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Tízmilliárdos uniós támogatás 
több tízezer erdõtulajdonosnak
A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
nagy örömmel tudatja, hogy megjelent a
vidékfejlesztési miniszter 41/2012.(IV.27.)
VM rendelete az Európai Mezõgazdasági
vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 er-
dõterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás rész-
letes szabályairól. A jogszabály teljes szö-
vege a Magyar Közlöny 51. számából tölt-
hetõ le. Magyarországi erdõk 43 %-át ki-
tevõ magánerdõk jelentõs hányadát,
több, mint 200 ezer hektárt jelöltek ki an-
nak idején a Natura 2000 hálózatba a több
tízezer tulajdonos tájékoztatása nélkül. A
tulajdonosok jelentõs része ma sem tudja,
hogy területe érintett a Natura hálózattal,
és nincs tisztában ennek következménye-
ivel. Ezzel az európai természetvédelmi
kezdeményezéssel kapcsolatban általá-
ban negatív tulajdonosi, gazdálkodói
hozzáállás alakult ki. A MEGOSZ gyakor-
latilag 2004-tõl, a kijelölésektõl kezdõdõ-
en folyamatosan kezdeményezte egyez-
tetések, fórumok összehívását, megala-
kulását a témában, ahol a civil és a hiva-
tásos természetvédelem, illetve az erdé-
szet, erdõgazdálkodás érintett szereplõi
ültek közösen tárgyalóasztalhoz annak
érdekében, hogy ez a helyzet és negatív
hozzáállás megváltozzon. A hosszú évek
óta tartó, sokszor megakadó tárgyalások
most mégis sikerre vezettek, és ennek
eredményeként magánterületen találha-
tó Natura erdõk tulajdonosai, gazdálko-
dói egyszerûen igénybe vehetõ, területa-
lapú, vissza nem térítendõ kompenzáci-
ós támogatásban részesülhetnek felme-
rülõ költségeik és jövedelemkiesésük, el-
lentételezése céljából. A rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételére min-
den olyan naturás magánerdõ-gazdálko-
dó jogosult, aki rendelkezik az adott er-
dõrészletre vonatkozó jóváhagyott erdõ-
tervvel, gazdasága teljes területén betart-
ja a kölcsönös megfeleltetés elõírásait és
10 hónapon belül részt vesz a Natura
2000 erdõterületen gazdálkodók részére
szervezett képzésen. Az erdészeti hatósá-
gok az elmúlt év során rendkívüli erõfe-
szítéseket tettek, hogy az érintett terüle-
tek körzeti erdõterveit az illetékes zöld
hatóságokkal egyeztetve áttekintsék és

megfogalmazzák azokat a speciális gaz-
dálkodói, kezelési elõírásokat, amelyek
betartása ezekben az erdõrészletekben
kötelezõ. Így a jóváhagyott körzeti erdõ-
tervek a naturás területek kezelési elõírá-
saivá is váltak. A legkisebb támogatható
terület 1 hektár. A támogatás területala-
pon, egyszerû módon, az egységes ké-
relmekkel együtt, vagyis minden év má-
jus 15-ig igényelhetõ. A rendelet külön-
bözõ okok miatt elég késõn jelent meg,
de a kérelembenyújtási idõpont majd-
nem 1 hónappal meghosszabbítható, mi-
vel ekkor is befogadják az erre irányuló
kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenõ
támogatási hányaddal. A támogatás mér-
téke az adott Natura erdõterület faállo-
mánya korától és fafajától függõen mint-
egy 12–60 ezer Ft/ha/év (40–200
EUR/ha/év) között változik. A MEGOSZ
honlapján (www.megosz.org) az egyes
Natura területek beazonosításához és az
igények bejelentéséhez szükséges infor-
mációkat közzétesszük és folyamatosan
tájékoztatjuk az érdeklõdõket az ezzel
kapcsolatos tudnivalókról. A minél széle-
sebb körben való terjesztés érdekében a
hírrel megpróbálunk eljutni valamennyi
önkormányzathoz és számítunk a falu-

gazdászok, az agrárkamarai szaktanácsa-
dók és az erdészeti szakirányítók támoga-
tására. Reményeink szerint a sikeresen
sok emberhez eljutó támogatás, illetve a
tanfolyamokon szerzett tudásanyag gyö-
keresen, pozitív irányban változtatja majd
meg a gazdálkodók, tulajdonosok Natura
hálózattal kapcsolatos hozzáállását és en-
nek érezhetõ, mérhetõ hatása lesz az
egész társadalomban is, tekintve a projekt
országos hatókörét. 

