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Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



Az Európai Parlament és Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó

 
vidékfejlesztési támogatásról 

(2014-2020)

Erdészeti jogcímek (23-28, 35. cikkek)

A 22. cikk,

 

„Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására 
irányuló

 

beruházások”

 

rendelkezik az erdészeti ágazat számára igénybe vehető

 támogatásokról.
Ezen intézkedés keretében támogatás nyújtható:

1.)
 

erdősítésre és fásításra; 

2.)
 

agrár-erdészeti rendszerek létrehozására;

3.)
 

az erdőtüzek és a természeti katasztrófák által okozott erdőkárok –

 többek között kártevőfertőzések és betegségek, katasztrófaesemények, 
valamint az éghajlattal kapcsolatos fenyegetések által előidézett károk –

 megelőzésére és helyreállítására; 

4.)
 

az erdei ökoszisztémák ellenálló

 

képességének és környezeti 
értékének, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére való

 

képességének 
növelését célzó

 

beruházásokra;

5.)
 

új erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és 
értékesítésére irányuló

 

beruházásokra.
Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



VVááltozltozáás:s:
 

megszmegszűűnik a jelenlegi programoznik a jelenlegi programozáási idsi időőszakban szakban 
ismert tengelyenkismert tengelyenkéénti csoportosnti csoportosííttáás.s.

Magyar javaslatok:Magyar javaslatok:
 

A tervezet jelenlegi vA tervezet jelenlegi vááltozatltozatáában elban előőíírráás az s az 
erderdőőgazdgazdáálkodlkodáási terv vagy valamely azzal egyensi terv vagy valamely azzal egyenéértrtéékkűű

 eszkeszkööz z benybenyúújtjtáásasa. Legyen elegend. Legyen elegendőő
 

az erdaz erdőőgazdgazdáálkodlkodáási si 
tervek tervek meglmegléétete, melyek az ellen, melyek az ellenőőrzrzéés alkalms alkalmáával bemutatval bemutatáásra sra 
kerkerüülnek. Magyarorszlnek. Magyarorszáágon jelenleg sem kgon jelenleg sem kéérjrjüük be ezeket a k be ezeket a 
terveket, felesleges adminisztrterveket, felesleges adminisztráácicióós terhet jelent az els terhet jelent az előőíírráás.s.

A BizottsA Bizottsáág vg váálasza:lasza:
 

Egy bizonyos mEgy bizonyos mééret felett kell csak ret felett kell csak 
benybenyúújtani, de a minimum mjtani, de a minimum mééretet a tagretet a tagáállam hatllam hatáározza meg.rozza meg.

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



18. cikk Beruh18. cikk Beruháázzáások tsok táárgyi eszkrgyi eszköözzöökbe.kbe.
 

Olyan beruhOlyan beruháázzáások sok 
megvalmegvalóóssííttáássáához nyhoz nyúújthatjthatóó

 
ttáámogatmogatáás, melyek biztoss, melyek biztosíítjtjáák az k az 

erderdőőterterüületekhez valletekhez valóó
 

hozzhozzááfféérréést, a birtokrendezst, a birtokrendezéést, a st, a 
vvíízgazdzgazdáálkodlkodáást, illetve hozzst, illetve hozzáájjáárulnak erdrulnak erdéészeti szeti 
kköörnyezetvrnyezetvéédelmi kdelmi köötelezettstelezettséégvgváállalllaláások teljessok teljesííttééssééhez.hez.

Az intAz intéézkedzkedéés kerets keretéében lesz lehetben lesz lehetőősséég az g az erderdéészeti szeti úútt
 ttáámogatmogatáás ls léétrehoztrehozáássáára.ra.

Magyar javaslatok:Magyar javaslatok:
 

Javasoljuk az intJavasoljuk az intéézkedzkedéésen belsen belüül tl táámogatni mogatni 
aa

 
vvééddőőfelszerelfelszereléések, munkaruhsek, munkaruháák k beszerzbeszerzéésséét is.t is.

