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A 2001–2002. évi költségvetési törvény
alapján erdôgazdálkodási célú támoga-
tásokra a táblázatban szereplô elôirány-
zatokat határozták meg.

A támogatások igénybevételének ál-
talános feltételeit a 215/2001. (XI. 17.)
Kormányrendelet írja elô, amelynek lé-
nyeges elemei az alábbiak:

1. A támogatás igénybevételének lé-
nyegesebb elôfeltételei:

– Adatszolgáltatási kötelezettség a
gazdálkodási tevékenységrôl, valamint
a nyilvántartásba vételi kötelezettség,
melynek szabályait a 236/1998. (XII.
30.) Kormányrendelet írja elô. A kizáró-
lag erdôgazdálkodási tevékenységet
végzô mezôgazdasági termelônek a
nyilvántartásba vételét az illetékes erdé-
szeti hatóságnál kell kérnie.

– A kormányrendelet 3. § (1) bekez-
désének c) pontja alapján támogatás-
ban az részesülhet, aki/amely lejárt ha-
táridejû köztartozással nem rendelke-
zik, amelyrôl az igazolást csatolni kell.
Köztartozásnak minôsülnek az erdôtör-
vényben elôírt befizetési kötelezettsé-
gek (erdôfenntartási járulék, erdôgaz-
dálkodási bírság, erdôvédelmi bírság és
az újraerdôsítési költség) is.

Az erdôgazdálkodási célú támogatá-
sok folyósításához év közben nem,
csak az éves végelszámolás elôtt kell a
köztartozásokról igazolást beadni.
Amennyiben viszont ekkor lejárt határ-
idejû köztartozása van az erdôgazdál-
kodónak, az év közben kifizetett támo-
gatások jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásnak minôsülnek és az addig fo-

lyósított támogatások visszafizetésére
az erdészeti hatóság intézkedik.

Az agrárgazdasági célok 2002. évi tá-
mogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.)
FVM rendelet alapján igényelhetô tá-
mogatások.

I. Az erdôvédelem és az erdôgaz-
dálkodási tevékenység támogatása

1. Erdôtelepítés, erdôszerkezet-átala-
kítás és fásítás támogatása.

Az ország erdôterületének mennyi-
ségi növelése, minôségi javítása, az er-
dôgazdasági, környezetvédelmi, szoci-
ális és üdülési funkciójának fejlesztése
érdekében pályázat alapján igényelhetô
fejlesztési célú támogatások:

a) új erdôk telepítési munkáihoz –
tervezéshez, talaj-elôkészítéshez, erdô-
sítéshez és ápoláshoz – az erdôtelepítés
mûszaki befejezéséig;

b) befejezett erdôsítések ápolásához,
a telepítés befejezésétôl számított tíz
éven belül;

c) mezô- és legelôvédô erdôsávok,
továbbá utak, vasutak, csatornák, vízfo-
lyások mentén, települések körül a ta-
lajvédelem és egyéb védelem érdeké-
ben erdôsávok, illetve fásítások létesíté-
séhez;

d) erdôállományok szerkezet-átala-
kításának költségeihez;

e) törzsültetvények szabvány szerin-
ti létesítéséhez, korszerûsítéséhez azok
termôre fordulásáig;

f) csemetekertek létesítéséhez;
g) erdôállományok telepítését és védel-

mét szolgáló mûszaki berendezések terve-
zéséhez, létesítéséhez és felújításához;

h) erdôkben szociális, üdülési, okta-
tási célt szolgáló mûszaki létesítmények
és berendezések tervezéséhez, létesíté-
séhez és felújításához.

A támogatások normatív módon, il-
letve ráfordításos alapon kerülnek meg-
állapításra.

