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Az idén is igényelhetõ a Natura-2000
erdõterületeken gazdálkodáshoz nyúj-
tandó vissza nem térítendõ kompenzá-
ciós támogatás.

A Natura erdõk gazdálkodói egyszerû-
en beadható területalapú támogatásban
részesülhetnek a felmerülõ költségeik
és jövedelemkiesésük ellentételezésére,
a 41/2012. (IV. 27.) VM-rendelet alap-
ján. A pályázatot csak elektronikusan,
május 15-ig lehet beadni az ügyfélka-
pun keresztül az egységes kérelem ré-
szeként. A beadás elõfeltétele a tulajdo-
nolt vagy kezelt, az Országos Erdõállo-
mány Adattárban Natura 2000 terület-
ként lehatárolt erdõterület, az eredmé-
nyes erdõgazdálkodói nyilvántartásba
vétel, az adott erdõrészletre vonatkozó,
az erdészeti hatóság által jóváhagyott,
vagy a pályázat beadását megelõzõen
megigényelt erdõterv. 

Hogyan vehetõ igénybe a ma-
gánerdõs Natura komenzációs

támogatás?
A Natura 2000 rendelet [275/2004.
(X.8.)] értelmében a támogatás igény-
bevételére minden olyan magán-erdõ-
gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az
adott erdõrészletre vonatkozó jóváha-
gyott erdõtervvel (benyújtott erdõterv-
kérelemmel), gazdasága teljes területén
betartja a kölcsönös megfeleltetés elõí-
rásait, és megadott idõn belül egy alka-
lommal részt vesz a Natura 2000 erdõte-
rületen gazdálkodóknak szervezett
képzések valamelyikén. 

A legkisebb támogatható terület 1
hektár. A támogatás területalapon, egy-
szerûen, az egységes kérelmekkel
együtt, vagyis minden év május 15-ig (!)
igényelhetõ. Ugyanakkor ez az idõpont
majdnem 1 hónappal, június 9-ig meg-
hosszabbítható, mivel addig befogadják
az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy
munkanaponként 1%-kal csökken a tá-
mogatási hányad. Az egységes kérelmet
május 15-ig benyújtók május végéig
szankciómentesen módosíthatják az ab-
ban foglalt adatokat. A támogatás mér-
téke az adott Natura erdõterület faállo-
mánya korától és fafajától függõen 12-
70 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) az
érintett erdõk korának és fafajösszetéte-
lének függvényében. Kérjük, hogy min-
denki terjessze ennek a lehetõségnek a

hírét, hiszen az itt felhasználható keret
2014–20 között meghaladja a 25 milli-
árd(!) forintot, ami rendkívül nagy
összeg a magyar magán-erdõgazdálko-
dás újkori történetében!

Mi a teendõ, ha erdõ-Natura
támogatást szeretne igénybe

venni?
1. Ha meg akarja tudni, hogy van-e

Natura 2000 besorolású erdõrészle-
te, akkor a községhatár és a helyraj-
zi szám ismeretében ellenõrizheti a
következõ linken a jogszabály mel-
lékletében felsorolt helyrajzi szá-
mok listája alapján.  http://natu-
ra.2000.hu/doc/14_2010_kvvm.pdf

2. Amennyiben van támogatható Na-
tura 2000 besorolású erdõterülete,
de még nem nyilvántartott erdõgaz-
dálkodó (nem mûködõ magáner-
dõ), akkor ezt a bejelentést a terüle-
tileg illetékes Megyei Kormányhiva-
tal Erdészeti Igazgatóságánál minél
elõbb meg kell tennie elõzetes tele-
fonos idõpontegyeztetéssel. Az Er-
dészeti Igazgatóságok országos lis-
tája az elérhetõségekkel itt találha-
tó: https://www.nebih.gov.hu/eler-
hetosegek

3. Amennyiben van bejelentett er-
dõgazdálkodó az adott erdõre
vonatkozóan, akkor szintén az il-
letékes erdészeti igazgatóság
megkeresésével ellenõrizhetjük,
hogy van-e az adott erdõrészlet-
re vonatkozó, az erdészeti ható-
ság által jóváhagyott erdõterv.
Ha nincs, akkor annak elkészíté-
sét haladéktalanul kérelmezni
kell az erdõrészletre vonatkozó-
an az erdészeti hatóságtól (illeté-
kes erdészeti igazgatóságtól),
csak ezután nyújtható be támo-
gatási kérelem.

Azoknak is érdemes hivatalosan
megkezdeni területükön az erdõgazdál-
kodói nyilvántartásba vételt, akik az el-
húzódó adminisztráció miatt esetleg
idén már nem tudják benyújtani kérel-
müket, mert a támogatások lehívására a
következõ években is lehetõség nyílik. 

A magyarországi erdõk 43%-át kite-
võ magánerdõk jelentõs hányadát, kö-
zel 200 ezer hektárt jelöltek ki annak
idején a Natura 2000 hálózatba, aminek
mûködõképessége meghatározó, és

nagymértékben függ az elnyerhetõ tá-
mogatásoktól.

