaladó
erdõterülettel rendelkezõ erdõgazdál-
kodók vehetik igénybe, az erdõgazdál-
kodáshoz kapcsolódó 13 szaktanácsa-
dási területre vonatkozóan (pl. erdõte-
lepítési terv készítése, termõhely-feltá-
rási szakvélemény, pályázatírás stb.).

A szaktanácsadási szolgáltatást
igénylõ erdõgazdálkodók száma eddig
(támogatási kérelmet benyújtott): 1 457,
az igényelt támogatási összeg: 122 mil-
lió Ft. 

Az erdõk gazdasági értékének javí-
tása – erdészeti gépbeszerzés 

- „Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból az erdészeti célra
használt géppark fejlesztéséhez és kor-
szerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl” szóló 144/2008.
(XI. 7.) FVM rendelet alapján adható tá-
mogatás.

Célja az erdészeti célra használt gép-
park fejlesztése és korszerûsítése, to-
vábbi gépek és berendezések vásárlása,
az elsõ kiviteltõl a fakitermelés szaka-
száig, beleértve a fakitermelés gépeit is

2008. november 15. és 2008. decem-
ber 31. között volt az elsõ kérelem bea-
dási idõszak (333 db támogatási kére-
lem, ebbõl a támogatott kérelmek
száma 136 db.) A támogatott kérelmek
támogatási összege 4,3 Mrd Ft. 

Ezt követõen 2010. június 1-30. kö-
zött nyújthattak be támogatási kérelme-
ket (194 db támogatási kérelem 1,7 Mrd
Ft költségigénnyel), amelyek jelenleg
még feldolgozás alatt állnak.

ÚMVP II. tengely erdészeti intéz-
kedések 

(a 2007-2013 között rendelkezésre
álló források megjelölésével)

Mezõgazdasági területek elsõ er-
dõsítése

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a mezõgazdasági te-
rületek erdõsítéséhez nyújtandó támo-
gatás igénybevételének részletes szabá-

XIV. ERDõK HETE nyitó rendezvénye az Országházban
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya 1996. évi szolnoki alakuló ülésén már felvetõdött,
hogy az átfogó erdészeti közönségkapcsolat megalapozására célszerû országos rendezvénysorozatot indítani. Itt született
az elhatározás, hogy az állami erdõgazdasági részvénytársaságok bevonásával Erdõk Hete rendezvénysorozatot indítsunk,
melynek szakmai szervezõje az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály, a kivitelezés pedig az erdõgazdaságoknál dolgozó szak-
osztálytagok segítségével történik. Az ÁPV Rt. is támogatta az ötletet, így már 1997-ben Erdõk Hete rendezvény volt, mely
azóta is minden évben megszervezésre kerül. Általában központi megnyitót szervezünk az ország valamelyik térségében,
és a programok szervezését a szakosztálytagok végzik az egész ország területén. 

Erdõk Hete megnyitó rendezvény volt az erdõben, a Magyar Tudományos Akadémián, erdészeti társaságoknál és az Or-
szágházban 2003-ban.

Idén 2010. október 8-án az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága Erdészeti Albizottsága erdészeti nyílt napot szervez
az Országgyûlés Felsõházi Termében, mely rendezvény egyben a XIV. Erdõk Hete megnyitó rendezvénye is. A rendezvé-
nyen felszólalnak az Országgyûlés és a kormány vezetõi és tagjai, az erdészeti oktatás, kutatás, az erdõgazdálkodás és az
erdészeti, valamint a zöld civil szervezetek képviselõi. 

A XIV. Erdõk Hete rendezvényei az Egyesület honlapján (www.oee.hu) az eseménynaptár rovatban kísérhetõk figye-
lemmel.

Ormos Balázs elnök, Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály  
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lyairól” szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM
rendelet alapján adható támogatás.

Célja az ország erdõvel borított terü-
letének növelése a Nemzeti Erdõtelepí-
tési Programban optimális célként meg-
határozott 27 %-os erdõsültség elérése
érdekében, valamint az erdõk környe-
zetvédelmi, társadalmi, közjóléti és gaz-
dasági szerepének fokozása, a mezõ-
gazdasági területek alternatív hasznosí-
tásával a mezõgazdaság termelési szer-
kezetének javítása.

Az ÚMVP keretében rendelkezésre
álló teljes forráskeret 257 millió euró
(73,2 Mrd Ft).

