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Az ÚMVP Erdészeti Albizottsága a
magánerdõ-tulajdonosoktól és
gazdálkodóktól kapott kérdések
és megkeresések alapján tájékoz-
tatást kért a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivataltól a cím-
ben szereplõ erdészeti jogcímek
határozathozatalainak és kifize-
téseinek várható ütemezésérõl.
Köszönettel vettük kézhez au-
gusztus 3-án az MVH alábbi vála-
szát, amit szíves tájékoztatásul
közzéteszünk.

Dr. Sárvári János 
ÚMVP MB Erdészeti Albizottság 

elnöke

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõ-
területeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól szóló 41/2012.
(IV. 27.) VM-rendelet alapján benyújtott
kérelmek esetében a kifizetési határo-
zatok kipostázása, illetve a megítélt tá-
mogatási összegek utalása elõrelátható-
lag 2013 januárjában történik meg.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a fiatal erdõk állomány-
neveléséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 25/2012. (III.
20.) VM-rendelete kapcsán beérkezett

támogatási kérelmek kipostázása 2012.
3. negyedévében várható.

Az MVH és NÉBIH közötti delegálási
szerzõdés módosítása aláírásra került, így
megkezdõdött a támogatási kérelmek ik-
tatása az Erdészeti Igazgatóságokon.

A kifizetési kérelmek folyamatosan
benyújthatóak a támogatási határozat jog-
erõre emelkedésétõl számított két évig,
de legkésõbb 2014. november 20. napjá-
ig a 77/2012. (VI. 20.) számú MVH-köz-
lemény alapján. Mivel a kifizetési kérel-
mek beérkezése folyamatos, a kérelmek
ügyintézése és ellenõrzése, így a kifize-
tésük is folyamatosan fog történni. A tá-
mogatási határozat jogerõre emelkedése
elõtt beérkezett kifizetési kérelmek fel-
függesztésre kerülnek a támogatási hatá-
rozat jogerõre emelkedéséig.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból az erdõszerkezet átala-
kításához nyújtandó támogatások rész-
letes feltételeirõl szóló 139/2009. (X.
22.) FVM-rendelet alapján beadott ké-
relmek ügyintézése kapcsán az alábbi
információkkal szolgálhatunk:

A 2011. évi kifizetési kérelmek ügyin-
tézését a támogatási határozatok kézhez-
vételét követõen tudjuk csak elkezdeni.
A támogatási határozatok generálása elõ-
reláthatóan 2-3 héten belül kezdõdik el.
(FAB jóváhagyás függvénye is) A 2012.
évi kifizetések a 2011. évi kifizetések
után kezdõdnek el, a duplikációk kiszû-
rését követõen. Hangsúlyozzuk, hogy de
minimis korlátozással volt érintett a jog-
cím, ezért a nagy csúszás a támogatási
határozatok meghozatala terén.

Természetesen az MVH mindent
megtesz annak érdekében, hogy a ké-
relmek elbírálása, illetve a támogatási
összegek folyósítása minél hamarabb
megtörténjen.”

MVH

MAGÁNERDÕBEN

Jó tudni!
MVH tájékoztatás a Natura 2000, a Fiatal erdõk ápolása és az 
Erdõszerkezet átalakítási jogcímek határozatairól, kifizetéseirõl

Meghívás a MEGOSZ 2012. évi napkori
nagyrendezvényére

Tisztelettel értesítünk és várunk minden érdeklõdõt a MEGOSZ nagyrendez-
vényére 2012. szeptember 28-án (pénteken) Napkoron, ahol a házigazda a
Napkori Erdõgazdák Zrt. lesz. Az esemény egyben a XVI. Erdõk Hete rendez-
vénysorozat megnyitója is. A rendezvény meghívóját, a regisztrációs lappal
együtt, mindenki elérheti a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org), valamint
az Országos Erdészeti Egyesület, a FAGOSZ és a Forestpress honlapokon is.

Erdészüdvözlettel:
a MEGOSZ Elnöksége

A tavalyi MEGOSZ nagyrendezvény után
ismét színvonalas és rendkívül hasznos
találkozóval rukkolt elõ a Bodor Dezsõ
Károly által vezetett Ihartû Erdészeti és
Faipari Kft., 2012. augusztus 31-én,
Szentgálon. Az elõadásokat tartalmas
szakmai vita, kerekasztal-beszélgetés kö-
vette, amelynek során terítékre került
szinte valamennyi vidékfejlesztési erdé-
szeti jogcím, a hatályos jogszabályokkal
kapcsolatos problémák és a magánerdõs
közfoglalkoztatás témaköre. 

A rendezvényen a következõ elõ-
adások hangzottak el:

Lõrincz Leó fõosztályvezetõ (BM):
A közfoglalkoztatás 2011-12. évi tapasz-
talatai, a 2013. évi lehetõségek.

Decsák Tamás szakreferens  (VM
EHV): A jelenleg érvényben levõ és a

2014-2020-as EU-s költségvetési idõ-
szak erdészeti jogszabályainak össz-
hangja, és a várható fõbb változások

Regõs János osztályvezetõ (MVH):
A folyamatban lévõ jogcímek ellenõrzé-
si elvárásai, determinációja a következõ
költségvetési idõszakban.

Nagy Frigyes igazgatóhelyettes
(Veszprém Megyei Kormányhivatal Er-
dészeti Igazgatóság): Az új körzeti erdõ-
terv-határozatok igazgatási és EU-s pá-
lyázati szempontból.

Hegyi István osztályvezetõ (Vesz-
prém Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság): Az erdészeti jogcímek be-
nyújtásával, kezelésével kapcsolatos el-
lenõrzési tapasztalatok.

Schiberna Endre egyetemi docens
és Horváth Kitti doktorandusz (Nyu-

gat-magyarországi Egyetem Erdõva-
gyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési
Intézet) a PEFC Erdõtanúsítási rend-
szerrõl tájékoztatták a jelenlévõket.

A délutáni program során Nyull Ba-
lázs ügyvezetõ igazgató (DIGITERRA)
mutatta be a sokoldalúan hasznosítha-
tó, magánerdõ-gazdálkodásra kifejlesz-
tés alatt álló DIGITERRA SILVA rend-
szer már mûködõ moduljait.

A délelõtti elõadások anyagát és a
délutáni fórumon elhangzott kérdése-
ket, kapott válaszokat a MEGOSZ külön
kiadványban tervezi megjelentetni,
amit a szeptember 28-i MEGOSZ nagy-
rendezvény és Erdõk Hete nyitó ese-
mény résztvevõi kaphatnak elõször
kézhez, majd közzétesszük Szövetsé-
günk honlapján is.

Köszönet az elõadóknak a kiváló
elõadásokért, a szervezõknek a tartal-
mas programért!

Dr. Sárvári János

Az er(d)õ legyen veled!