2. Erdészeti közcélú feladatok ellátá-
sának támogatása.

Az erdôk természetes és mesterséges
felújítása, az erdôk ápolása és nevelése,
az erdôk területének, természeti egyen-
súlyának és egészségi állapotának meg-
ôrzése érdekében az alábbi célokra igé-
nyelhetô támogatás:

a) az erdô természetes, illetôleg mes-
terséges felújításához, valamint a fiatal
erdôk ápolásához és neveléséhez,

b) az elhúzódó kárpótlási és
részaránytulajdon átadási folyamatokban
keletkezett rontott erdôk felújításához,

c) a közcélból fenntartott gyenge ter-
môhelyi adottságú erdôk felújításához,

d) az erdôgazdálkodási üzemterv,
üzemtervi kivonat készítéséhez,

e) a miniszter által elrendelt közér-
dekû erdôvédelmi munka költségeinek
fedezetéhez, feltéve, hogy a munkák el-
végzése nem a gazdálkodó mulasztása
miatt vált szükségessé,

f) a kijelölés alapján végzett erdôgaz-
dálkodási tevékenység költségeire,
amennyiben azok meghaladják az erdei
haszonvételekbôl származó bevételt,

g) a magán-erdôgazdálkodás terüle-
tén végzett erdészeti szakirányú oktatás
költségeihez,

h) az erdei természeti rendszerek
fenntartására, valamint az erdészeti is-
meretterjesztésre, kutatásra.

Lényegesebb változások:
– az erdôfelújítás és erdônevelés

normatív támogatásának mértéke tíz
százalékkal emelkedett,

– az éves költségvetési elszámolás
határidôn túli benyújtása jogvesztô ha-
tályú és igazolási kérelem benyújtásá-
nak nincs helye. (Ez egyébként az álta-
lános feltételekrôl szóló kormányren-
deletben is elô van írva.)

3. Erdei vasutak mûködtetésének tá-
mogatása a közcélú személyszállítás
üzemeltetési és fenntartási költségeinek
az árbevételt meghaladó különbözetéig
igényelhetô.

4. Jóléti és parkerdô.fenntartás támo-
gatása az erdôk közjóléti, szociális és
egyéb célokat szolgáló létesítményei-
nek üzemeltetési és fenntartási költsé-
geihez való hozzájárulás.

5. Az erdôkárok elhárításának támo-
gatása ôshonos, lombos erdôállomány-
alkotó fô fafajok, valamint a fenyôk el-
halása miatt kitermelt száradék faanyag
után igényelhetô, a támogatás mértéke
nyolcszáz Ft/m3.

A támogatás igénylésének feltétele,
hogy a kitermelés mértékének évente
legalább a károsodott erdôrészlet élô-
fakészletének több, mint öt százaléká-
nak kell lennie.

6. Erdészeti szakirányítás igénybevé-
telének támogatása.

Az erdôtörvény alapján az erdôgaz-
dálkodó saját maga köteles gondoskod-

Az erdôgazdálkodók által igényelhetô
támogatások a 2002. évben

Táblázat: Elôirányzat a 2001–2002. évi költ-
ségvetési törvény alapján erdôgazdálkodási
célú támogatásokra (millió Ft-ban)

Jogcím 2001. 2002.

Erdôtelepítés, erdôszerkezet-
átalakítás, fásítás 6 000 6 000 

Erdészeti közcélú feladatok 4 430 4 430 
ebbôl: 

– költségvetési támogatás 1 230 1 230 
– erdôfenntartási járulék és 

bírság befizetése 3 200 3 200 

Erdei vasutak mûködtetése 110 110 

Jóléti és parkerdôk 
fenntartása 210 210 

Erdôkárok felszámolása 324 360 

Együtt 11 074 11 110
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ni erdészeti szakszemélyzet igénybevé-
telérôl, ha háromszáz hektár vagy annál
nagyobb területen folytat erdôgazdál-
kodási tevékenységet. Ugyancsak e tör-
vény és külön jogszabály alapján erdé-
szeti szakszemélyzet útján köteles gon-
doskodni az erdô ôrzésérôl.