A 2010. évben benyújtott támo-
gatási kérelmek alapján a gazdál-
kodók már a megemelt támogatási
összegekre jogosultak.

Erdészeti potenciál helyreállítása 
„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból az erdészeti poten-
ciál helyreállítására nyújtandó támo-
gatások igénybevételének részletes sza-
bályairól” szóló 32/2008. (III. 27.) FVM
rendelet alapján adható támogatás.

Az idõjárási szélsõségek Magyaror-
szágon egyre gyakoribbak. Ennek ered-
ményeként az erdõket egyre több ter-
mészeti katasztrófa és abiotikus erdõ-
kár sújtja. Ezek felszámolására, így az
erdõk többfunkciós szerepének ellátá-
sára biztosít lehetõséget az intézkedés.

A rendelkezésre álló teljes forráske-
ret 10,7 millió euró (3,05 Mrd Ft).

A 2009. évben megnyitott kérelem-
benyújtási idõszakban 36 db támogatá-
si kérelem érkezett be, amelyek feldol-
gozása megtörtént. A támogatási kérel-
mek összesített forrásigénye 366,8 mil-
lió Ft. A jóváhagyott 29 db támogatási
kérelem forrásigénye 71 millió Ft.

A minisztérium az erdészeti poten-
ciál helyreállítási támogatás egységárait
az erdõtelepítési elsõ kiviteli egység-
árakhoz kívánja igazítani, ennek uniós
egyeztetése jelenleg folyamatban van.

Agrár-erdészeti rendszerek kiala-
kítása

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból az agrár-erdészeti
rendszerek mezõgazdasági földterüle-
teken történõ elsõ létrehozásához nyúj-
tandó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól” szóló 46/2009.
(IV. 16.) FVM rendelet alapján adható
támogatás.

Cél a vidéki területek jövedelemszer-
zési lehetõségeinek javítása, valamint a
környezetvédelmi célokhoz, a vidéki táj
és a biodiverzitás védelméhez való hoz-

zájárulás. Specifikus célként a mozaikos
tájszerkezet kialakítását, a hagyományos
tájgazdálkodási formák fenntartását, a
mezõgazdasági területek alternatív hasz-
nosítását, továbbá a szél- és vízerózió el-
leni védelmet lehet kiemelni. 

A rendelkezésre álló teljes forráske-
ret 2,8 millió euró (0,8 Mrd Ft).

A támogatási jogszabály alapján 2009-
ben 48 db, 2010-ben további 34 db támo-
gatási kérelem érkezett 1162,49 ha-on,
valamint 703,14 ha-on történõ agrár-er-
dészeti rendszer kialakítására.

Erdõ-környezetvédelmi intézkedések
„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból az erdõ-környezetvé-
delmi intézkedésekhez nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeirõl” szóló
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alap-
ján adható támogatás.

Célja olyan, a fenntartható erdõgaz-
dálkodást elõsegítõ módszerek és tevé-
kenységek kidolgozása és hosszú távú
fenntartása, amelyek alkalmazása során
egyidejûleg elérhetõ a természet, a víz, és
a talaj védelme, a genetikai sokféleség
megõrzése, továbbá a társadalom erdõ-
vel szemben támasztott igényeinek a ki-
elégítése is. A magán- és közösségi tulaj-
donú erdõterületek rendkívül sokféle
adottságait figyelembe véve 9, különbö-
zõ célprogram került meghatározásra az
intézkedés keretében.

A rendelkezésre álló teljes forráske-
ret 87,3 millió euró (24,9 Mrd Ft).

2009. évben 295 db támogatási kére-
lem érkezett be, a kérelmek összesített
forrásigénye 2,5 Mrd Ft.

Nem termelõ beruházások erdõte-
rületen – erdõszerkezet-átalakítás 

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból az erdõszerkezet át-
alakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl” szóló 139/2009.
(X. 22.) FVM rendelet alapján adható tá-
mogatás.

A legfontosabb cél az idegenhonos
fafajok térnyerésének, illetve az ele-
gyetlen, megfelelõ térbeli szerkezet nél-
küli erdõk kialakulásának visszaszorítá-
sa, a termõhelynek megfelelõ, õshonos
fafajokból álló erdõtársulásokká törté-
nõ átalakítása.

A rendelkezésre álló teljes forráske-
ret 45 millió euró (12,8 Mrd Ft).

