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TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2013. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
Magyarázat a melléklethez:
A táblázat ismerteti a 2013. évben kitűzött feladatokat és célokat, valamint az elért eredményeket.
A VM vagy más szervezet felelősségi körébe tartozó feladatok elkülöníthetősége érdekében az utóbbiak hatáskörébe tartozó feladatok sorai szürke
háttérrel kerültek megjelenítésre.
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EREDMÉNYEK

Az
erdészeti
infrastruktúra
fejlesztéséhez
nyújtandó
támogatások
igénybevételi
rendjének
szabályozása,
a
hatályos támogatási jogcímek
tárgyévi működtetése.

Az ÚMVP keretében betervezett támogatási
intézkedés célja az erdőgazdálkodás javítása
erdészeti feltáró utak építésével a zárt
erdőterületek
mélységben
történő
megközelíthetőségének biztosításával, erdőtalajok
védelmét szolgáló műtárgyak építésével (pl.
vízmosáskötések).
BM: Erdővel borított terület növelése, nem
mezőgazdasági területek erdősítése cél program
keretében, összesen 645 ha-on.

A mezőgazdaság és az erdészet
fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez
kapcsolódó infrastruktúra
elnevezésű
intézkedés alintézkedése az erdészeti
infrastruktúra fejlesztése. Az alintézkedés
2013-ban nem került meghirdetésre.

Az állami tulajdonban álló erdők
és
erdővagyon
védelme,
megőrzése és gyarapítása.
(MFB Zrt., BM)

KÖTIVIZIG: Hanyi Tiszasülyi és a Nagykunsági
árapasztótározók véderdőfásítása EU-s forrásból,
kivitelezése tervezett; KDTVIZIG: Sió csatorna
mentén
és a Kapos folyó torkolata
környezetében; FETIVIZIG: Beregi Komplex
Árapasztási - Ártér revitalizációs fejlesztés
véderdő: 63 ha, Natura kompenzáció: 30 ha;
Szamos-Krasznaközi árapasztó tározó létesítése
véderdő 217 ha.
Jelentősebb területű állami tulajdonban álló erdőt
kezelnek még a nemzeti park igazgatóságok és az
állami vízügyi szervek.

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

-

-

Az állami tulajdonban álló erdők
többségének kezelését erre szakosodott,
tartósan állami tulajdonban álló erdészeti
társaságok látják el. Feladatuk a piaci
viszonyok közti gazdálkodásuk során a
vagyonkezelésükben lévő állami erdők, az
erdővagyon védelme, megőrzése és
gyarapítása.
BM: 1,160
Az állami tulajdonú erdészeti társaságok
tekintetében a Magyar Állam nevében a
tulajdonosi jogok gyakorlására 2010.
június 17. napjától az MFB Zrt. jogosult.
Az erdészeti társaságok az állami
tulajdonban
álló
erdők
vagyonkezelőjeként a rábízott vagyon
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Az állami tulajdonú erdészeti társaságok
tekintetében a Magyar Állam nevében a
tulajdonosi jogok gyakorlására az MFB Zrt.
jogosult. A nemzeti park igazgatóságok a VM, a
vízügyi igazgatóságok a BM felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek.
Az állam a tulajdonában álló erdők közérdekű
funkcióinak
megfelelő
gazdálkodás
fenntartásához a fenti szervezetek költségvetésén
keresztül, vagy a szervezetek részére juttatott
költségvetési támogatást nyújt.

gyarapítását
a
hatályos
törvények
betartásával és magas szintű szakmai
hozzáállással, elhivatottan biztosítják.

Az állami tulajdonú erdészeti társaságoktól
elvárás az állami erdővagyon védelme és
gyarapítása, a fenntartható erdőgazdálkodás
végzése, az erdők védelmi és közjóléti
funkcióinak érvényesítése.
2.1

2.2

3.1

3.2

Az
erdőfelújítások
uniós
csatlakozásunk előtt működtetett
nemzeti támogatási rendszerének
kifuttatása.

Az erdőfenntartási járulék befizetése mellett,
2007. december 31-ig elvégzett véghasználatokat
követő erdőfelújítások támogatási lehetőségét a
102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet biztosítja. A
támogatás célja az érintett erdőfelújítások sikeres
befejezése.