Az e jogcímen igényelhetô támogatá-
soknál az alábbi változások vannak:

b) az integrátorok által igényelhetô
támogatás mértéke

– a szakirányított terület után hektá-
ronként ezerhatszáz forintról kettôezer
forintra,

– az erdészeti hatóságnál nyilvántar-
tott üzemi területe után hektáronként
hétszáz forintról egyezer forintra

emelkedett.
c) Évközi szerzôdés esetén a támo-

gatás idôarányosan vehetô igénybe. Az
idôarányos támogatás kezdô idôpontja
nem lehet korábbi, mint a szerzôdés
földmûvelésügyi hivatalba történt be-
nyújtásának idôpontja.

7. Egyes gazdálkodó szervezeteket
segítô támogatás:

Az erdôbirtokossági társulatok és a
kizárólag erdôgazdálkodási, valamint
ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevé-
kenységet végzô erdôszövetkezetek tá-
mogatást igényelhetnek az alapítás
költségeihez, melynek mértéke ez év-
ben is a számlával igazolt költségek
nyolcvan százaléka, de legfeljebb négy-
százezer forint lehet.

Forgóeszköz feltöltéshez igényelhe-
tô támogatás mértéke:

– erdôbirtokossági társulat és erdôszö-
vetkezet esetén a mûködési költségek
részbeni megtérítéséhez hektáronként
százötvenezer forint, illetve legfeljebb öt-
millió forint, de nem haladhatja meg a
számlával igazolt, ténylegesen elszámolt
mûködési költségek ötven százalékát.

– 2002. évtôl az erdôgazdálkodási
integrátor – kivéve az erdôbirtokossági
társulatot és erdôszövetkezetet – a mû-
ködési költségeinek részbeni megtéríté-
séhez az integrált terület után hektáron-
ként tízezer forint, illetve legfeljebb tíz-
millió forint támogatást igényelhet, de
nem haladhatja meg az erdôgazdálko-
dási tevékenységébôl származó nettó
árbevétel tíz százalékát. Évközi szerzô-
déskötés esetén a támogatás
idôarányosan vehetô igénybe.

II. Az agrárágazat egységes támo-
gatási rendszerén belül az erdôgaz-
dálkodók az alábbi célokra is igé-
nyelhetnek támogatást:

– éven belüli lejáratú forgóeszközhi-
tel kamattámogatása,

– éven túli lejáratú forgóeszközhitel
kamattámogatása,

– biológiai alapok fejlesztése, fenn-
tartása, megôrzése,

– szaktanácsadás támogatása,
– gazdálkodás eredményességét se-

gítô ismeretátadás támogatása,
– a ténylegesen kifizetett, igazolt er-

dôgazdálkodási biztosítási díj harminc
százalékáig lehet igényelni,

– erdészeti szaporítóanyag elôállítás
támogatása,

– erdôgazdálkodási tevékenységhez
kötött beruházások közül az erdôfeltá-
rás célját szolgáló létesítmények meg-
valósítása és felújítása. E jogcímen tá-
mogatás igénylése esetén az áfa-t nem
tartalmazó beruházási költség legalább
huszonöt százalékának megfelelô saját
forrás megléte szükséges, valamint a
különbözô jogcímeken igénybe vehetô
támogatások együttes mértéke nem ha-
ladhatja meg a hetvenöt százalékot. A
támogatások mértéke az áfa nélküli be-
ruházási költség legfeljebb huszonöt
százaléka, maximum ötvenmillió forint,
valamint legfeljebb kettôszázmillió,

– új mezôgazdasági gép vásárlásá-
hoz az áfa-t nem tartalmazó beszerzési
ár, de legfeljebb a mezôgazdasági gé-
pek katalógusában ugyanezen gépre
közölt ár huszonöt százalékának meg-
felelô fejlesztési célú támogatás, vala-
mint legfeljebb kettôszázmillió forint
összegû éven túli lejáratú beruházási hi-
tel után a jegybanki kamat negyven szá-
zalékának megfelelô mértékû kamattá-
mogatás igényelhetô,