2009-ben 85 db támogatási kérelem
érkezett be, amelyek összesített forrási-
génye 1,1 Mrd Ft. Az eddig jóváhagyott
42 db támogatási kérelem forrásigénye
313,5 millió Ft.

A támogatási rendelet módosítá-

sát a Magyar Közlöny 152. számá-
ban megjelent 19/2010. (IX. 30) VM
rendelet tartalmazza, ami több
szakmai pontosítás mellett a tarvá-
gást követõ szerkezetátalakítás ese-
tére lehetõvé teszi az erdõrészlet
részterületének támogatását.

Az ÚMVP keretében még több
olyan támogatási jogcím van, amelyek
mielõbbi megnyitása fontos feladat.
Ezek közül kiemelkedik az erdõk
gazdasági értékének javítása – fia-
tal erdõállományok nevelése,
melynek keretében a befejezett
ápolások, a tisztítások és a törzsa-
lakító nyesések támogatása, mint
beruházás valósulhat meg. A támo-
gatási jogcím feltételrendszerének ki-
dolgozása során egy objektív törvényi
akadály merült fel. A  mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intéz-
kedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény az uniós vidékfejlesztési támoga-
tások során a beruházás fogalmát úgy
határozza meg, hogy az a felsorolt er-
dészeti tevékenységeket nem tartal-
mazza. A támogatás beindításához te-
hát szükségessé vált a törvény módosí-
tása, amelyre államtitkárságunk kezde-
ményezésére a minisztérium megtette
a szükséges intézkedéseket. 

További, beindításra váró erdé-
szeti támogatási jogcímek a Nem
termelõ beruházások keretében a
közjóléti létesítmények kialakítása,
a Nem mezõgazdasági földterület el-
sõ erdõsítése, valamint az Erdészeti
potenciál – megelõzõ intézkedések
bevezetése. Ez utóbbi keretében az er-
dõkárok megelõzésével, megakadályo-
zásával az erdõgazdálkodással kapcso-
latos kockázatok csökkentése a cél, így
támogatást kapnának az erdõtûz, vala-
mint egyéb természeti katasztrófák
megelõzésével kapcsolatos tevékeny-
ségek, beruházások.

Külön kell említést tenni a Natura
2000 erdõterületeken történõ kifizeté-
sekrõl, mivel jelenleg ezt a támogatási
jogcímet az ÚMVP nem tartalmazza.
Az Európai Bizottság a Natura 2000
irányelvekben megfogalmazott célok
maradéktalan megvalósítása érdeké-
ben több eljárást is indított hazánk el-
len, amelyek során az új erdõtörvény-
ben vállaltuk, hogy az ország teljes te-
rületén a Natura 2000 célok érdeké-
ben a meglévõ erdõtervi elõírásokat a
természetvédelmi kezelésért felelõs
szervek, azaz a nemzeti park igazgató-
ságok bevonásával az erdészeti ható-



ság felülvizsgálja, és szükség szerint
módosítja. A felülvizsgálatot az erdé-
szeti hatóság elvégezte, és az annak
során meghatározott korlátozások is-
meretében minisztériumunk meg-
kezdte az elõírt korlátozások nyomán
keletkezõ többletköltségek, kiesõ jö-
vedelmek megtérítésére vonatkozó tá-
mogatási rendszer kidolgozását,
amelynek elsõ lépéseként az ÚMVP
módosítását kell kezdeményeznünk
az Európai Bizottságnál. Ennek a tá-
mogatási rendszernek a kidolgozása
és véglegesítése az erdészeti érdek-
képviseleti és civil szervezetek bevo-
násával történik meg a közeljövõben.

Az erdészeti ágazatban tisztán
nemzeti forrásra épülõ támogatá-

si rendszer 2010. évi legfonto-
sabb sajátságai 

A korábbi években megszokott támo-
gatási források szerkezete jelentõsen át-
alakult a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX.
törvényben.