Kérjük a Natura 2000 erdõk gazdál-
kodóit,hogy éljenek az idén is a lehetõ-
séggel, nyújtsák be kérelmüket, vegyék
igénybe a MEGOSZ, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarai helyi tanácsadóinak
segítségét és adják hírül ezt a rendkívül
kedvezõ támogatási lehetõséget gazdál-
kodó társaiknak is! 

Az erdõ-Naturával kapcsolatos
LIFE pályázat rövid ismertetése:
A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége 2014-ben
többedmagával sikeresen pályázott uni-
ós forrásra egy LIFE kommunikációs
pályázat keretében, a Natura 2000-es
erdõterületek kezelésének, és az erre
beadható pályázatok népszerûsítésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesülettel
(OEE), a Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel, a Bük-
ki, a Duna-Ipoly és Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatósággal, közösen, a WWF
Magyarország programvezetése mellett,
sikeresen elnyerte a LIFEinFORESTS,
azaz ÉLET az Erdõkben kommunikáci-
ós program forrásait. A pályázat célja „a
Natura 2000 területen található, a kije-
lölés alapjául szolgáló fajok és élõhely-
típusok kedvezõ természetvédelmi hely-
zetének megõrzése, fenntartása, vala-
mint a Natura 2000 területek lehatáro-
lásának alapjául szolgáló természeti
állapot, illetve az azt fenntartó gazdál-
kodás feltételeinek biztosítása, az ehhez
szükséges információk minden érde-
kelthez történõ eljuttatásával.”

A program megvalósításában a Natura
2000-es területeken érintett magán-erdõ-
gazdálkodók, illetve tulajdonosok minél
szélesebb körû tájékoztatását tûzte ki fe-
ladatául a MEGOSZ, többek között azért,
hogy a pályázható, elnyerhetõ EU forrá-
sok a lehetõ legnagyobb mértékben ke-
rüljenek az erdõt fenntartó tulajdonos-
hoz vagy gazdálkodóhoz, függetlenül at-
tól, hogy az tagja a szövetségnek vagy
sem. Felvállalva ezzel a ma még rende-
zetlen, gazdálkodó nélküli területek be-
vonását is. Sokan nem ismerik ugyanis
azt a lehetõséget, hogy egyszerûen
igénybevehetõ, területalapú uniós támo-
gatás jár a Natura 2000-es magánerdõk
gazdálkodóinak, aminek mértéke fafaj-
tól és az állomány korától függõen elér-
heti a 70 ezer forintot hektáronként. A
széles körû tájékoztatás érdekében a
MEGOSZ a program keretében 2015–16-
ban tájékoztató elõadásokat szervez az
országban 15 helyszínen, hogy minél na-
gyobb számban megszólítsa  a támoga-
tásra jogosultakat, és átadja az összes in-

MAGÁNERDÕBEN

Már benyújthatók az idei 
erdõ-NATURA kérelmek!
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formációt a sikeres erdõkezeléshez, és a
pályázat beadásához. Ezeken a fórumo-
kon a pályázat résztvevõi a saját vállalt
feladataikról is beszámolnak. Ismertetik
az összegyûlt rendszerezett adatokat,
kutatási eredményeket, meghívott elõ-
adók segítik az erdõkezelés feladatainak
megismerését, a támogatási pályázat si-
keres beadásának módját, feltételeit. Tá-
jékoztatnak a betartandó kötelezettségek-
rõl, az elvégzendõ feladatokról az éven-

kénti folyamatos támogatás elnyerése ér-
dekében.

Az érintett erdõgazdálkodók területe
szerinti LIFE rendezvény pontos idejérõl
és helyszínérõl levélben küldünk tájé-
koztatást.  Addig is a MEGOSZ e-mail cí-
mén (megosz@mail.datanet.hu), vagy
honlapján (www.megosz.org) tájéko-
zódhatnak. A részvételi szándékot, vagy
információigényt a következõ elérhetõ-
ségeken jelezhetik: levelezési cím: 1021

Budapest, Budakeszi út 91., telefon: 06-
1-391-42-90; fax: 06-1-391-42-99 

Célunk az erdõterületek természe-
tességének megõrzése, és az ezt segítõ,
az országba érkezõ, az erdõ és az erdõ-
gazdálkodás minõségét javító támoga-
tások teljes mértékû lehívása, kifizetése
az erdõgazdálkodóknak, erdõtulajdo-
nosoknak!

Duska József
MEGOSZ

MAGÁNERDÕBEN

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége megbe-
széléseket kezdeményezett a magán-
erdõgazdálkodás legfontosabb idõsze-
rû kérdéseinek megvitatására az ille-
tékes döntéshozókkal, a szakma veze-
tõ tisztségviselõivel.

Elsõként 2015. március 25-én, Kis Mik-
lós Zsolt vidékfejlesztési államtitkár
kecskeméti irodájában került sor egyez-
tetésre. A megbeszélésen a MEGOSZ-t
Luzsi József elnök és dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök képviselték. A rendkí-
vül eredményes, a gyakorlati tennivalók-
ra összpontosító találkozón természete-
sen a 2015–2020 közötti Vidékfejleszté-
si Program és azon belül is az erdészeti
intézkedések kerültek napirendre. 

