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Nagy örömmel jelentjük be, hogy a
MEGOSZ által több éve szorgalma-
zott erdõnevelési jogcím (befejezett
ápolás, tisztítás, nyesés) végre meg-
nyílt és pályázható!

Az errõl szóló, a vidékfejlesztési mi-
niszter által kiadott 25/2012.(III.20.) VM
rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból a fiatal erdõk ál-
lományneveléséhez nyújtandó támoga-
tások részletes feltételeirõl március 20-
án megjelent a Magyar Közlönyben. A
rendelet szövege megtalálható a Ma-
gyar Közlöny 32. számában a 6431-6441
oldalakon (nyomtatásnál a 93. oldaltól
a 102. oldalig), mely az alábbi linkre
kattintva letölthetõ: http://www.kozlo-
nyok.hu/nkonl ine/MKPDF/hi te -
les/mk12032.pdf

A rendelet néhány fontosabb elõírá-
sa a következõ: 

– a támogatás igénybevételére jogo-
sultak a 20 hektárnál nagyobb erdõterü-
leten gazdálkodó magán- vagy önkor-
mányzati erdõgazdálkodók;

– legkisebb támogatható terület lega-
lább 1 hektár;

– szabad rendelkezésû erdõ nem tá-
mogatható;

– a kifizethetõ támogatás, mivel I.
tengelyes beruházási jogcímrõl van szó,
nem haladhatja meg a kiadásigazoló bi-
zonylattal igazolt kiadások 50%-át; 

– támogathatók: 
• befejezett ápolásnál: a kézi, gépi

ápolás, kapálás, kaszálás, met-
szés, fakivágás, tárcsázás, kultivá-
torozás, talajmarás; 

• tisztításnál: kézzel, géppel végzett
tisztítás, tisztítási anyag megsem-
misítése törzsnyesésnél: kéz-
zel vagy géppel végzett nyesés,
nyesési anyag megsemmisítése,

– külön felhívjuk a figyelmet, hogy
mindhárom mûvelet esetében elszá-
molható a terepi munkák erdészeti szak-
irányítási költségeinek 50%-a is!

– A támogatási kérelmet elõször
2012. május 01. és 31. között lehet be-
nyújtani.

– A támogatási kérelmeket az MVH a
rendelet mellékletei szerinti pontrend-
szer alapulvételével rangsorolja.

A Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége rendkí-
vül sokat tett a jogcím megnyitása, a
rendelet megjelenése érdekében az ér-
dekképviselet szinte valamennyi eszkö-
zét igénybe véve. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindazok támogatását és
segítségét, akik sokat tettek a Vidékfej-
lesztési Minisztérium, a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal és az erdé-
szeti szakigazgatás keretén belül azért,
hogy ez a magánerdõ gazdálkodók által
nagyon várt rendelet végre megjelen-
hessen! 

Az új, most elindult jogcím kereté-
ben támogatandó befejezett erdõsítés
ápolása, nyesés, tisztítás támogatása je-
lentõs és azonnali munkahelyteremtõ
potenciállal rendelkezik. A felsorolt er-
dészeti munkák támogatása nem új do-
log, a korábbi erdészeti nemzeti támo-
gatásokban is fontos szerepet játszott. A
támogatások megszüntetésére a
25/2004. évi FVM rendelet hatályon kí-
vül helyezésekor került sor, feltételezve
azt, hogy az ÚMVP keretében, a szak-
mai szempontból elengedhetetlen
munkák támogatására ismét sor kerül.

A korábbi nemzeti támogatás meg-
szûnése és a közösségi támogatások hi-
ánya miatt a befejezett ápolási, nyesési,
tisztítási munkák az elmúlt idõszakban
csak részben kerültek elvégzésre. Pél-
dául 2008-ban a tisztítás erdõtervi elõí-
rása 286 ezer hektár volt, amelynek
csak 32 százaléka lett elvégezve, szem-
ben a korábbi évek több mint 60 száza-
lékos teljesítésével. Vagy ugyanebben
az évben 7600 hektár erdõfelújítás befe-
jezésére került sor, amelyeknél a befe-
jezett ápolás a támogatás hiányában ál-
talában elmaradt.

Az intézkedés elindítása azonnali és
folyamatos munkalehetõséget teremt. A
munka rövid betanítás után – erdészeti
szakember irányítása mellett – azonnal
végezhetõ. Az egy hektárra fordítandó
munka költsége sok tényezõtõl függ, de

legfontosabb a terepviszony, az állo-
mányszerkezet és a felújítás módja. Az
elsõ idõszakban körülbelül 100 ezer
hektár érintett területtel számolhatunk,
ami átlagos paraméterekkel számolva
több ezer fõ egész éves foglalkoztatásá-
val lehet egyenértékû.

A jogcím rendkívüli fontosságára és
országos hatókörére tekintettel kérjük,
hogy saját környezetében mindenki ter-
jessze a hírt annak érdekében, hogy a
jogcímen rendelkezésre álló mintegy 2
milliárd forintot hatékonyan felhasznál-
hassuk. Amennyiben a rendelet értel-
mezésével, a támogatási kérelem be-
nyújtásával kapcsolatban kérdése van,
azt küldje meg Szövetségünknek. A
MEGOSZ az illetékes hatóságok szak-
embereinek bevonásával fórumot is
szervez a felvetõdõ kérdések megvála-
szolására és országos sajtókampányt a
jogcím népszerûsítésére. Rendkívül
fontos, hogy a rendelkezésre álló kere-
tet hatékonyan felhasználjuk és felszá-
moljuk a támogatható mûveletek terén
az elmúlt évek során a pénzhiány miatt
felhalmozódó elmaradásokat! Pályáz-
zunk tehát minél többen!    

Küszöbön áll az erdõ Natura támo-
gatások kompenzációs rendeletének
megjelentetése, aminek alapján elõ-
reláthatólag május 15-ig, az egységes
kérelmek beadásával egyidejûleg lehet
majd támogatást igényelni egyszerû, te-
rületalapú, az állományok fafajösszeté-
telétõl és korától függõ 40-200
EUR/ha/év támogatási értékre. A támo-
gatást elnyerõk számára a Natura elõírá-
sokkal kapcsolatos tanfolyamon való
részvétel kötelezõ elõírás lesz.

Szintén közel áll a megjelenéshez az a
rendelet, ami az Erdészeti potenciál és
Erdõ-környezetvédelmi kifizetések egy-
ségárait emeli jelentõsen, illetve egysze-
rûsítéseket irányoz elõ az Erdõtelepítési
és Erdõszerkezet átalakítási jogcímeknél.

A két fenti rendeletrõl megjelenésük
után szintén részletes tájékoztatást
adunk. 

Dr. Sárvári János 
MEGOSZ
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Végre megnyílt a fiatal erdõk
állománynevelése jogcím! 

Májusban benyújthatók a támogatási kérelmek!