A korábbi évek költségvetési törvé-
nyeiben szereplõ jogcímrendben az er-
dészeti támogatásokat szolgáló jogcím-
sorok elnevezései nem utaltak egyér-
telmûen az azokból finanszírozott er-
dészeti támogatási lehetõségek tartal-
mára. Az úgynevezett determináció jel-
legû kifizetések és a valós erdészeti tá-
mogatások sem voltak egymástól vilá-
gosan elkülönítve, így ebbõl követke-
zõen az egyes jogcímeken rendelke-
zésre álló források felhasználását is ne-
héz volt követni. Ezt kiküszöbölendõ,

a 2010. évi költségvetési törvény új er-
dészeti támogatási jogcímrendet alakí-
tott ki. A fenntartható erdõgazdálkodás
érdekében szükséges intézkedéseket
hazánk a Nemzeti Erdõprogramban
határozta meg, így a költségvetési for-
rásoknak egyértelmûen ezek végrehaj-
tását kell szolgálni. Ennek megfelelõen
a Nemzeti Erdõprogram fejezeti keze-
lésû elõirányzat alatt, a Fenntartható
erdõgazdálkodás jogcímsoron az Er-
dõprogram tisztán nemzeti támogatás-
sal megvalósítandó, az erdõk hármas
funkciójához igazodó intézkedései
szerepelnek. A korábbi nemzeti erdõ-
telepítések és erdõfelújítások determi-
nációs sorai ezektõl elkülönülten je-
lennek meg.

A korábbi évekhez képest jelen-
tõs elõrelépést jelent az, hogy a XII.
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium költségvetési fejezet-
hez tartozó fejezeti kezelésû elõi-
rányzatok 2010. évi felhasználásá-
nak szabályairól szóló 60/2010. (V.
11.) FVM rendeletben minden ál-
lampolgár, így az erdõgazdálkodók
elõtt is ismertté vált, hogy az adott
jogcímsorokon rendelkezésre álló
források milyen célok érdekében
használhatóak fel. Ezzel egyértel-
mûen átláthatóbbá vált a költségve-
tési pénzek felhasználása, és nyo-
mon követhetõ, hogy az állam mi-
lyen fontos szakmapolitikai célok
támogatását ismeri el.

Az új költségvetési jogcímrend alap-
ján tehát az úgynevezett determinációs
jellegû kifizetések, valamint a valós er-

dészeti támogatások világosan elkülö-
nülnek egymástól.

A 2010. évi költségvetésben az er-
dészeti nemzeti támogatásokra 1300
millió forintot különítettek el. 

A Fenntartható erdõgazdálkodás
támogatása jogcímen rendelkezésre
álló forrás 400 millió forint. 

Az elõirányzatot elsõsorban a ma-
gán tulajdonú erdõterületeken folyta-
tott erdõgazdálkodás szakmai színvo-
nalának emelésére kell használni, így
meghatározóan a magánerdõ-gazdál-
kodás folytonosságának biztosítását
garantáló erdészeti szakszemélyzet al-
kalmazásának, vagyis az erdõ „falu-
gazdász” hálózatának támogatására ad
lehetõséget.

Erre a célra 2009-ben 750 millió fo-
rint támogatás került kifizetésre.

Vonatkozó támogatási rendelet:
50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az
erdõgazdálkodás szakszerûségének
biztosítása érdekében végzett erdészeti
szakirányítási tevékenységhez nyújtott
csekély összegû (de minimis) támoga-
tásról 

Az Erdõfelújítás determinációja
elõirányzaton rendelkezésre álló erede-
ti forrás 450 millió forint, azonban – a
Kormány által eddig elrendelt zároláso-
kat figyelembe véve – az idei évben
ténylegesen felhasználható forrás
294 672 000 forint. 

Vonatkozó támogatási rendelet:
102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet az
erdõk felújításának csekély összegû (de
minimis) támogatásáról

Az Erdõtelepítés, erdõszerkezet-
átalakítás, fásítás determinációja
(2004. május 31. elõtt megkezdett erdõ-
telepítések) elõirányzaton rendelkezés-
re álló eredeti forrás 450 millió forint,
azonban – a Kormány által eddig elren-
delt zárolásokat figyelembe véve – az
idei évben ténylegesen felhasznál-
ható forrás 315 521 000 forint. 

Vonatkozó támogatási rendelet:
122/2007. (X. 19.) FVM rendelet a
2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott
agrár- és vidékfejlesztési támogatások
igénybevételének feltételeirõl szóló
25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatá-
lyon kívül helyezésérõl és az ezzel
összefüggõ átmeneti rendelkezések
megállapításáról

A hatályos jogszabályi környezet
szerint az erdõfelújítás és erdõtelepítés
determinációit nemzeti forrásból, azok
befejezéskori támogatási értékével szá-
molva, 2010-ben egyszerre kellett volna
kifizetni. Tekintettel arra, hogy a fenti
elõirányzatokon e célokra rendelkezés-
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T á j é k o z t a t á s
Az Erdészcsillag Alapítvány 2010/2011. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot
hirdetett két kategóriában:

1 fõ egyetemi hallgató
2 fõ szakmai középfokú iskolai tanuló

részére.