HazHazáánkban nkban éévente tvente tööbb millibb milliáárd forintra tehetrd forintra tehetőő
 

az az 
erderdéészeti szeti áágazatban bekgazatban beköövetkezvetkezőő

 
balesetek jbalesetek jáárulruléékos kos 

kkööltsltséégeibgeibőől adl adóóddóó
 

kkööltsltséégvetgvetéési tsi tööbbletkiadbbletkiadáás, mely az s, mely az 
erdei munkerdei munkáák sork soráán hasznn hasznáált megfelellt megfelelőő

 
vvééddőőfelszerelfelszereléés s 

mellett a tmellett a tööredredéékkéére csre csöökkenthetkkenthetőő
 

lenne. lenne. 

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



16. cikk Tan16. cikk Tanáácsadcsadáási szolgsi szolgááltatltatáások, sok, üüzemvezetzemvezetéési si éés s 
helyetteshelyettesííttéési szolgsi szolgááltatltatáásoksok

Magyar javaslatok:Magyar javaslatok:
 

az az üüzemvezetzemvezetéési, helyettessi, helyettesííttéési si éés s 
mezmezőőgazdasgazdasáági tangi tanáácsadcsadáási szolgsi szolgááltatltatáások, valamint erdsok, valamint erdéészeti szeti 
üüzemvezetzemvezetéési, helyettessi, helyettesííttéési si ééss

 
tantanáácsadcsadáási szolgsi szolgááltatltatáások sok 

lléétrehoztrehozáássáának elnak előőmozdmozdííttáása, idesa, ideéértve a(z) HR/2012/EU rtve a(z) HR/2012/EU 
rendelet 12rendelet 12––14. cikk14. cikkéében emlben emlíített meztett mezőőgazdasgazdasáági tangi tanáácsadcsadáási si 
rendszert is;rendszert is;

A BizottsA Bizottsáág nem tg nem táámogatja a javaslatot.mogatja a javaslatot.

Javasoljuk az Javasoljuk az erderdéészeti szakirszeti szakiráánynyííttáástst
 

is ezen intis ezen intéézkedzkedéés kerets keretéén n 
belbelüül tl táámogatni. A szakirmogatni. A szakiráánynyííttóók nemzeti forrk nemzeti forráásbsbóól tl töörtrtéénnőő

 ttáámogatmogatáása 2011sa 2011--ben megszben megszűűnt.  nt.  



Az erdAz erdőőssííttéés s éés fs fáássííttáás ts táámogatmogatáása (23. cikk)sa (23. cikk)
 

az az erderdőőssííttéésselssel, , 
valamint a valamint a fenntartfenntartáássalssal

 
((nyesnyeséés, tiszts, tisztííttááss) ) –

 
beleértve a

 
 

törzskiválasztó
 

és a növedékfokozó
 

gyérítést is –
 

kapcsolatos
 

 
költségekre fordítható, utóbbi legfeljebb tíz

 
éven át nyújtható, 

hektáronkénti éves támogatás formájában. Mezőgazdasági és nem 
mezőgazdasági területek egyaránt támogathatóak. Továbbra sem 
támogatható

 
viszont a rövid vágásfordulójú

 
sarj erdők, a

 
 

karácsonyfa telepek, és az energia termelésre szánt, gyors 
növekedésű

 
fák telepítése.

VVááltozltozáás:s:
-

 
Kedvezőtlen talaj és éghajlati adottságú

 
területeken cserjék és 

bokrok telepítése is támogatható.
-

 
Állami szervek nem kaphatnak támogatást.

- A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területre egy 
intézkedés keretében vehető

 
igénybe támogatás.

-
 

A fenntartási költségek 10 évig támogatottak (jelenleg 5 évig).
-

 
A jövedelemkiesés nem támogatható.

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



Magyar javaslatok: Magyar javaslatok: A tA táámogatmogatáás legyen els legyen eléérhetrhetőő
 

az az áállami llami 
szervekszervek

 
szszáámmáára is (Dra is (Dáánia, Csehorsznia, Csehorszáág, Szlovg, Szlováákia, Litvkia, Litváánia nia 

szintszintéén tn táámogatja a javaslatot).mogatja a javaslatot).

