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Még véget sem ért az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program 2013
év végéig tartó idõszaka, máris elér-
hetõ a következõ uniós költségvetés
agrár- és vidékfejlesztési támogatá-
saival foglalkozó tanácsi rendelet
tervezete. Ez ugyan még csak egy
tervezet, de kitûnõ lehetõség arra,
hogy némiképp a jövõbe tekint-
sünk, vajon mire is számíthat az er-
dészeti ágazat.

A jelenlegi, 2007-2013-ig terjedõ idõ-
szakban az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program öleli fel az Európai Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtott vidékfejlesztési támo-
gatásokat. Az EMVA egy-egy kiemelt
célkitûzés elérése érdekében az intéz-
kedési csoportokba foglalt támogatási
lehetõségeket úgynevezett tengelyekbe
rendezte. Az erdészeti ágazatot közvet-
lenül érintõ jogcímek az elsõ és a máso-
dik tengelybe kerültek. Az I-es tengely-
ben a versenyképesség javítását célzó,
alapvetõen beruházás jellegû, számla
elszámolású jogcímek szerepelnek. In-
nen került finanszírozásra például az
erdészeti géptámogatás vagy a tanácsa-
dási szolgáltatások igénybevétele. A II-
es tengelybe a normatív, fõként terület-
alapra vetített támogatási formák került-
ek, melyek fõ célja a környezet és vidék
fejlesztése. Például a mezõgazdasági te-
rületek erdõsítése, az erdõ-környezet-
védelem, és az erdõszerkezet-átalakítás
támogatása is innen kap forrást. A szin-
tén idetartozó Natura 2000 erdõterüle-
tek támogatása pedig a közeljövõben
jelenhet meg.

A fentiekbõl is látható, hogy az Euró-
pai Unióban jelenleg nincsenek önálló,
kifejezetten az erdészeti ágazatot célte-
rületként kezelõ intézkedési csoportok,
tengelyek. Ez elõreláthatólag a jövõben
sem fog változni, így az erdészeti ága-
zatnak továbbra is a vidékfejlesztési tá-
mogatások adta keretek között kell ér-
vényesülnie. A KAP-ot két alapvetõ
elem fogja meghatározni. Az elsõ elem
feladata az lesz, hogy továbbra is bizto-
sítsa a mezõgazdasági termelõk jövede-
lempótló támogatását és a piaci intéz-
kedéseket, valamint lehetõséget adjon
az esetlegesen fellépõ piaci zavarok ke-
zelésére. A másodiké pedig, hogy akár
többéves programokon keresztül foly-
tatódjon a vidékfejlesztés.

Az Európa 2020 stratégia vidékfej-
lesztést érintõ része hat, uniós szintû
prioritást fogad el (2011/0282 COD/
8.o.): 

– a tudásátadás és az innováció
elõmozdítása a mezõgazdaságban, az
erdészetben és a vidéki térségekben;

– a versenyképesség fokozása a me-
zõgazdasági termelés valamennyi típu-
sa esetében és a mezõgazdasági üze-
mek életképességének javítása;

– az élelmiszerlánc szervezésének és
a kockázatkezelésnek a mezõgazdaság
terén történõ elõmozdítása;

– a mezõgazdaságtól és az erdészet-
tõl függõ ökoszisztémák állapotá-
nak helyreállítása, megõrzése és ja-
vítása;

– az erõforrás-hatékonyság elõ-
mozdítása, valamint az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású és az éghaj-
latváltozáshoz alkalmazkodni képes
gazdaság irányába történõ elmozdu-
lás támogatása a mezõgazdasági, az
élelmiszer-ipari és az erdészeti ága-
zatban; 

– a társadalmi befogadás elõmozdí-
tása, a szegénység csökkentése és a
gazdasági fejlõdés támogatása a vidéki
térségekben.

A környezetvédelmi és éghajlat-poli-
tikai célkitûzések elérése érdekében
mind a mezõgazdasági termelõknek,
mind az erdõgazdálkodóknak támoga-
tásra lesz szükségük, hiszen a piaci fo-

lyamatok nem ismerik el (pontosabban,
nem teljesen mértékben) az effajta köz-
javak biztosítását.

A 2013 utáni támogatási rendszerben
megszûnnek a tengelyek, mivel a Ta-
nács úgy véli, hogy ez a fajta csoporto-
sítás feleslegessé vált. Álláspontjuk sze-
rint „…a prioritásokon alapuló progra-
mozás a várakozások szerint biztosíta-
ni fogja a programok kiegyensúlyozott-
ságát. A jelenlegi tengelyrendszer eltör-
lése a tagállami programozást is egy-
szerûbbé fogja tenni. ” (2011/0282
COD).