A pályázati kiírásra, határidõre egy pályázat érkezett a Somogyi TSZK Közép- és
Szakiskola DRÁVA VÖLGYE Középiskolától

A beérkezett pályázatot az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2010. július 14-
én értékelte és az alábbi döntést hozta:

6/2010.(július 14.) sz. határozat
A Kuratórium tagjai a szakmai középfokú iskolai tanulónak, Mészáros Nándor
Gergõnek, a Dráva Völgye Középiskola tanulójának pályázatát jónak ítélte, ezért
a 20010/2011. tanévre erdészeti ösztöndíjban részesíti.
A Kuratórium tagjai a határozatot egyhangúan (4 fõ) elfogadta.

Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanév-
nyitóján kerül átadásra.

Gémesi József
az Erdészcsillag Alapítvány

Kuratóriumának elnöke
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re álló összegekbõl ennek az igénynek
csak a töredék részét lehetne kielégíte-
ni, a támogatási rendszer átstrukturálá-
sa vált szükségessé.

A nemzeti támogatási rendszer ki-
egyenlített mûködtetésére a megoldás
az lehet, ha a determinációs kifizeté-
sek csak az erdõsítések befejezését kö-
vetõen, minden évben a valós igé-
nyeknek megfelelõen, ütemezetten
történnek. Ebben az esetben érvénye-
sülne az Állami Számvevõszék által el-
lenõrzött azon szabály is, mely szerint
támogatás csak elvégzett munkára ke-
rülhet kifizetésre.

Az erdõtelepítési és erdõfelújítási
determinációk kifizetései a korábbi
rendszer szerint sok nehézséget okoz-
tak a kifizetõ államigazgatási szerv-
nek és az erdõgazdálkodóknak egy-
aránt. A kifizetésekhez szükséges er-
dészeti hatósági ellenõrzések, az ún.
mûszaki átvételek ugyanis csak õsszel
zárulnak le, így eddig minden évben
gondot okozott az, hogy az adott évi
determinációs igény a valós igények
ismerete nélkül, az idõjárás bizonyta-
lanságát nehezen, vagy egyáltalán
nem figyelembe vevõ becslés alapján
került megtervezésre a költségvetés-
ben, ráadásul az erdõgazdálkodók
csak az év végén jutottak a pénzük-
höz. 

Ezt elkerülendõ az adott évben vég-
zett, így – jelen esetben a 2010. évi –
mûszaki átvételek alapján a következõ
évi – jelen esetben a 2011. évi – költség-
vetésben az adott évre vonatkozó de-
terminációs igények pontosan tervez-
hetõek lesznek, és a kifizetések a kö-
vetkezõ év elsõ felében, lehetõség sze-
rint még az elsõ negyedévben megtör-
ténhetnek. A kifizetések néhány hóna-
pos késedelmét – 2010. év vége helyett
2011. év eleje – a kapott pénz adott évi
kedvezõbb felhasználási lehetõségei
kompenzálják. 

A determinációk 2010. év végén tör-
ténõ kifizetésének elmaradása az erdõ-
gazdálkodók körében tudomásunk
szerint nem okoz jelentõs gondot, az
átcsoportosítással a MEGOSZ is egyet-
értett. A kifizetések nagy része a ko-
rábbi évek többségében  is a követke-
zõ év elsõ félévére húzódott át. A je-
lenlegi elképzelés szerint tehát az er-
dõgazdálkodók által teljesített felada-
tok – a befejezett erdõsítések - támoga-
tása a hatósági ellenõrzést követõen,
konkrét támogatási igények ismereté-
ben, már az új költségvetési évre jóvá-
hagyott elõirányzatok terhére fog meg-
történni. Nyilvánvaló, hogy a mûszaki

átvételek eredményeit ismerve az er-
dõgazdálkodók csak olyan erdõrészle-
tekre fognak kifizetési kérelmet be-
nyújtani, amelyek esetében az szakmai
szempontból is egyértelmûen megala-
pozott, így valószínûsíthetõ, hogy a
kérelmek jóváhagyása a jelenleginél is
nagyobb arányú lesz.