2007 2007 --
 

2013 k2013 köözzöött: tt: az Euraz Euróópai Mezpai Mezőőgazdasgazdasáági Vidgi Vidéékfejlesztkfejlesztéési si 
AlapbAlapbóól a mezl a mezőőgazdasgazdasáági tergi terüületek erdletek erdőőssííttééssééhez nyhez nyúújtandjtandóó

 ttáámogatmogatáás igs igéénybevnybevéételteléének rnek réészletes szabszletes szabáályairlyairóól szl szóóllóó
 88/2007.88/2007.

 
(VIII. 17.) FVM rendelet,(VIII. 17.) FVM rendelet,

az Euraz Euróópai Mezpai Mezőőgazdasgazdasáági Vidgi Vidéékfejlesztkfejlesztéési Alapbsi Alapbóól a fiatal erdl a fiatal erdőők k 
áállomllomáánynevelnynevelééssééhez nyhez nyúújtandjtandóó

 
ttáámogatmogatáások rsok réészletes szletes 

feltfeltéételeirteleirőől szl szóóllóó
 

25/201225/2012. (III. 20.) VM rendelet.. (III. 20.) VM rendelet.

A Nemzeti VidA Nemzeti Vidéékstratkstratéégia Erdgia Erdőőprogramjprogramjáának nak egyik fegyik főő
 

ccéélja az lja az 
erderdőővel borvel boríított tertott terüületek nletek nöövelveléése; az orszse; az orszáág tg táávlati, 27%vlati, 27%--os os 
erderdőőssüültsltsééggéének elnek eléérréése se éérdekrdekéében az erdben az erdőőteleptelepííttéések sek üütemteméének nek 
fokozfokozáása.sa.

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



Az agrAz agráárr--erderdéészeti rendszerek tszeti rendszerek táámogatmogatáása (24. cikk)sa (24. cikk)
 

alapjalapjáán tn táámogatmogatáás adhats adhatóó
 

a a 
rendszerek rendszerek lléétrehoztrehozáássáávalval

 
kapcsolatos kkapcsolatos kööltsltséégekre (mezgekre (mezőőgazdasgazdasáági gi éés nem s nem 

mezmezőőgazdasgazdasáági tergi terüületekre is). Csak letekre is). Csak extenzextenzíív v mezmezőőgazdasgazdasáági tevgi tevéékenyskenyséég g 
folytathatfolytathatóó. A t. A táámogatmogatáás ms méértrtééke 80%.ke 80%.

VVááltozltozáás: s: 
--

 
BBőővvüül a kedvezml a kedvezméényezettek knyezettek kööre: magre: magáán fn fööldtulajdonosok, fldtulajdonosok, fööldbldbéérlrlőők, k, 

öönkormnkormáányzatok nyzatok éés ts táársulrsuláásaik.saik.
--

 
HHáárom rom éévig tvig táámogatmogatáás js jáár a r a fenntartfenntartáásisi

 
kkööltsltséégekre is.gekre is.

Magyar javaslatok:Magyar javaslatok:
 

A tA táámogatmogatáás legyen els legyen eléérhetrhetőő
 

az az áállami szervekllami szervek
 

szszáámmáára is.ra is.

2007 2007 --
 

2013 k2013 köözzöött:tt:
 

az Euraz Euróópai Mezpai Mezőőgazdasgazdasáági Vidgi Vidéékfejlesztkfejlesztéési Alapbsi Alapbóól az agrl az agráárr--
 erderdéészeti rendszerek mezszeti rendszerek mezőőgazdasgazdasáági fgi fööldterldterüületeken tleteken töörtrtéénnőő

 
elselsőő

 
lléétrehoztrehozáássáához hoz 

nynyúújtandjtandóó
 

ttáámogatmogatáás igs igéénybevnybevéételteléének rnek réészletes szabszletes szabáályairlyairóól szl szóóllóó
 

46/2009.46/2009.
 