A rendelettervezet jelen állapota sze-
rint ismételten lehetõség lesz az erdé-
szeti ágazat szereplõi számára tudását-
adási, tanácsadási támogatások
igénybevételére. Tanácsadásonként
és idõszakra vonatkozóan is felsõ-
összeg-korlátok kerülnek beépítésre.

A „beruházások tárgyi eszköz-
be” intézkedés keretében nevesítésre
kerül az erdõterületekhez való hozzáfé-
rés támogatása, vagyis újra lehetõséget
kap az erdészeti ágazat arra, hogy meg-
kísérelje létrehozni a „saját út” támoga-
tását, ami az elõzõ költségvetési idõ-
szakban nem sikerült. Ezen intézkedés
keretében lesz mód úgynevezett nem
termelõ beruházások megvalósítására
is. Ezeknek a beruházásoknak azonban
hozzá kell járulniuk valamilyen erdõ-
környezetvédelmi kötelezettség teljesí-
téséhez, vagy valamely jelentõs termé-
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szeti értéket képviselõ terület (pl. Natu-
ra 2000) közjóléti fejlesztéséhez.

A rendelettervezet 22. cikke „Az er-
dõterületek fejlesztésére és az er-
dõk életképességének javítására
irányuló beruházások” támogatásá-
ról szól, melynek keretében támogatás
vehetõ igénybe:

a) erdõsítésre és fásításra; 
b) agrár-erdészeti rendszerek létre-

hozására;
c) az erdõtüzek és a természeti ka-

tasztrófák által okozott erdõkárok –
többek között kártevõfertõzések és be-
tegségek, katasztrófaesemények, vala-
mint az éghajlattal kapcsolatos fenyege-
tések által elõidézett károk – megelõzé-
sére és helyreállítására; 

d) az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének,
valamint az éghajlatváltozás mérséklé-
sére való képességének növelését célzó
beruházásokra;

e) új erdészeti technológiákra, vala-
mint erdei termékek feldolgozására és
értékesítésére irányuló beruházásokra.

Az erdõsítés és fásítás támoga-
tása az erdõsítéssel, valamint a fenntar-
tással – beleértve a törzskiválasztó és a
növedékfokozó gyérítést is – kapcsola-
tos költségekre fordítható, utóbbi leg-
feljebb tíz éven át nyújtható, hektáron-
kénti éves támogatás formájában. Me-
zõgazdasági és nem mezõgazdasági te-
rületek egyaránt támogathatók. To-
vábbra sem támogatható viszont a rövid
vágásfordulójú sarjerdõk, a karácsony-
fatelepek, és az energiatermelésre
szánt, gyors növekedésû fák telepítése.

Az agrár-erdészeti rendszerek
támogatása már ismert támogatási
jogcím az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Programból. A támogatás a jö-
võben a létesítés és fenntartás költsége-
ire vonatkozik, maximum három évig.

Az erdészeti potenciál helyreállí-
tása és a katasztrófák megelõzése
jogcím esetében mind magán, mind ál-
lami szereplõk támogatásban részesül-
hetnek. A támogatás célja a katasztrófa-
védelmi infrastruktúra kiépítése, a meg-
elõzõ intézkedések finanszírozása, az
erdõtüzekhez, kárfertõzésekhez kap-
csolódó eszközök és kommunikációs
berendezések létrehozásának és fej-
lesztésének támogatása. A betegségek-
kel kapcsolatos megelõzési intézkedé-
seket kellõen alá kell támasztani és tu-
dományos közintézményekkel is meg
kell erõsíttetni. Az erdõtüzek megelõzé-
séhez kapcsolódó támogatásban a kö-
zepesen vagy erõsen tûzveszélyes er-
dõk részesülhetnek. Az erdészeti po-

tenciál helyreállítása esetén a hatóság
hivatalos megerõsítése szükséges a kár-
ról, a kártevõk és növénybetegség ese-
tén pedig legalább 30%-os pusztulás a
támogathatóság elõfeltétele.

Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értéké-
nek, valamint az éghajlatváltozás
mérséklésére vonatkozó beruházá-
sok esetében támogatásban részesül-
hetnek az állami erdõkkel gazdálkodó,
de az állami költségvetéstõl független
szervezetek is. Ennél a jogcímnél nincs
kizárva, hogy a beruházás hosszú távon
gazdasági elõnyökhöz vezessen.

