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Az ÚMVP erdészeti jogcímeinek 2007‐2013‐as felhasználása (forrás: MVH)

Keretösszeg 
(2007-2013) Ft

Kifizetés 
(2013.08.31.-ig) Ft

Lekötés 
(2013.08.31.-ig) Ft

Rendelkezésre álló

 
forrás 

(2013.08.31.) Ft
%

1. 88/2007 FVM 
rendelet

mezőgazdasági területek 
erdősítése 69.171.875.000 37.971.468.110 51.671.786.279 * 17.500.088.721 25,3

2. 46/2009 FVM 
rendelet

agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása 797.357.000 146.428.850 551.226.000 246.131.000 30,8

3. 32/2008 FVM 
rendelet

erdészeti-potenciál 
helyreállítás 3.043.355.000 ** 573.373.000 2.507.024.697 536.330.303 17,6

4. 124/2009 
FVM rendelet

erdő-környezetvédelmi 
intézkedések 11.698.370.000 940.307.745 2.695.364.756 9.003.005.244 77

5. 139/2009 
FVM rendelet erdőszerkezet átalakítás 9.254.600.000 *** 923.648.580 1.684.982.894 7.569.617.106 81,8

6. 41/2012 VM 
rendelet Natura 2000 erdő 10.145.720.000 3.602.701.591 3.606.894.561 6.538.825.439 64,4

7. 25/2012 VM 
rendelet

fiatal erdők 
állománynevelése 1.671.000.000 41.000.000  

(2013.09.15) 734.773.000 936.227.000 56

* NVT determinációval 
együtt **

erdészeti potenciál 
-

 

megelőző

 
intézkedésekkel 

együtt

***
erdei közjóléti 

létesítményekkel 
együtt



3

Jogcím-rendeleteket érintő
 

legutóbbi változások:

•Elfogadásra került az EMVA átmeneti rendelkezéseiről szóló
 

rendelet, mely 
lehetőséget teremt arra, hogy új kötelezettségvállalást lehessen tenni bizonyos erdészeti 
intézkedéseknél. Az erdészeti intézkedések többségénél a meghosszabbítások 
notifikációját a Bizottság már jóváhagyta, vagy a jóváhagyás folyamatban van. 
Mindezek alapján (ahol szükséges) a jogcímrendeletekben is megjelent/ik a 2014. évi 
támogatási kérelem benyújtási időszak.

•Módosult
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-
 környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó

 
támogatások részletes szabályairól szóló

 124/2009. (IX. 24.) FVM
 

rendelet. A „Természetkímélő
 

anyagmozgatási módszerek 
alkalmazása”

 
célprogramnál nem a támogatási kérelem jóváhagyásának feltételeként 

jelenik meg az anyagmozgatást megelőző
 

fahasználatok bejelentése és 
engedélyeztetése, hanem a célprogram előírásai között, így a kifizetési kérelmek 
benyújtásáig lehetőség van az kitermelések bejelentésére és engedélyeztetésére. 
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2014-ben megnyíló
 

erdészeti jogcímek:

A 2013-ban megjelent támogatások a felhasználható
 

források függvényében –
 

a
 

 
mezőgazdasági területek első

 
erdősítése  jogcímen kívül –

 
2014-ben is igénybe 

vehetők.

1.Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő
 

első
 

létrehozása 
(46/2009 (IV. 16.) FVM rendelet

Benyújtási időszak: 2014. május 1. -
 

június 30. 

2.   Erdészeti potenciál helyreállítás (32/2008. (III. 27.) FVM rendelet) 
Benyújtási időszak: 2014. július 2. -

 
július 31. 

3.   Erdő-környezetvédelmi intézkedések (124/2009 (IX. 24.) FVM rendelet)
Benyújtási időszak: 2014. július 2. -

 
július 31. 
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4.   Erdőszerkezet átalakítás intézkedés (139/2009. (X. 22.) FVM rendelet) 
Benyújtási időszak: 2014. július 2. -

 
július 31. 

5. A Natura 2000 erdőterületeken történő
 

gazdálkodáshoz nyújtandó
 

kompenzációs 
támogatás (41/2012. (IV. 27.) VM rendelet) 

Benyújtási időszak: Egységes kérelembenyújtási időszakban 

6. Az erdei közjóléti létesítmények megvalósítása (66/2013. (VII. 29.) VM rendelet) 
Benyújtási időszak: 2014. július 2. -

 
július 31. 

7. Fiatal erdők állománynevelése (25/2012. (III. 20.) VM rendelet) 
Benyújtási időszak: 2014. február 1. -

 
február 28. 



6

ÚÚj jogcj jogcíím:m:

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál -
 abiotikus károk kialakulásának megelőzéséhez

 
nyújtandó

 
támogatások 

részletes feltételeiről szóló
 

VM rendelet

Támogatás vehető
 

igénybe
a)T

 
űzpászta fenntartásra;

b)nem értékesíthető, vékony tisztítási anyag (tisztításból kikerülő
 

faanyag) 
kiközelítésére;
c) víznyerőhely kialakítására.

•Várható
 

megjelenés: 2014. első
 

félév
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2014‐2020 EMVA rendelet

•16. cikk Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások
•18. cikk Beruházások tárgyi eszközökbe ‐

 
útépítés támogatása

•23. cikk Erdősítés és fásítás 
•24. cikk Agrár‐erdészeti rendszerek létrehozása
•25. cikk Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által 

 okozott erdőkárok megelőzése és helyreállítása ‐
 

biotikus károk után is
•26. cikk Az erdei ökoszisztémák ellenálló

 
képességének és környezeti értékének 

 növelését célzó
 

beruházások
•27. cikk Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci 

 értékesítésére irányuló
 

beruházások 
•31. cikk Natura 2000 kifizetések és a víz‐keretirányelvhez kapcsolódó

 
kifizetések

•35. cikk Erdő‐környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, 
 erdővédelem

•36. cikk Együttműködés
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Köszönöm megtisztelő
 

figyelmüket!
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