A MEGOSZ javasolta az erdészeti in-
tézkedések minél gyorsabb megnyitá-
sát a Vidékfejlesztési Program elfogadá-
sát követõen. Kifejtették: az lenne a leg-
jobb, ha más országok (pl. Ausztria)
mintájára valamennyi erdészeti jogcím
folyamatosan pályázhatóvá válna. Az
államtitkár jelezte, hogy erre nincs ele-
gendõ adminisztratív háttér, de azon
lesznek, hogy a pályázatok ütemes ki-
írásával a rendelkezésre álló kereteket
minél hamarabb, ha lehet, már 2018 tá-
ján leköthessék. 

A MEGOSZ három egymással is
összefüggõ intézkedés elõnyben része-
sítését javasolta. Ezek a következõk:

Erdõtelepítés és fásítás, iparifa-
ültetvények (21. cikk). Nagyon jó len-
ne, ha a 2015 õszi telepítési idõszakra
már megjelenhetne az ezzel kapcsola-
tos pályázat, lehetõleg június-július hó-
napban. Az iparifa-ültetvények jelentõ-
ségérõl és az abban rejlõ lehetõségek-
rõl rövid tájékoztatást adtunk.

Az erdõgazdálkodási technológi-
ákra, valamint az erdei termékek fel-
dolgozására, mobilizálására és értékesí-
tésére irányuló beruházásokon belül
(26. cikk) az Erdei termelési potenciál
mobilizálását szolgáló tevékenységek
(Fiatal erdõk ápolása). Ezen intézke-
dés esetében egyetértés volt abban,
hogy lehetõvé kell tenni a saját munka
elszámolását. 

Az erdõtüzek, a természeti katasztró-
fák és a katasztrófaesemények által
okozott erdõkárok helyreállítása
(24. cikk) és megelõzése (23. cikk).
Rendkívül fontos, hogy az esetlegesen
bekövetkezõ abiotikus és biotikus ká-
rosítások megelõzésére, enyhítésére
mihamarabb lehetõségük legyen a gaz-
dálkodóknak. 

A tárgyalás ezen szakaszához kapcso-
lódóan az államtitkár egyértelmûen jelez-
te, hogy az erdészeti intézkedések pályá-
zati kiírásait elõkészítõ munkacsoport
tagjai közé a MEGOSZ-t is meghívják.  

Az Erdõ-környezetvédelmi intéz-
kedés (34. cikk) kapcsán már most je-
leztük az annak keretében megmaradó
programok jelentõs egyszerûsítési igé-
nyét a pályázat megfogalmazásakor.

Kértük továbbá, hogy az Agrár-Vi-
dékfejlesztési Államtitkárság idõrõl idõ-
re adjon ki közleményeket az egyes er-
dészeti intézkedésekre vonatkozó, kö-
zeljövõben várható eseményekrõl, ha-
táridõkrõl, gyakorlati tudni- és tenniva-
lókról, amelyet a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a MEGOSZ az érintett
erdõgazdálkodói kör számára folyama-
tosan megküldene és gondoskodna a
minél szélesebb körû tájékoztatásról. 

Fontos lenne egy olyan kapcsolattar-
tó személy, erdészeti referens kijelölése
is, akitõl hivatalos válaszokat kaphat-
nánk az erdõgazdálkodóktól beérkezõ
kérdésekre, felvetésekre, hogy ezekrõl
is naprakészen tájékoztathassuk nem-
csak a kérdésfeltevõket, hanem az érin-
tett gazdálkodók szélesebb körét is. Az
államtitkár kedvezõ választ adott erre a
felvetésünkre is. 

Az egyre jobban teljesítõ és megúju-
ló vezetésû MVH jövõbeni mûködésé-
vel kapcsolatban jeleztük, hogy szeret-
nénk kérni a határozathozatalok, illetve
kifizetések felgyorsítását, az ellenõrzé-
sek során a pályázók kiértesítését és le-
hetõséget a részvételükre, ahol ezt az
uniós elõírások nem tiltják. Rendkívül
hasznos lenne, ha az MVH-nál egy való-
ban használható ügyféltájékoztatási
rendszer (telefonos és elektronikus)
üzemelne, amelyben az ügyfél regiszt-
rációs száma és az MVH nyilvántartási
szám, határozatszám megadásával a pá-
lyázó pontos információkat kapna ké-
relme jelenlegi helyzetérõl, az elbírálá-
sának várható idõpontjáról, az ügyme-
net esetleges felgyorsítása érdekében
teendõ lépésekrõl.  

Köszönjük az egyeztetés lehetõségét! 
A további megbeszélésekrõl folyama-

tosan tájékoztatjuk a magánerdõsöket.
Dr. Sárvári János, MEGOSZ
Fotó: Hegedûs Márta/MNO

MEGOSZ látogatás Kis Miklós Zsoltnál
Egyeztetés a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelõs államtitkáránál

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!