A támogatási rendelet nem kerülhe-
tett volna tetõ alá a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal, valamint a hivatásos
és civil természetvédelem képviselõi-
nek közös akarattal végzett, megfeszí-
tett munkája nélkül, amit a magyar ma-
gánerdõ-tulajdonosok nevében ezúton
is szeretnénk megköszönni!

Kérésünk, hogy mindenki terjessze
lakóhelyén, munkahelyi környezetében
ennek a lehetõségnek a hírét, hiszen az
itt felhasználható keret meghaladja a 10
milliárd (!) forintot, ami példátlanul nagy
összeg a magyar magánerdõ-gazdálko-
dás elmúlt két évtizedes történetében! 

Dr. Sárvári János 
ügyvezetõ elnök, MEGOSZ

A Monitoring Bizottság Közös Agrárpoli-
tika Albizottsága április 26-án tartotta
ülését. Ennek során hét tematikus mun-
kacsoport elõadásai és az azt követõ vi-
ták során áttekintették a következõ uni-
ós költségvetési ciklus vidékfejlesztési
jogcímeit. Az erdészeti munkacsoport,
összevetve a jelenlegi és a következõ
idõszak tervezés alatt lévõ jogcímeit,
megállapította, hogy az erdészet – a „zöl-
debb” vidékfejlesztés jövõbeni elvárásai-
nak megfelelõen – várhatóan nagyobb
szerephez, kibõvített jogcímekhez – és
reméljük, nagyobb pénzügyi keretekhez
– juthat 2014-20 között. Vannak persze
itt is negatív jelenségek, mint a 2014. utá-
ni erdõtelepítések jövedelempótló támo-
gatásának tervezett megszüntetése, vagy
például az, hogy az erdészeti szakirányí-

tás „erdészeti mûvezetés” címszó alatt az
uniós bizottság szerint nem támogatható
a programban, míg a mezõgazdasági
mûvezetés és helyettesítés igen. Termé-
szetesen az ÚMVP MB Erdészeti Albi-
zottsága mindent megtesz azért, hogy
ezek az anomáliák megoldódjanak. Az
Erdészeti Albizottság rövidesen összeül
és napirendjére tûzi a következõ ciklus
erdészeti jogcímeinek részletes áttekin-
tését is, amirõl következõ lapszámunk-
ban részletes beszámolót közlünk. En-
nek keretében adjuk majd közre az
egyes erdészeti jogcímeknek nagyobb
mozgásteret adó, bõvített támogatási le-
hetõségeket is. 

Dr. Sárvári János
az ÚMVP MB Erdészeti Albizottsága

elnöke 

Vidékfejlesztés erdészeti jogcímei
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Faültetés
Vizsolyban
Molnár Gergely fiatal vizsolyi méhész-
mester kezdeményezésére faültetési prog-
ram indult az elsõ magyar nyelvû Biblia
kinyomtatásának helyszínén. Az egykori
zöld falu fái eltûntek és most a helyi lako-
sok kezdeményezésével annyi fát akar-
tak elültetni, ahány éves maga a falu. 

A kezdeményezéssel megkeresték a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetségét és az Erdésze-
ti Szaporítóanyag Terméktanácsot is,
akik 4000 nagyméretû hárscsemetét
ajánlottak fel a programhoz, mintegy
200 ezer forint értékben fele-fele arány-
ban. A többi felajánlással együtt így
olyan nagy mennyiségû szaporítóanyag-
hoz jutott a program, hogy jutott a szom-
széd településeknek is. A nagyon jó han-
gulatú civil kezdeményezéssel létrejött
fásításban részt vettek a támogató er-
dészszervezetek vezetõi is.

