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Ülésezett az ÚMVP MB Erdészeti Albizottsága

Elsõként Gergely Márta (VM Agrárfej-
lesztési Fõosztály) tájékoztatta a megje-
lenteket a következõkrõl:

– A fiatal erdõk állománynevelése
25/2012. (III.20.) VM rendelet 2012. de-
cemberi módosításai

A támogatási idõszak lerövidül (5 év he-
lyett 1 év), a kérelem benyújtása után a te-
vékenység határozat hiányában is meg-
kezdhetõ, de a kifizetési kérelmet az elvég-
zés után 20 napon belül be kell nyújtani,
kultúrerdõk és faültetvények esetében tisz-
tításnál a célállománytól eltérõ, de õshonos
fajok egyedeit nem kell eltávolítani, ele-
gyes állományoknál a fõfafajra vonatkozó-
an kell a nyesést elvégezni, végül az ügyfe-
leknek nyilatkozni kell a kérelembenyújtás
évében a megelõzõ két évben igénybe vett
de minimis támogatások mértékérõl.

– A kihirdetés alatt álló „saláta
rendelet” módosításaival érintett erdé-
szeti jogcímeknél várható változások:

– mezõgazdasági földterületek erdõsí-
tése (NVT, EMVA): A pályázó mezõgazda-
sági tevékenységbõl származó bevételét
kell az összes bevételéhez viszonyítani és
mezõgazdasági bevételként elismerik az
egységes területalapú támogatást, ha azon
kívüli mezõgazdasági tevékenységbõl
származó bevétel igazolható. 

– erdõ-környezetvédelmi kifizetések,
erdészeti potenciál, erdõszerkezet átalakí-
tás: támogatási kérelem július 02-31. kö-
zött nyújtható be, a forráslekötéseknek
2013. december 31-ig le kell zárulni.

Natura kifizetések erdõterületeken:
mivel az 1698/2005/EK uniós tanácsi ren-
delet csak a tulajdonosokat vagy azok tár-
sulásait kívánja támogatni, ezért meg kell
védeni azt a magyar álláspontot, miszerint
az erdõgazdálkodók az Erdõtörvény alap-
ján a tulajdonosok megbízásából, azok tár-
sulása keretében tevékenykednek, így to-
vábbra is mûködõképes az uniós jognak
megfelelõen ez a támogatási konstrukció.
Sajnos az ezzel kapcsolatos egyeztetés el-

húzódása miatt a tavaly benyújtott kérel-
mekrõl hozott határozatok csak ez év tava-
szán, remélhetõleg legkésõbb a következõ
egységes kérelem benyújtása elõtt kerül-
nek kiadásra. 

A kidolgozás alatt álló intézkedések kö-
zül az „Erdei közjóléti létesítmények kiala-
kítása” alintézkedés közigazgatási egyezte-
tés alatt áll, várhatólag idén júniusban meg-
nyitható. Az erdészeti potenciál helyreállí-
tása jogcímen belül a „Káresemények meg-
elõzése” alintézkedés alapján a támogatási
rendelet kidolgozása és megjelenése szin-
tén 2013-ban várható. 

Az elõadás rendkívül fontos és sokak ál-
tal várt része az erdészeti intézkedések
2014-2015. évi, átmeneti idõszaki várható
sorsával foglalkozott. Sajnos az erdészeti
ágazat vidékfejlesztési intézkedéseire néz-
ve jelenleg nincs uniós támogatási jogalap,
hogy az intézkedések 2013 utánra meg-
hosszabbításra kerüljenek. Jelen helyzet-
ben tehát a 2013 év végéig jóváhagyott er-
dészeti jogcímek az idén fogadhatók be és
2015 végéig fizethetõk az un. N+2 szabály
alapján. A megoldást ebben a helyzetben
az jelentheti, hogy reményeink szerint ez
év végéig elfogadásra kerül az EMVA át-
meneti rendelkezéseirõl szóló rendelet,
amely egyes vidékfejlesztési intézkedése-
ket meghosszabbít 2015-ig (lehetõséget te-
remtve arra, hogy új kötelezettségvállalást
lehessen tenni, illetve támogatás legyen
adható 2013 utáni évben is), valamint a
mezõgazdaságban és erdészeti ágazatban
nyújtható állami támogatásokról szóló
iránymutatás is megújításra kerül a Bizott-
ság részérõl. 

Regõs János osztályvezetõ (MVH)
az erdészeti jogcímek jelenlegi állásáról, a
támogatási és kifizetési kérelmek helyze-
térõl tartott elõadást. Ennek anyagát a
MEGOSZ honlapján (www.megosz.org)
közzétettük, fõbb megállapításait pedig
az alábbiakban foglaljuk össze:

• Fiatal erdõk állománynevelése: a
tavalyi 571 benyújtott kérelembõl
várhatóan 27 kerül elutasításra, az
igényelt támogatás közel 1,3 milli-
árd forint. A határozatok március
végéig, április elejéig kerülnek
postázásra. 

