
180 Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 6. szám (2012. június)

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÕÕ BB EE NN

Már támogathatók a magánerdõkben kijelölt Natura 2000 területek, megjelent a
több erdészeti jogcímet pozitívan érintõ rendelet is!

Rendkívüli lehetõségek elõtt áll a magyar magánerdõ-gazdálkodás, több tízmilliárd forint az igénybe 
vehetõ támogatások összértéke

A Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége
(MEGOSZ) fennállása óta, 18 éve
küzd azért, hogy a magyar erdõk
43%-át birtokló közel félmillió ma-
gánerdõ-tulajdonos és -gazdálkodó
minél több nemzeti és uniós társfi-
nanszírozott támogatáshoz jusson
és így hozzájárulhasson a tõkesze-
gény, elaprózott birtokviszonyok-
kal rendelkezõ magánerdõ-gazdál-
kodás felemelkedéséhez. A MEGOSZ
rendkívül sikeres évkezdetet mond-
hat magáénak az idén, hiszen a több
éve tartó érdekképviseleti munka
eredménye beérett és számos olyan
jogcím, lehetõség nyílt meg az idén
a magánerdõ-gazdálkodók elõtt,
amelyek maradéktalan igénybevéte-
le mindannyiunk érdeke.

Mint elõzõ lapszámunkban jeleztük,
a Fiatal erdõk állománynevelése jogcím
megnyitása csak az elsõ lépése volt a vi-
dékfejlesztés erdészeti lehetõségeit bõ-
vítõ intézkedéssorozatnak. Az alábbiak-
ban részletesen ismertetjük azt a két,
májusban megjelent jogszabályt, ame-
lyek újabb távlatokat nyitottak meg az
erdõgazdálkodók elõtt.

Natura 2000 magánerdõkben 
Már az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program kezdetét megelõzõen – gya-
korlatilag a 2004. évi Natura kijelölések
óta – a MEGOSZ indítványozta, hogy a
korlátozások miatt elmaradt haszon és
árbevétel-kiesés kompenzálására kap-
hassanak a magyarországi magánerdõ-
tulajdonosok a mintegy 200 ezer hektár
Natura-2000 hálózatba kijelölt erdõterü-
leten támogatást. Ennek érdekében
Szövetségünk a legkülönbözõbb fóru-
mokon próbálta meg érvényesíteni a
magánerdõ-tulajdonosok érdekeit a hi-
vatásos és civil természetvédelem illeté-
keseivel egy asztalhoz ülve. A rendkí-
vül hosszú és sokszor megakadó egyez-
tetések végül 2011-12-ben eredményre
vezettek és a magyar magánerdõ egyik
legnagyobb sikereként könyvelhetjük
el, hogy az ezzel kapcsolatos támogatá-
si rendelet a Natura 2000 erdõterülete-
ken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó

kompenzációs támogatás részletes sza-
bályairól 41/2012. (IV.27.) szám alatt a
Magyar Közlöny 51. számában megje-
lent. Ennek értelmében a támogatás
igénybevételére minden olyan naturás
magánerdõ-gazdálkodó jogosult, aki
rendelkezik az adott erdõrészletre vo-
natkozó jóváhagyott erdõtervvel, gaz-
dasága teljes területén betartja a kölcsö-
nös megfeleltetés elõírásait és 10 hóna-
pon belül részt vesz a Natura 2000 er-
dõterületen gazdálkodók részére szer-
vezett képzésen. A legkisebb támogat-
ható terület 1 hektár. A támogatás terü-
letalapon, egyszerû módon, az egysé-
ges kérelmekkel együtt, vagyis min-
den év május 15-ig igényelhetõ.
Ugyanakkor ez az idõpont majdnem 1
hónappal, az idén június 11-ig meg-
hosszabbítható, mivel ekkor is befo-
gadják az erre irányuló kérelmeket,
igaz, hogy egyre csökkenõ támogatási
hányaddal. Sajnos a megjelenés és a be-
nyújtás között rendelkezésre álló idõ
rendkívül rövid volt (két hét mind-
össze), de abban reménykedünk, hogy
a jövõ évben a kérelmet benyújtók
száma jelentõsen növekedhet egy át-
gondolt széles körû tájékoztatás és az
elsõ évi pozitív tapasztalatok elterjedé-
se nyomán. A támogatás mértéke az
adott Natura erdõterület faállománya
korától és fafajától függõen mintegy
13–70 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év)
között változik. A MEGOSZ honlapján
az egyes Natura területek beazonosítá-
sához és az igények bejelentéséhez
szükséges információkat folyamatosan
közzétettük, ezzel is elõsegítve a kérel-
mek benyújtását. Ezzel párhuzamosan
a Vidékfejlesztési Minisztérium, az
MVH, az erdészeti hatóságok, az Agrár-
kamara és a MEGOSZ széles körû sajtó-
kampányt indított a jogcím népszerûsí-
tésére. Kérjük az olvasóközönséget,

hogy terjesszék ennek a lehetõségnek a
hírét, hiszen az itt felhasználható keret
meghaladja a 10 milliárd (!) forintot, és
jövõre is benyújthatók kérelmek. 

Több erdészeti jogcímet érintõ
módosításokról szóló rendelet 

Az erdészeti potenciál helyreállítása, az
erdõ-környezetvédelmi intézkedések
és az erdõszerkezet-átalakítás jogcím-
rendelet módosításáról szóló jogsza-
bályról az EMVA társfinanszírozású in-
tézkedések Irányító Hatóságának
43/2012. (V. 4.) Közleménye segítségé-
vel számolunk be.

Az EMVA társfinanszírozású intézke-
dések Irányító Hatósága felhívja az
érintettek figyelmét arra, hogy 2012.
május 3-án megjelent az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból er-
dészeti potenciál helyreállítására nyúj-
tandó támogatások részletes szabályai-
ról szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rende-
let, az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból az erdõ-környezetvé-
delmi intézkedésekhez nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeirõl szóló
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet, vala-
mint az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból az erdõszerkezet át-
alakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 139/2009.
(X. 22.) FVM rendelet módosítását tar-
talmazó miniszteri rendelet. 

A módosításokat az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból fi-
nanszírozott egyes agrártámogatási tár-
gyú miniszteri rendeletek módosításá-
ról szóló 44/2012. (V. 3.) VM rende-
let tartalmazza. A legfontosabb változá-
sok a következõk: 

– Az „Erdészeti potenciál helyreállí-
tása” intézkedés támogatási össze-
gei jelentõs mértékben emelked-
tek. Hektáronként az eddigi 873
euró támogatási maximumot 2365
euró maximálisan igénybe vehetõ
támogatás váltja fel. 

– „Erdõ-környezetvédelmi kifizeté-
sek” támogatási jogcím esetében a
támogatási összegek 40%-os meg-
emelésére került sor, melyet a
2011-ben támogatási kérelmeket

35 éves erdésztechnikus
erdészeti, vadászati, mezõgaz-
dasági állást keres az ország

bármely részén. 
Elérhetõség: (06) 30 339 23 58

számon. Köszönöm.
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benyújtó erdõgazdálkodók is
megkaphatnak, ha a támogatandó
intézkedéseket saját felelõsségük-
re a rendelet hatálybalépéséig
még nem kezdték meg. 

– Szakmai megfontolásból az „Er-
dõ-környezetvédelmi kifizetések”
esetében a szálaló erdõgazdálko-
dás és a mikroélõhelyek kialakítá-
sa, fenntartása célprogram együt-
tesen is támogathatóvá vált. 

– „A közjóléti célú erdõk fenntartá-
sa” célprogramnál már nem csak a
rendelet 1. számú mellékletében
támogathatóként feltüntetett er-
dõállományok részesülhetnek tá-
mogatásban, így például az akác-
erdõk is támogathatók lettek az

intézkedés keretében, ha ott sza-
badon látogatható közjóléti léte-
sítmények vannak és a rendelet
egyéb feltételei teljesülnek. 

– Az „Erdõszerkezet átalakítás” in-
tézkedés esetében a módosítás ér-
telmében a támogatásnak már
nem feltétele, hogy a tarvágás a
támogatási kérelem benyújtása
elõtt megtörténjen. Ez azt jelenti,
hogy az erdõgazdálkodó megvár-
hatja a támogatási határozatot,
amelynek birtokában kockázat
nélkül dönthet a véghasználat
elvégzése mellett. 