Dr. Sárvári János

A Columbia Egyetem geofizikai pro-
fesszora, Klaus Lackner szerint lehetsé-
ges, hogy hat-hét éven belül az ún.
mesterséges fáival lehetne felvenni a
harcot a klímaváltozás ellen, mégpedig
hatékonyan és olcsón. 

A mesterséges fája egy olyan torony,
amelyen különbözõ szorbensek van-
nak, amelyek ezerszer annyi szén-dio-
xidot képesek elnyelni a légkörbõl,
mint egy ugyanakkora fa. Lackner sze-
rint a mesterséges fák nemcsak hatéko-
nyak, hanem még takarékosak is: egy
tonna szén-dioxid elnyelése mindössze
30 dollárba kerülne a professzor számí-
tásai szerint. 

Lackner mesterséges fáival mind a
különbözõ jármûvek által, mind pedig
az ipari tevékenységek során a levegõ-
be kerülõ szén-dioxid mennyiségét
szabályozni lehetne. Ráadásul az el-
nyelt szén-dioxid tárolása nem kerülne

pénzbe, amennyiben a mezõgazdaság-
ban vagy valamilyen ipari tevékenység
során felhasználják. 

Hasonló zárt láncú rendszert kép-
zelt el a szintén a Columbián tevékeny-
kedõ két professzor is. Graciela Chi-
chilnisky és Peter Eisenberger szûrõ-
szerû struktúrákat mutatnak be, me-
lyek szintén szorbensek segítségével
nyelnék el a levegõ szén-dioxid-tartal-
mát. Ezek a szûrõszerû szerkezetek
közvetlenül a szén-dioxidot kibocsátó
létesítmények – például erõmûvek –
mellett lennének. 

Chichilnisky és Eisenberger koncep-
ciójának egyik elõnye az, hogy ala-
csony üzemi hõmérsékleten mûködik,
amelyet az erõmûvek hûtõberendezése
által kibocsátott hõvel biztosítani lehet.
És szintén jó célra használja fel az el-
nyelt szén-dioxidot…

Tiszta jövõ

Mesterséges fákkal 
a klímaváltozás ellen?

ISMÉT ÉV FÁJA VERSENY
Az OEE is részt vesz a lebonyolításban

Az Ökotárs Alapítvány újra meghirdeti az Év Fája Versenyt. Bármely magánszemély vagy csoport, 
jelölheti kedvenc fáját egész Magyarországról.

A versenykiirássl nem feltétlen a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik 
a jelölõknek, a helyben élõknek valamiért fontos, hozzá helyi történet, legenda találkozási pontot kínál.
Baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások

jelölhetik kedvenc fájukat egy fotóval és a hozzá kapcsolódó történet leírásával. A jelöléseket április 24.
és június 30. között lehet beküldeni a verseny honlapján keresztül. A vetélkedõre jelölt fákból az Ökotárs

Alapítvány szakmai zsûrije 12 döntõst választ, ezek közül az õsz folyamán a közönség szavazással
választhatja ki kedvencét.

A nyertes fa a verseny szervezõjétõl, az Ökotárs Alapítványtól egy ápolásra, gondozásra feljogosító
utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölõknek. Az összeget a fa

állapotát fenntartó kezelésére, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre
nincs szükség, ugyanazon településen õshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A verseny 
döntõsei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.

A verseny külön kategóriája a „Hõs Fa”: erre a címre olyan fák jelölését várjuk, melyek élete vagy 
természetes környezete, élõhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölõk sikeresen

küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk – legalább jelképesen – elismerni
azok áldozatos munkáját is, akik már eddig is tettek megmentésük érdekében.

Az Év Fája Verseny gyõztese részt vesz az Európai Év Fája Versenyben is, amelynek gyõztese 
az Európai Év Fája címet nyeri el.

Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már benevezett fák is
részt vehetnek!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Sólyom Éva (411-3500, solyom@okotars.hu)