• Natura 2000 erdõ támogatására
2193 db kérelmet nyújtottak be,
határozathozatal, mint korábban
jeleztük 2013. tavasza.

• Erdõszerkezet átalakítás jogcímen
belül a 2011. évi támogatási kérel-
mek ügyintézése befejezõdött, a for-
rásallokációt az MVH megkérte a mi-

nisztériumtól. A tavalyi 153 db kére-
lemmel kapcsolatos döntéshozatal
2013. május közepéig várható, ha-
sonlóan az erdõ-környezetvédelmi
kifizetések tavalyi kérelmeihez.

• az NVT-s erdõtelepítések még fo-
lyamatban lévõ, helyszíni ellenõr-
zéssel, elutasított vis maiorral és a
korábbi évek újra ügyintézésével
érintett kérelmeinek várható kifize-
tése 2013. március végétõl.

Ali Tamás igazgatóhelyettes (NÉBIH
Központi Erdészeti Igazgatóság) a
NÉBIH és az MVH együttmûködését ismer-
tette az erdészeti jogcímek végrehajtásá-
ban. Elõadásának végén jelezte, hogy tudo-
másuk szerint a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um még egyeztet az MVH-val a Delegálási
Szerzõdés aláírásáról pénzügytechnikai
okokból. Ez súlyosan veszélyezteti az erdé-
szeti támogatások feldolgozását, kifizetését,
mert a NÉBIH-nek még a 10 Kormányhiva-
tallal is külön megállapodást kell kötnie. A
NÉBIH ezért javasolja, hogy a Delegálási
Szerzõdés rögzítse a 2013. évi rendelkezés-
re álló pénzügyi keretet. Ebben a formá-
ban kerüljön sürgõsséggel aláírásra. Ezt
követõen a VM, az MVH és a NÉBIH szak-
emberei külön állapodjanak meg a pénzát-
adás módjáról. Az azonnali, felsõvezetõi
döntés nem várhat tovább, mivel március
1-jén az ezzel kapcsolatos szakmai felada-
tokkal megbízott 55 szakembernek lejár a
kinevezése.

Dr. Maácz Miklós fõosztályvezetõ
(VM VFF) – a következõ költségvetési idõ-
szakra vonatkozóan jelezte, hogy a magyar
állami erdõk minél több erdészeti jogcímre
való bevonására irányuló erõfeszítések el-
lenére a jelenlegi állás szerint csupán né-
hány jogcímen lesz részben vagy egészben
támogatható az állami erdõk köre. Ismertet-
te a következõ idõszak tervezési folyamatá-
ban bekövetkezett csúszások okait és a
döntések várható menetrendjét. Elmondta,
hogy a 2014-es év a földalapú támogatások
vonatkozásában is átmeneti év lesz és a ki-
alakult, a jelenleginél várhatóan jóval bo-
nyolultabb rendszer csak 2015-tõl lép élet-
be. Az elhangzottakat Sinkó Eszter (VM) az
állami támogatások átmeneti szabályozása,
míg Horváth Anikó (VM) a közvetlen kifize-
tések várható notifikációs, renotifikációs el-
járásának ismertetésével egészítette ki. 

Decsák Tamás monitoring szakre-
ferens (VM-EVHF) táblázatos formában
mutatta be a hazai erdészeti jogcímek
forrásfelhasználásának összehasonlítását
az Unió átlagához viszonyítva, amit az
alábbiakban teszünk közzé. 

Az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program Monitoring Bizottság Er-
dészeti Albizottsága 2013. február
19-én tartotta meg ülését. Ennek
során áttekintették a jelen költség-
vetési idõszak erdészeti jogcímei-
nek helyzetét, az uniós tagorszá-
gokhoz  átlagához képest elfoglalt
helyzetünket és kitekintést nyertek
a következõ, 2014-20 közötti idõ-
szak kezdõ éveire vonatkozóan is.
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A táblázat adataiból egyértelmûen
látszik, hogy az erdészeti jogcímek
döntõ többségénél a magyar forrásfel-
használás hatékonyabb, sokszor nagy-
ságrendekkel magasabb volt, mint az
Unió 27 tagállamának átlaga!

Hozzá kell tennünk, hogy az uniós
átlagban a több költségvetési idõszak
óta a források felhasználásában nagy ru-
tinnal rendelkezõ alapító tagországok is
szerepelnek, míg Magyarország számá-
ra a 2007-2013 közötti csupán a kezdõ,
„tanuló” idõszak volt az erdészeti jogcí-
mek vonatkozásában. Ugyanakkor az
uniós átlaghoz képest csupán az erdõ
szerkezetátalakításban (ennek oka alap-
vetõen a jogcím elhúzódó notifikációja)
és minimális mértékben az erdészeti po-
tenciál jogcímen van elmaradásunk, míg
másutt jelentõs elõny mutatkozik a ma-
gyar teljesítésben. Figyelembe véve a
körülményeket, ezt a hazai pályázók, a
szakmai szervezetek, az erdészeti igaz-
gatás és kifizetõ ügynökség, illetve a
szaktárca komoly eredményeként kell
értékelnünk. 