A tőke és eszközszegény magánerdőgazdálkodók
versenyképességének növelése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet A
támogatási kérelmet 2013. február 1. és február
28. között lehet benyújtani.
Mezőgazdasági földterületek első erdősítésének
támogatása az ÚMVP keretében a 88/2007. (VIII.
17.) FVM rendelet alapján. Támogatási kérelmet
2013. évben május 1.-től június 30.-ig lehet
benyújtani
1. Az erdőszerkezet átalakítás támogatására a
139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján kerülhet

Mezőgazdasági
erdősítése

területek

első

Az erdőterületeket érintő, nem
termelő jellegű beruházások

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

A 22 állami erdészeti társaság 2013. évben
1 065 140 hektár állami erdő és hozzá
kapcsolódó területen gazdálkodott. 2013.
évben erdőfelújítási tevékenységük során
8 243 hektár első kivitelű erdősítést, 3 823
hektár pótlást, 127 070 hektár erdősítés
ápolást és 11 523 hektár talajelőkészítést
végeztek el. Erdőtelepítési tevékenységük
keretein belül 136 hektár első kivitelű
erdősítést, 156 hektár pótlást és 5 055
hektár erdőtelepítés ápolását végeztek el.

2013-ban az erdészeti hatóság a
magánszektorban mindösszesen 2164,8
hektár
erdőfelújítást
nyilvánított
befejezetté. A jogcímre a benyújtási
időszakban (2013. nov. 15. és dec. 15.
között) 367 db kérelem érkezett be,
összesen 110 M Ft támogatási igénnyel.
A tárgyévben összesen 303 db támogatási
kérelem érkezett be, amelyből összesen
258 db jóváhagyott támogatási határozat
született.
A tárgyévben összesen 250 db támogatási
kérelem érkezett be, amelyből összesen
222 db jóváhagyott támogatási határozat
született.
Erdőszerkezet
átalakítás:
189
db
támogatási kérelem, 164 db jóváhagyott

193,9/95,4

197, 34

905,47

51,04
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sor. Támogatási kérelmet 2013. évben július 2.-től
július 31.-ig lehet benyújtani.
2. Az ÚMVP ezen jogcímcsoportja keretében
betervezett támogatási intézkedés még az erdei
közjóléti létesítmények létesítésének támogatása,
melynek elindítása 2013-ban várható.
3. A természetes erdőtársulások kialakításának
támogatását szolgálják még a KEOP 3.1.2-es,
illetve a KMOP 3.2.1-es konstrukciói, hiszen a
támogatandó
célok
között
szerepel
az
idegenhonos vagy az adott termőhelynek nem
megfelelő őshonos fafajokból álló, nem vágásérett
erdő termőhelynek megfelelő őshonos fafajok
elegyes állományával történő felújítása.

3.3

3.4

Az NVT keretében a 2004-2006os
időszakban
támogatott
erdőtelepítések ápolásának és
befejezésének
támogatása,
jövedelempótló támogatás
Az
erdőtelepítések
uniós
csatlakozásunk előtt működtetett
nemzeti támogatási rendszerének
kifuttatása

4. A közjóléti létesítmények kialakításának
támogatását szolgálják a KEOP 3.3.0-as és a
KMOP 3.2.3-as konstrukciói. Ezek célja az erdei
óvoda és iskolaszolgáltatók infrastrukturális
fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és
tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola
és erdei óvoda szolgáltatás színvonalának
emelése.
A 132/2004 (IX. 11.) FVM rendeletben
szabályozott támogatási jogcím. Az NVT
Mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés
keretében vállalt kötelezettségek kifizetéseinek
teljesítése a 1320/2006/EK Bizottsági Rendelet
alapján a Program terhére folytatódik az NVT
források kimerülését követően.
Az uniós csatlakozásunk előtt tisztán nemzeti
forrásból
megkezdett
erdőtelepítések
támogatásának biztosítása és kifuttatása a
122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján.

EREDMÉNYEK

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

támogatási határozat
Megjelent "Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti
létesítmények megvalósításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről" szóló
66/2013. (VII.29.) VM rendelet, 166 db
támogatási kérelem.

A tárgyévben összesen 4084 db kifizetési
kérelem érkezett be.
1 454,18

Az erdészeti hatóság 2013-ban 514,2
hektár
erdőtelepítést
nyilvánított
befejezetté a magánszektorban. A jogcímre
a benyújtási időszakban 187 db kérelem
érkezett be, összesen 201 M Ft támogatási
igénnyel. Az ellenőrzések után a jogszerű
támogatási igény 182 M Ft-ra csökkent.

238,8/182,4
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Erdei közfoglalkoztatási program
folytatása.

1) Nemzeti park igazgatóságok közfoglalkoztatási
programja

(MFB Zrt., EMMI, Erdészeti Zrtk)

Erdőtelepítések, erdő szerkezet-átalakítások,
valamint a telepített fiatal erdőállományok
ápolási,
tisztítási
feladatainak
közfoglalkoztatottak általi elvégzése.
2) Vízügyi igazgatóságok közfoglalkoztatás
program erdőgazdálkodási vonatkozásai.
A 2012. évi közmunka teljesítésekor Vízügyi
Igazgatóságonként eltérő 4- 15 % terület arányú
volt az erdőkben végzett munka, ennek
figyelembevételével a teljes ráfordítás 4-15%
százaléka jelent meg. A területen többször
ismétlődő beavatkozások jellemzőek (ápolás
cserjeirtás, nyesés, ültetés). A tervezett terület
összesen 4.110 ha 2013-ban.