(IV. (IV. 
16.) FVM rendelet.16.) FVM rendelet.

A Nemzeti VidA Nemzeti Vidéékstratkstratéégia Erdgia Erdőőprogramjprogramjáánaknak
 

agragráárr––erderdéészeti rendszerekrszeti rendszerekrőől szl szóóllóó
 rréésze sze íígy fogalmaz: Stratgy fogalmaz: Stratéégiai cgiai céél a vidl a vidéékk--

 
éés ts táájfejlesztjfejlesztéési koncepcisi koncepcióókhoz illeszkedkhoz illeszkedőő

 agragráárr--erderdéészeti rendszerek kialakszeti rendszerek kialakííttáássáának megkezdnak megkezdéése, a szarvasgomba termesztse, a szarvasgomba termesztéésséét t 
szolgszolgáállóó

 
specispeciáális erdlis erdőőkezelkezeléési msi móódszerek dszerek éés fs fáával borval boríított tertott terüületek lletek léétrehoztrehozáássáának nak 

ttáámogatmogatáása.sa.



Az erdAz erdőőttüüzek, a termzek, a terméészeti katasztrszeti katasztróóffáák, k, éés a katasztrs a katasztróófafa--
 

esemeseméények nyek 
ááltal okozott erdltal okozott erdőőkkáárok megelrok megelőőzzéése se éés helyres helyreáállllííttáása (25. cikk)sa (25. cikk)

 jogcjogcíím keretm keretéében mind ben mind magmagáánn, mind , mind áállamillami
 

szereplszereplőők k 
ttáámogatmogatáásban rsban réészesszesüülhetnek. A tlhetnek. A táámogatmogatáás cs céélja a lja a 
katasztrkatasztróófavfavéédelmi infrastruktdelmi infrastruktúúra kira kiééppííttéése, a megelse, a megelőőzzőő

 intintéézkedzkedéések finanszsek finanszíírozrozáása, az erdsa, az erdőőttüüzekhez, kzekhez, káárfertrfertőőzzéésekhez sekhez 
kapcsolkapcsolóóddóó

 
eszkeszköözzöök k éés kommuniks kommunikáácicióós berendezs berendezéések sek 

lléétrehoztrehozáássáának nak éés fejleszts fejlesztéésséének tnek táámogatmogatáása. sa. 
A betegsA betegséégekkel kapcsolatos megelgekkel kapcsolatos megelőőzzéési intsi intéézkedzkedééseket kellseket kellőően alen aláá

 
kell kell 

ttáámasztani masztani éés tudoms tudomáányos knyos köözintzintéézmzméényekkel is meg kell nyekkel is meg kell 
ererőőssííttetni. Az erdttetni. Az erdőőttüüzek megelzek megelőőzzééssééhez kapcsolhez kapcsolóóddóó

 
ttáámogatmogatáásban sban 

a ka köözepesen vagy erzepesen vagy erőősen tsen tűűzveszzveszéélyes erdlyes erdőők rk réészesszesüülhetnek. Az lhetnek. Az 
erderdéészeti potenciszeti potenciáál helyrel helyreáállllííttáása esetsa esetéén a hatn a hatóóssáág hivatalos g hivatalos

 
 

megermegerőőssííttéése szse szüüksksééges a kges a káárrrróól, a kl, a káártevrtevőők k éés ns nöövvéénybetegsnybetegséég g 
esetesetéén pedig legaln pedig legaláább 30%bb 30%--os pusztulos pusztuláás a ts a táámogathatmogathatóóssáág g 
elelőőfeltfeltéétele.tele.

VVááltozltozááss, hogy a , hogy a biotikusbiotikus
 

kkáárokkal kapcsolatos megelrokkal kapcsolatos megelőőzzőő
 intintéézkedzkedéésekre, illetve ksekre, illetve káártevrtevőők k éés betegss betegséégek gek ááltal kltal káárosrosíított tott 

erderdőők erdk erdéészeti potenciszeti potenciáál helyrel helyreáállllííttáássáára is igra is igéényelhetnyelhetőő
 

ttáámogatmogatáás.s.