– új mezôgazdasági gép pénzügyi lí-
zingeléséhez,

– fiatal agrárvállalkozók, valamint
pályakezdô fiatal agrárszakemberek al-
kalmazásának támogatásához,

– birtok-összevonási célú termôföld
vásárlásához a rendeletben megfogal-
mazott feltételek megléte esetén az
adásvételi szerzôdésben kikötött vétel-
ár legfeljebb húsz százaléka,

– vadgazdálkodási tevékenységhez
kapcsolódó támogatásokat a vadászatra
jogosult erdôgazdálkodó is igényelheti.

III. A termelést segítô egyéb álla-
mi juttatások

Gázolaj-felhasználás utáni jövedéki
adó visszatérítés.

A jövedéki adóról és a jövedéki ter-
mékek forgalmazásának különös sza-
bályairól szóló 1997. évi CIII. törvény
89. § (1) bekezdés a) pontja alapján
csak az erdôfelújítási munkákhoz fel-
használt gázolaj után igényelhetô a jö-
vedéki adó visszatérítése, melynek sza-

bályait a 216/1997. (XII. 1.) Korm. ren-
delet határozza meg.

Erdôfelújítási munka esetén az erdô-
gazdálkodót – a befejezetté nyilvánítá-
sig, legfeljebb azonban öt évig – évente
és hektáronként legfeljebb 90 liter gáz-
olajmennyiség után illeti meg az adó-
visszatérítés.

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra,
hogy az erdôtelepítéshez felhasznált gáz-
olaj jövedéki adójának a visszatérítésére
nincs lehetôség, mivel az erdôtelepítések
normatív támogatása tartalmaz ilyen költ-
ségtételt is, így ennek újbóli támogatása
ily módon már nem lehetséges.

A támogatások igénylése elôtt feltét-
lenül tanulmányozzák a támogatásokra
vonatkozó jogszabályokat és a pályáza-
ti felhívásokat. Szükség esetén az erdé-
szeti igazgatás, valamint az FVM hivata-
lok szakemberei szakszerû segítséget
nyújtanak.

Végezetül szeretném felhívni a figyel-
met arra, hogy a támogatások felhaszná-
lásáról készített elszámolások során feltét-
lenül tartsák be a támogatási okiratban, il-
letve annak mellékleteiben elôírtakat.

Osváth Györgyné
vezetô fôtanácsos, 

FVM Erdészeti Hivatal
(Forrás: Magyar Mezôgazdaság)

Az elsivatagosodásról
Az erdôk eltávolítása miatt tapasztalha-
tó sivatagosodás méreteire vonatkozó-
an találunk számadatokat a FAO „Trees
and forests in rural land use” címû kiad-
ványában. Eszerint az erdôtakaró hiá-
nya miatti elsivatagosodás területét
évente 6 millió hektárnak becsülik.
Ugyanakkor a degradált földterületek-
bôl évente legalább 21 millió hektárt le-
hetne újra termôvé alakítani. Referáló
személyes megjegyzése: hasznosabb
lenne fegyverek helyett erre költekezni.

* * *

Az erdôirtásokról
Amíg a világ egyik legnagyobb össze-
függô erdôs területének, az Amazonas
medencéjében lévônek, mintegy 80%-a
ma még érintetlen, katasztrofális a hely-
zet Afrika Szaharától délre fekvô része-
in. Itt és egyebütt a száraz trópusi erdôk
80%-át tönkretették. A világ gazdasági
erôforrásainak felhasználását ezért át
kellene gondolni, a fegyverkezés he-
lyett a természeti erôforrások gondozá-
sa okosabb cél lehetne.

(Hivatkozás: FAO: Trees and forests
in rural land use, 1991.)

Dr. Szodfridt István