A determinációk ilyen módon törté-
nõ „csúsztatott kifizetése” mellett ugyan-
akkor lehetõség nyílt arra, hogy a 2010.
évben „felszabaduló” forrásokat a leg-
sürgetõbb támogatási feladatra,  az er-
dõgazdálkodás szakszerûségének biz-
tosítása érdekében végzett erdészeti
szakirányítási tevékenységre fordítsuk.
A minisztérium vezetése támogatja az
elképzelést, azonban a források átcso-
portosításához a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium jóváhagyását is be kell sze-
rezni. A társminisztérium jóváhagyása
esetén az erdészeti szakirányítási tevé-
kenység támogatására 2010. évben a
rendelkezésre álló adatok szerint elõ-
reláthatólag 890 193 000 forint fizet-
hetõ majd ki.

Ez az összeg meghaladja a tavaly ki-
fizetett mintegy 750 millió forintot, és a
hatályos támogatási rendelet szerint fi-
zetendõ 4000 forint hektáronkénti egy-
ségár mellett is – az eddig beérkezett
kérelmekben foglalt adatok alapján –
közel 60 %-os támogatási intenzi-
tást tesz majd lehetõvé. 2010-ben az
erdészeti hatósághoz beérkezett és tá-
mogatólag továbbított kérelmek száma

470 db, az azokban szereplõ terület
nagysága 378 573 ha. Ezek a számok az
MVH ellenõrzését követõen még csök-
kenhetnek, de ez egyúttal a támogatá-
sok fajlagos egységárainak emelkedé-
sét jelenti. Elõzetesen tehát mintegy
2350 forint hektáronkénti támoga-
tásra lehet számítani.

Ebben az évben az erdõfelújítások
és erdõtelepítések, valamint az erdõte-
rületek közjóléti célú védelmének és
bõvítésének feladatai esetében meg-
történt a 2009. évrõl áthúzódó tá-
mogatások kifizetése is az alábbiak
szerint.

Az erdõterületek közjóléti célú vé-
delmének és bõvítésének feladata tá-
mogatás keretében 2010. június 30-ig
67 048 570 forint lett kifizetve.

Erdészeti feladatok támogatási lehe-
tõség keretében az erdõfelújítások támo-
gatására 2010. június 30-ig 532 073 000
forint lett kifizetve.

Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakí-
tás, fásítás támogatási lehetõség kereté-
ben 2010. június 30-ig 733 500 000 fo-
rint lett kifizetve.

Mindezek az intézkedések – nemze-
ti és uniós támogatások egyaránt -
együttesen a Nemzeti Erdõprogramban
foglalt, a társadalmi igényeknek megfe-
lelõen elfogadott komplex célok meg-
valósítását szolgálják. 

VM Élelmiszerlánc-felügyeletért
és Agrárigazgatásért Felelõs

Államtitkárság

Öt éve hunyt el Riedl Gyula gyémántdiplomás erdõmérnök,
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár õre 

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Egyesü-
letünk legnagyobb értékegyüttese, ami több mint
22 000 dokumentumot tartalmaz. Mind az írásos
anyagok, mind az emléktárgyak érdemesek arra,
hogy helyi csoportjaink és szakosztályaink tagjai
megismerjék azokat. Ezért hirdeti meg Egyesüle-
tünk Elnöksége a 

RIEDL GYULA KÖNYVTÁRI HETEK
2010 programot.

Javasoljuk, hogy a helyi csoportok és szakosztá-
lyok saját programjukat szervezzék a könyvtárba (Erdészeti Információs Köz-
pont, 1021 Budapest, Budakeszi út 91.), ahol ismertetést is kapnak a könyv-
tár történetérõl, dokumentumairól, archív anyagairól.
Az Egyesületünk által kiadott könyvek a helyszínen megvásárolhatók.
A helyszínen mintegy 100 fõs befogadó képességõ konferenciaterem is ren-
delkezésre áll, illetve – egyeztetés alapján – lehetõség nyílik kiegészítõ hely-
színi programként bográcsos étel fõzésére, elfogyasztására, valamint az
apátsági romok, továbbá a Budakeszi Vadaspark megtekintésére.
Elõzetes jelentkezés Egyesületünk Titkárságánál (info@oee.hu) vagy dr. Sár-
vári Jánosnál, könyvtárunk õrénél (mobil: 06/30/455-2261).

Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége