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.

2007 -
 

2013 között:
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó

 támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet.

A Nemzeti Vidékstratégia
 

Környezetbiztonsági programjának
 is célja „a tüzek és más természeti katasztrófák által károsított 

erdőkben az erdészeti potenciál helyreállításának és a megelőző
 intézkedések bevezetésének támogatása.”



Az erdei Az erdei öökoszisztkoszisztéémmáák ellenk ellenáállllóó
 

kkéépesspessééggéének nek éés ks köörnyezeti rnyezeti 
éértrtéékkéének, valamint az nek, valamint az ééghajlatvghajlatvááltozltozáás ms méérsrsééklkléésséére re 
vonatkozvonatkozóó

 
beruhberuháázzáások (26. cikk).sok (26. cikk).

 
A támogatás célja a 

környezetvédelmi célok elérése érdekében az erdő
 

vagy erdős 
terület közjóléti értékét növelő, illetve az ökoszisztémák 
éghajlatváltozás-mérséklési potenciálját javító

 kötelezettségvállalások teljesítésére irányuló
 

beruházások 
megvalósítása. A jogcímnél nincs kizárva, hogy a beruházás 
hosszú

 
távon gazdasági előnyökhöz vezessen.

VVááltozltozáás:s:
 

Az intézkedés hatálya kibővült: az éghajlat változás-
 mérsékléssel

 
kapcsolatos műveletek is támogatottak.

2007 2007 --
 

2013 k2013 köözzöött:tt:
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó

 
támogatások 

részletes feltételeiről szóló
 

139/2009.
 

(X. 22.) FVM rendelet.

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



Az Az úúj erdj erdéészeti technolszeti technolóógigiáákra, valamint erdei termkra, valamint erdei terméékek feldolgozkek feldolgozáássáára ra éés s 
éértrtéékeskesííttéésséére irre iráányulnyulóó

 
beruhberuháázzáások (27. cikk)sok (27. cikk)

 
esetesetéében a magben a magáánn--

 erderdőőtulajdonosok, tulajdonosok, öönkormnkormáányzatok, kisnyzatok, kis--
 

éés ks köözzéépvpváállalkozllalkozáások juthatnak sok juthatnak 
ttáámogatmogatááshoz az erdshoz az erdéészeti potenciszeti potenciáált nlt nöövelvelőő

 
vagy az erdei termvagy az erdei terméékek kek éértrtéékkéét t 

gyarapgyarapííttóó
 

feldolgozfeldolgozáással ssal éés s éértrtéékeskesííttééssel kapcsolatos beruhssel kapcsolatos beruháázzáások csok cééljljáára. Fontos ra. Fontos 
kiemelni, hogy ide tartozhat majd a talajkiemelni, hogy ide tartozhat majd a talaj--

 
éés ers erőőforrforráás ks kíímmééllőő

 
fakitermelfakitermelőő

 
ggéépek pek 

éés technols technolóógigiáákk
 

ttáámogatmogatáása. A tsa. A táámogatmogatáás ms méértrtééke a kevke a kevéésbsbéé
 

fejlett rfejlett réégigióókban kban 
50%, egy50%, egyééb rb réégigióókban 40%.kban 40%.

VVááltozltozáás:s:
 

KKVKKV--k is jogosultak lesznek a tk is jogosultak lesznek a táámogatmogatáásra.sra.

Magyar javaslatok:Magyar javaslatok:
 

Az erdei termAz erdei terméékek kek éértrtéékkéét gyarapt gyarapííttóó, feldolgoz, feldolgozáással ssal éés s 
éértrtéékeskesííttééssel kapcsolatos beruhssel kapcsolatos beruháázzáások mellett ksok mellett kéértrtüük k az erdei mellaz erdei mellééktermkterméékek kek 
gygyűűjtjtéésséére, tre, táárolroláássáárara

 
vonatkozvonatkozóó

 
ttáámogatmogatáás lehets lehetőőssééggéét is.t is.