Az elõadásokkal kapcsolatos hozzászó-
lások után az Erdészeti Albizottság a követ-
kezõ, a március 13-i Monitoring Bizottság
elé terjesztendõ pontokat fogalmazta meg.

Az erdészeti jogcímek 2014. évi
igénybevételének biztosítása

Látható, hogy a következõ költségve-
tési idõszak kezdõ évében, 2014-ben a
vidékfejlesztésben az átmeneti szabá-
lyok szerint csak egyes jogcímek kerül-
hetnek megnyitásra. Az erdészeti jogcí-
mek közül is csak akkor, ha ezt a folya-
matban lévõ állami támogatásokra vo-
natkozó uniós iránymutatás felülvizsgá-

lata során a magyar fél megfelelõ erély-
lyel képviseli, kéri, illetve az EMVA ren-
delet átmeneti szabályozása ezzel össze-
hangoltan rendelkezik majd. Ezért kér-
jük, hogy a Monitoring Bizottság tegyen
meg minden ez irányú szükséges intéz-
kedést, különben nemcsak a hosszabb
távú, de az egy éves lefutású programok
sem lesznek megnyithatók az erdészeti
ágazatban a 2014-es esztendõben. En-
nek a helyzetnek a megoldása most a
legsürgetõbb feladat!

Az erdészeti szakirányítói hálózat
újjáélesztése, támogatása

Ez az erdészeti jogcímek megfelelõ
mûködtetésének és a rendelkezésre álló
keretek lehívásának elõfeltétele. Éppen
ezért az erdészeti szakirányítás támogatá-
sát uniós és/vagy nemzeti forrásból meg
kell teremteni, ellenkezõ esetben egysze-
rûen nem lesz aki pályázzon a megfelelõ
szakmai és adminisztratív tudás, háttér
hiányában.

A jogcímek hatékony és egyszerû
mûködtetése

A következõ tervidõszak prioritásait is
figyelembe véve már most végig kell
gondolni, milyen jogcímeket, milyen al-
címeket érdemes ebben a formában to-
vább mûködtetni. A rosszul értelmezett
szakmai bizonyítási vágyból agyonbo-
nyolított jogcímek ideje lejárt. Ami az
uniós minimum elvárásokhoz képest
plusz terhet jelent, azt egyszerûen törölni
kell a magyar jogcímek elõírásaiból. 

A támogatási egységárak emelése
Az erdészeti jogcímek támogatási

összege az európai normákhoz viszo-
nyítva még mindig alacsony. A külön-
bözõ egységárak felemelése iránt már

történtek intézkedések az elmúlt két év
során. Ezt azonban tovább kell folytatni,
különösen az olyan jogcímek esetén,
mint például az erdõtelepítés, amelynek
egyszerûen megszûnik a létjogosultsá-
ga, ha 2014-tõl valóban eltörlik a jöve-
delempótló támogatást. Az erdõtelepí-
tés már jelenlegi formájában sem ver-
senyképes a mezõgazdasági területala-
pú támogatásokkal. Ezért, ha azt akar-
juk, hogy Magyarország uniós átlaghoz
képest, még mindig alacsony erdõsült-
sége tovább növekedjen és az ezzel
kapcsolatos kormányprogramoknak rea-
litása legyen, akkor a jelenleginek a
többszörösére kell emelnünk az erdõte-
lepítési elsõ kiviteli és ápolási támogatá-
sokat a következõ költségvetési idõ-
szakban. Ne feledjük, az erdõgazdálko-
dók csak azt a jogcímet veszik igénybe,
amire nem fizetnek rá.

Az információáramlás javítása
A jelenleg megjelenõ közlemények,

híradások – bár rendkívül hasznosak és
tartalmazzák a gyakorlati tudnivalókat,
tennivalókat abban a vonatkozásban,
hogy mit, milyen határidõvel, milyen for-
mai elvárások mellett kell megtenni az
egyes jogcímekkel kapcsolatban –, de a
pályázó nem kap választ a „miért” kér-
désre. Mindenki számára hasznos lenne
például az, ha a támogatásra jogosultak
nemcsak egy adminisztrációs késede-
lemmel szembesülnének az adott eset-
ben, hanem megtudhatnák annak okait
is. Növelni kell tehát az okokat is bemu-
tató, magyarázó jellegû híradások, kiad-
ványok számát. 

Dr. Sárvári János
ÚMVP MB Erdészeti Albizottság elnök