Ismételten köszönetünket fejez-
zük ki a szaktárca, az MVH, az er-

dészeti hatóságok vezetõinek,
munkatársainak, hogy ezek a
rendkívül pozitív változások élet-
be léphettek. A fenti tevékenysé-
gekre és jogcímekre - az erdõtele-
pítéseken túl - több tízmilliárd fo-
rint(!) pályázható, igényelhetõ
forráshoz juthat idén és jövõre a
magánerdõ-gazdálkodás, ami az
érdekképviseleti munka eredmé-
nyességét is dicséri. Éljünk tehát a
lehetõséggel és használjuk ki a
rendelkezésre álló kereteket a ma-
gyar magánerdõ-gazdálkodás fel-
virágoztatására!

Dr. Sárvári János 
ügyvezetõ elnök

MEGOSZ
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Kedves Diáktársunk!

Dr. Kondor Antal, a mindnyájunk által szeretett és tisztelt „Tanár Úr” 2012 szeptemberében tölti be 90. életévét. Kö-
szöntésére, páratlan pedagógiai életmûve és emberi nagysága elõtt tisztelegve, egykori diákjai, családja és a Roth
Gyula Erdészeti Szakközépiskola vezetõinek részvételével népes, hangulatában mégis családias ünnepséget szerve-
zünk Sopronban 2012. szeptember 29-én.
Az ünnepség dr. Kondor Antal köszöntésébõl és az azt követõ közös ebédbõl áll.

A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívunk minden kedves, egykori „Kondor-tanítványt”!

A várható nagyobb létszámra való tekintettel – megértésetekre számítva – ezúttal családtagok nélkül várjuk a jelent-
kezéseket 2012. június 30-ig.

Jelentkezni a levélben közölt címeken e-mailben, valamint a közös költségeknek a Szép Erdészkollégium Alapít-
vány 11996004-02206013 számú folyószámlájára történõ befizetésével lehet. A befizetés az azonosíthatóság érde-
kében névvel és a „Kondor tanár úr” jeligével történjen. A részvételi díj 6 500 Ft, amely az ebéd, a meghívott vendé-
gek, az ajándék, virág stb. költségeit tartalmazza. A maradványösszeggel az iskola alapítványát támogatjuk. 
Igény esetén az iskola a kollégiumban szállást biztosít, amelyet egyénileg lehet kérni és helyben kifizetni. Jelentke-
zéskor azonban kérjük elõre jelezni a szállásigényt is. 
Tájékoztatásul: az iskola honlapja a www.rothszki.hu címen érhetõ el.

Kérünk benneteket, hogy a Kondor tanár úr részére készítendõ ajándékalbumba a diákélethez, Kondor tanár úrhoz
kapcsolódó fényképeket, osztályotok kistablóját szkennelve küldjétek el! Küldjetek a „Tanár Úrhoz” kapcsolódó rövid
kis történeteket, anekdotákat, szerkeszthetõ módon! További jó ötleteket is várunk. 
Aki valamilyen felajánlással él vagy szívesen részt vállalna a szervezésben, keressen minket a közölt elérhetõségek
valamelyikén! 
A jelentkezések összesítése után a végleges programról, helyszínrõl mindenkinek részletes tájékoztatást küldünk.

Kérünk minden kedves egykori erdész diákot, ha megkapta meghívónkat, szíveskedjen osztálytársaihoz, diáktársai-
hoz továbbítani, hogy mindenkihez eljusson! 

Jelentkezéseteket, alkotó támogatásotokat elõre is köszönjük!

A szervezõk:

Major László Nagy Pál Steinbach Pál Tímár György
30/2688-941 30/9469-247 30/3007-017 30/9568-034

majorl@nebih.gov.hu nagypal@jakofa.hu steinbach.pal@upcmail.hu timar.gy@bakonyerdo.hu 

Ezúton hívjuk fel figyelmeteket, hogy Jereb Ottó tanár úr, Firbás Oszkár tanár úr és Kondor Antal tanár úr életútja a
Gyökerek és lombok 4., 5. és 6 kötetében olvasható. Megrendelhetõk az OEE titkárságán.