A BizottsA Bizottsáág vg váálaszlaszáában megerban megerőőssíítette, hogy a melltette, hogy a mellééktermkterméékeket (pl. mkeket (pl. mééz, gomba, z, gomba, 
faszfaszéén) cn) céélzlzóó

 
beruhberuháázzáások is jogosultak a tsok is jogosultak a táámogatmogatáásra.sra.

2007 2007 --
 

2013 k2013 köözzöött:tt:
 

az Euraz Euróópai Mezpai Mezőőgazdasgazdasáági Vidgi Vidéékfejlesztkfejlesztéési Alapbsi Alapbóól az erdl az erdéészeti szeti 
ccéélra hasznlra hasznáált glt gééppark fejlesztppark fejlesztééssééhez hez éés korszers korszerűűssííttééssééhez nyhez nyúújtandjtandóó

 
ttáámogatmogatáások sok 

rréészletes feltszletes feltéételeirteleirőől szl szóóllóó
 

144/2008144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet.. (XI. 7.) FVM rendelet.

A Nemzeti VidA Nemzeti Vidéékstratkstratéégia Erdgia Erdőőprogramjprogramjáábanban
 

is cis céélklkéént jelenik meg az erdei nt jelenik meg az erdei 
mellmellééktermkterméékek (vadgykek (vadgyüümmöölcs, gomba) gylcs, gomba) gyűűjtjtéésséére re éés helyben ts helyben töörtrtéénnőő

 feldolgozfeldolgozáássáára szervezra szervezőőddőő
 

vváállalkozllalkozáások sok öösztsztöönznzéése.se.

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



Natura 2000 kifizetNatura 2000 kifizetéések sek éés a vs a víízz--keretirkeretiráányelvhez kapcsolnyelvhez kapcsolóóddóó
 

kifizetkifizetéések (31. sek (31. 
cikk).cikk).

 
A támogatás célja az EU-s irányelvek végrehajtásával összefüggő

 hátrányok következtében felmerülő
 

költségek és az elmaradó
 

bevétel 
ellentételezése Natura 2000 területen, illetve egyéb olyan körülhatárolt 
természetvédelmi területen, amelyre a gazdálkodásra vagy az erdőkre 
alkalmazandó

 
környezetvédelmi korlátozások vannak érvényben, és 

amelyek hozzájárulnak a 92/43/EGK irányelv 10. cikkének 
végrehajtásához. A támogatás magán-erdőtulajdonosoknak, valamint 
erdőtulajdonosok társulásainak ítélhető

 
oda.

 
A tanácsi rendelet kellően 

indokolt esetekben egyéb gazdálkodók
 

támogatását is lehetővé
 

teszi. A 
támogatás mértéke 500 euró/ha az első

 
öt éves kezdeti időszakban, majd ezt 

követően 200 euró/ha.

2007 -
 

2013 között:
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 
2000 erdőterületeken történő

 
gazdálkodáshoz nyújtandó

 
kompenzációs 

támogatás részletes szabályairól szóló
 

…/2012 (…
 

. …)
 

VM rendelet.

A Nemzeti Vidékstratégia Táj-
 

és agrár-környezetgazdálkodási 
programjában

 
is fő

 
célként jelenik meg „A természetvédelmi oltalom alatt 

álló
 

területek (különösen a védett természeti területek, Natura 2000 
területek, ex lege védett területek), illetve az ökológiai hálózat elemei, 
valamint az egyéb természet-közeli állapotú

 
területek megőrzésének és 

fenntartásának jogi, közigazgatási és pénzügyi eszközökkel történő
 támogatása.”



A rendelettervezet 35. cikke foglalkozik az erdA rendelettervezet 35. cikke foglalkozik az erdőő--kköörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés s 
ééghajlattal kapcsolatos szolgghajlattal kapcsolatos szolgááltatltatáások, valamint az erdsok, valamint az erdőővvéédelemdelem

 támogatásával.
 