Az új erdészeti technológiákra,
valamint erdei termékek feldolgo-
zására és értékesítésére irányuló
beruházások esetében a magán-erdõ-
tulajdonosok, önkormányzatok, kis- és
középvállalkozások juthatnak támoga-
táshoz. Fontos kiemelni, hogy ide tar-
tozhat majd a talaj- és erõforrás-kímélõ
fakitermelõ gépek és technológiák tá-
mogatása is.

Az erdészeti ágazatban annyira nem
jellemzõ termelõi csoportok létre-
hozására is lesz támogatási lehetõség.
A támogatás maximum 5 évig vehetõ
majd igénybe.

A tanácsi rendelet ismételten megte-
remti a lehetõségét a Natura 2000 le-
határolásban érintett erdõterüle-
tek támogatásának. Célja az EU-s
irányelvek végrehajtásával összefüggõ
hátrányok következtében felmerülõ
költségek és az elmaradó bevétel el-
lentételezése. A támogatás magáner-
dõ-tulajdonosoknak, valamint erdõtu-
lajdonosok társulásainak ítélhetõ oda.
A tanácsi rendelet kellõen indokolt
esetekben egyéb gazdálkodók támo-
gatását is lehetõvé teszi. A korábbi jog-
címeknél az EU-s szabályozás szerint
már pozitívan diszkriminált „állami er-
dõkkel gazdálkodó, de az állami költ-
ségvetéstõl független szervezetek” tá-
mogathatósága itt is sarkalatos kérdés
lesz. Az erdõterületeket érintõ kijelölés
hozzávetõlegesen 830 000 hektárt érint,
ebbõl körülbelül 183 000 hektár esik
magántulajdonú erdõterületre. Eddig
az állami hányad alapesetben kiesett a
kedvezményezetti körbõl, aminek be-
vonására most úgy tûnik, hogy lehetõ-
ség kínálkozik majd, hiszen az állami
területek kiemelkedõ szerepe a Natu-
ra 2000 célok teljesítésében vitathatat-
lan.

A rendelettervezet 35. cikke foglal-
kozik az erdõ-környezetvédelmi és
éghajlattal kapcsolatos szolgálta-
tások, valamint az erdõvédelem

támogatásával. Itt is megjelenik a
magánszektoron túl az állami erdõk-
kel gazdálkodó, de az állami költség-
vetéstõl független szervezetek támo-
gathatósága. A támogatást azok igé-
nyelhetik, akik önkéntes alapon vál-
lalják olyan mûveletek végrehajtását,
amelyek egy vagy több erdõ-környe-
zetvédelmi kötelezettségvállalás telje-
sítésébõl állnak. Célként csak olyan
kötelezettség fogalmazható meg a tag-
államok részérõl, melyek a nemzeti
szabályozáson túlmutatnak. Nagyon
fontos elõrelépés, hogy e jogcím kere-
tében a magánszektornak, mindeze-
ken túl, további támogatás nyújtható
az erdõk genetikai erõforrásainak
megõrzésére és fejlesztésére.

Az erdészeti ágazat szereplõi is le-
hetõséget kapnak az úgynevezett
együttmûködés támogatására. A
cél azon szereplõk összefogásának tá-
mogatása, akik valamilyen módon
hozzá tudnak járulni a vidékfejlesztési
stratégia sikeréhez. A támogatás fõként
kísérleti projektekre, új termékek, gya-
korlatok kifejlesztésére irányul. Külön
nevesíti a rendelet az éghajlatváltozás
mérséklése céljából végrehajtott közös
intézkedéseket.

Összességében tehát az látszik
körvonalazódni, hogy a 2007-2013
közötti idõszakban már kialakított
támogatási formák nem tûnnek el.
Sok esetben ugyan jelentõs átala-
kuláson mennek át, de az elvi lehe-
tõség a folytonosság biztosítására
megmarad. 

Emellett úgy tûnik, hogy a meg-
szorítások nem kímélik majd a tá-
mogatás-politikát sem. Számolni
kell azzal, hogy mind régiós, mind
támogatási egység, vagy éppen ké-
relem szintû finanszírozási korlá-
tozások lépnek majd életbe. Ezek
közül már jó néhány most is is-
mert és alkalmazott támogatási
plafonérték.

Mindenképpen figyelemre méltó
elõrelépés, hogy jelen állás szerint
hazánknak lehetõsége lesz arról
dönteni, hogy az állami erdõgazda-
ságok által kezelt területeket be kí-
vánja-e vonni az egyes támogatási
programokba. Ha ezen a téren pozi-
tív elõrelépés történik – a szükséges
bizottsági támogatás mellett –, ak-
kor az erdészeti ágazat forrásigénye
messze meg fogja haladni a jelen
költségvetési idõszakét.

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
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