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kedések bevezetésének kezdeménye-
zése is e szervezeti egységhez tartozik.

Az Élelmiszerlánc-felügyeletért és
Agrárigazgatásért Felelõs Államtitkár-
ság, ezen belül az Erdészeti, Halászati
és Vadászati Fõosztály felelõs az ÚMVP
keretében az erdõgazdálkodást érintõ
támogatások rendszerének kialakításá-
ban, az egyes támogatási jogcímek
szakmai feltételeinek meghatározásá-
ban, valamint a vonatkozó jogszabá-
lyok szövegtervezeteinek kidolgozásá-
ban való közremûködésért.

A két államtitkárság és az érintett fõosz-
tályok szoros együttmûködése nyomán
valósul meg az uniós támogatási rendszer
erdészeti elemeinek mûködtetése.

Az SZMSZ ugyanakkor egyértelmû-
en rendelkezik arról, hogy az Erdészeti,
Halászati és Vadászati Fõosztály felelõs
a Nemzeti Erdõprogramot érintõ, így a
nemzeti forrásból mûködõ támogatási
rendszer kidolgozásáért (erdõfelújítási
támogatási rendszer kifuttatása, egyes
erdészeti közcélú feladatok, az erdõk
közjóléti célú védelmét és bõvítését
szolgáló fejlesztési feladatok, és a ma-
gánerdõ-gazdálkodás szervezõdései-
nek támogatása).

Az ÚMVP erdészeti intézkedéseinek
jelenlegi állását az alábbi összefog-

laló adatok jellemzik

ÚMVP I. tengely erdészeti intézke-
dések
Az elmúlt idõszakban az erdõk több
mint 40%-a került magánkézbe, és eze-
ket a területeket különösen érinti a tõke
és a megfelelõ eszközök hiánya. Ennek
következtében egyes területeken a gaz-
dátlanság állapota alakult ki, ami nem
kedvez az erdõk állapotának. A magán-

erdõ-gazdálkodásban meglévõ gépállo-
mány és egyéb eszközök, valamint az
alkalmazott technológia egyaránt kor-
szerûsítésre, illetve bõvítésre szorul, a
természetkímélõ erdõgazdálkodási
módszerekre történõ áttérés egyidejû
ösztönzése mellett.

Szakképzési támogatás
„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program I. és II. intéz-
kedéscsoportjához kapcsolódó képzések
tárgyában nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl” szóló 139/2008.
(X. 22.) FVM rendelet alapján adható tá-
mogatás. 

Az támogatható OKJ-s képzések
mindegyik erdészeti szakképesítést tar-
talmazzák. Ezek közül mostanáig a faki-
termelõ és a motorfûrész-kezelõ szak-
képesítésekre kötöttek összesen 1108
képzési szerzõdést (183 millió Ft támo-
gatási összeggel) az erdõgazdálkodók,
ami az összes OKJ-s képzésre kötött
szerzõdések számának 29%-a (támoga-
tási összegének 33%-a).

Szaktanácsadási tevékenység tá-
mogatása

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a szaktanácsadási
szolgáltatások igénybevételéhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételei-
rõl” szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rende-
let alapján adható támogatás.

Az 1 ha üzemi területet meghaladó
erdõterülettel rendelkezõ erdõgazdál-
kodók vehetik igénybe, az erdõgazdál-
kodáshoz kapcsolódó 13 szaktanácsa-
dási területre vonatkozóan (pl. erdõte-
lepítési terv készítése, termõhely-feltá-
rási szakvélemény, pályázatírás stb.).

A szaktanácsadási szolgáltatást
igénylõ erdõgazdálkodók száma eddig
(támogatási kérelmet benyújtott): 1 457,
az igényelt támogatási összeg: 122 mil-
lió Ft. 

Az erdõk gazdasági értékének javí-
tása – erdészeti gépbeszerzés 

- „Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból az erdészeti célra
használt géppark fejlesztéséhez és kor-
szerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl” szóló 144/2008.
(XI. 7.) FVM rendelet alapján adható tá-
mogatás.

Célja az erdészeti célra használt gép-
park fejlesztése és korszerûsítése, to-
vábbi gépek és berendezések vásárlása,
az elsõ kiviteltõl a fakitermelés szaka-
száig, beleértve a fakitermelés gépeit is

2008. november 15. és 2008. decem-
ber 31. között volt az elsõ kérelem bea-
dási idõszak (333 db támogatási kére-
lem, ebbõl a támogatott kérelmek
száma 136 db.) A támogatott kérelmek
támogatási összege 4,3 Mrd Ft. 

Ezt követõen 2010. június 1-30. kö-
zött nyújthattak be támogatási kérelme-
ket (194 db támogatási kérelem 1,7 Mrd
Ft költségigénnyel), amelyek jelenleg
még feldolgozás alatt állnak.

ÚMVP II. tengely erdészeti intéz-
kedések 

(a 2007-2013 között rendelkezésre
álló források megjelölésével)

Mezõgazdasági területek elsõ er-
dõsítése

„Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a mezõgazdasági te-
rületek erdõsítéséhez nyújtandó támo-
gatás igénybevételének részletes szabá-

XIV. ERDõK HETE nyitó rendezvénye az Országházban
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya 1996. évi szolnoki alakuló ülésén már felvetõdött,
hogy az átfogó erdészeti közönségkapcsolat megalapozására célszerû országos rendezvénysorozatot indítani. Itt született
az elhatározás, hogy az állami erdõgazdasági részvénytársaságok bevonásával Erdõk Hete rendezvénysorozatot indítsunk,
melynek szakmai szervezõje az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály, a kivitelezés pedig az erdõgazdaságoknál dolgozó szak-
osztálytagok segítségével történik. Az ÁPV Rt. is támogatta az ötletet, így már 1997-ben Erdõk Hete rendezvény volt, mely
azóta is minden évben megszervezésre kerül. Általában központi megnyitót szervezünk az ország valamelyik térségében,
és a programok szervezését a szakosztálytagok végzik az egész ország területén. 

Erdõk Hete megnyitó rendezvény volt az erdõben, a Magyar Tudományos Akadémián, erdészeti társaságoknál és az Or-
szágházban 2003-ban.

Idén 2010. október 8-án az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága Erdészeti Albizottsága erdészeti nyílt napot szervez
az Országgyûlés Felsõházi Termében, mely rendezvény egyben a XIV. Erdõk Hete megnyitó rendezvénye is. A rendezvé-
nyen felszólalnak az Országgyûlés és a kormány vezetõi és tagjai, az erdészeti oktatás, kutatás, az erdõgazdálkodás és az
erdészeti, valamint a zöld civil szervezetek képviselõi. 

A XIV. Erdõk Hete rendezvényei az Egyesület honlapján (www.oee.hu) az eseménynaptár rovatban kísérhetõk figye-
lemmel.

Ormos Balázs elnök, Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály  