A magán
 

szektoron túl az állami erdőkkel gazdálkodó, de 
az állami költségvetéstől független

 
szervezetek is részesülhetnek 

támogatásban. A támogatást azok igényelhetik, akik önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-

 környezetvédelmi kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. Célként csak 
olyan kötelezettség fogalmazható

 
meg a tagállamok részéről, melyek a 

nemzeti szabályozáson túlmutatnak. A támogatás mértéke 200 euró/ha. 
(Ezek az összegek kivételesen növelhetők, figyelembe véve a 
vidékfejlesztési programokban megindokolandó

 
egyedi körülményeket.)

Változás:
 

támogatás nyújtható
 

az erdők genetikai erőforrásainak
 megőrzésére és fejlesztésére is.

2007 -
 

2013 között:
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 
erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó

 
támogatások részletes 

feltételeiről szóló
 

124/2009.
 

(IX. 24.) FVM rendelet.



A Nemzeti Vidékstratégia Növényi génmegőrzés alprogramjának
 

is célja 
többek között az erdők genetikai erőforrásainak begyűjtése, 
megőrzése, fenntartása és felhasználása.

A Nemzeti Vidékstratégia Erdőprogramja
 

pedig fontos teendőként 
határozza meg az erdészeti genetikai alapok fejlesztő

 
megőrzését, 

illetve fenntartását a genetikai ismeretek kiterjedtebb alkalmazásával.
A 35. cikk céljaihoz szorosan kapcsolódik még a Nemzeti Vidékstratégia 

Erdőprogramjának
 

azon pontja is, mely stratégiai irányként jelöli meg 
a meghatározóan őshonos fafajú

 
erdőkben a folyamatos erdőborítást 

biztosító
 

módszerek
 

(szálaló-
 

és átalakító
 

üzemmód), gazdasági 
ösztönzőkkel történő

 
mind szélesebb körű

 
elterjesztését.

A Nemzeti Vidékstratégia Táj-
 

és agrár-környezetgazdálkodási
 

 
programjában

 
is fő

 
célként jelenik meg „a gazdálkodók természet-

 közeli földhasználatának és természetkímélő
 

gazdálkodásának 
támogatása a Magas Természeti Értékű

 
Területek (MTÉT), a Natura 

2000 területek, a magas természetességi állapotú
 

erdők
 

és a vizes 
élőhelyek uniós támogatási lehetőségeinek megőrzésével, fenntartásával, 
bővítésével, az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és az erdő-

 környezetvédelmi (EKV) intézkedések keretében.”



ÖÖsszesssszessééggéében kben köörvonalazrvonalazóódni ldni láátszik, hogy a tszik, hogy a 
2014 2014 --

 
20202020

 
kköözzöötti idtti időőszakban az erdszakban az erdéészeti szeti 

áágazatra vonatkozgazatra vonatkozóó
 

ttáámogatmogatáási formsi formáák tovk továábbra bbra 
is megmaradnak. A jelenlegi dis megmaradnak. A jelenlegi dáán elnn elnöökskséég g 
kezdemkezdeméényeznyezőően en ááll a rendeletll a rendelet--tervezethez tervezethez 
bebeéérkezett tagrkezett tagáállami javaslatokhoz. Kllami javaslatokhoz. Köözzüüllüük k 
ttööbbet a tervezetbe bebbet a tervezetbe beééppíített, tett, éés amennyiben a s amennyiben a 
BizottsBizottsáág a mg a móódosdosííttáásokat jsokat jóóvvááhagyja, a hazai hagyja, a hazai 
erderdéészet szszet száámmáára szra széélesebb tlesebb táámogatmogatáási lehetsi lehetőőssééget get 
nynyúújtjtóó

 
rendelet szrendelet szüülethet a klethet a köövetkezvetkezőő

 
ppéénznzüügyi gyi 

ididőőszakra.szakra.

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő  figyelmfigyelmüüket!ket!

Erdészeti, Halászati-

 

és Vadászati Főosztály, Erdészeti Osztály, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 11.
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