EREDMÉNYEK
Az MVH a rendelkezésre álló forrás
erejéig kiadta a támogatási határozatokat
és a kifizetéseket teljesítette. Forráshiány
miatt támogatási igény elutasítására nem
került sor.
A 2013. évi két közfoglalkoztatási
programban 22 állami erdészeti társaság
vett részt, éves szinten átlagosan 6 181 főt
foglalkoztattak.

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

4,078/6.980,9

Az erdészeti társaságok a 2013. évi nyári
program keretében március – október
hónapokban 8031 fő, a 2013-2014. évi téli
közfoglalkoztatási program keretében
november – december hónapokban 4777
fő közfoglalkoztatott részére biztosított
munkát.
A két program megvalósulásához a BM
6 980,9 M Ft-tal, az erdészeti társaságok
375,1 M Ft-tal járultak hozzá.

Erdőtelepítéseket, erdő szerkezet átalakításokat,
valamint a telepített fiatal erdőállományok
ápolási,
tisztítási
feladatait
végezték
közmunkások a nemzeti park igazgatóságoknál.
3)
Az
állami
erdészeti
közfoglalkoztatási programja

társaságok

A 22 társaság 7900 fő közfoglalkoztatott részére
biztosít
munkát
március
–
szeptember
hónapokban. Pénzügyi forrás rendelkezésre állása
esetén
a
program
december
31-ig
meghosszabbításra kerül. A program keretében
tervezett munkák: turistautak és tanösvények,
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Agrár
erdészeti
létrehozása

rendszerek

Közjóléti
berendezések
fenntartása az állami erdőkben
(MFB Zrt.)

FELADATOK, CÉLOK LEÍRÁSA
erdészeti feltáró utak, közjóléti eszközök
karbantartása; fiatal erdőállományok ápolási és
tisztítási feladatai; kommunális hulladék gyűjtése
és elszállítása; parlagfű és más gyomnövények
irtása.
A 46/2009. (IV. 16.) FVM rendeletben
szabályozott támogatási intézkedés célja a fás
legelők területi arányának növelése és azok
hasznosítása, valamint a hagyományos, tájjellegű
gazdálkodás fenntartása.
A támogatás nem csak a hagyományos
gazdálkodást, hanem a természetvédelem
érvényesülését is jelentős mértékben segíti. Ennek
eredményeképpen ligetes szerkezetű, mozaikos
élőhelyek kialakulása várható, melyek kedvező
lehetőséget teremtenek az élőhelyek hosszútávon
fejlesztéséhez is.
A program eleget tesz a Natura 2000 elveknek is,
mivel a gyepes élőhelyek szerkezetének
fennmaradása, a természeti potenciál megőrzése
ebben biztosított.
A támogatás egyben a kedvezőtlen adottságú
szántóterületek csökkentéséhez is hozzájárul.
Támogatási kérelmet 2013. évben május 1.-től
június 30.-ig lehet benyújtani.
1. A 22 állami erdészeti társaság 100 ezer hektár
közjóléti célú erdőt kezel, melyből 20 ezer hektár
a parkerdő elsődleges rendeltetésű terület. Ezeken
a területeken 8,4 milliárd Ft nettó eszközértékű
közjóléti eszköz található. Ezeket a társaságok
támogatási lehetőség híján a saját eredményük
terhére, valamint költségvetési céltámogatásból
tartják fent.
A Kormány az erdők közjóléti funkcióinak
növelésében kiemelt szerepet vár el az állami
erdészeti társaságoktól. Az MFB Zrt. az állami
erdészeti
társaságok
számára
nyújtandó

EREDMÉNYEK

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

A tárgyévben összesen 29 db támogatási
kérelem került benyújtásra, amelyből
összesen 29 db jóváhagyott támogatási
határozat született.

68,36

A hagyományos erdőgazdálkodásban
megszokott gazdasági haszonvételek
mellett
az
állami
erdőterületeken
kiemelten fontos, a területek jelentős
hányadán prioritást élvező feladat az
erdők védelmi és közjóléti funkcióinak
érvényesítése,
mint
például
a
klímaváltozás hatásainak csökkentése, a
biológiai sokféleség megtartása, a
vízkészlet megóvása, az erózió és defláció
elleni védelem, a természetvédelmi
értékek megőrzése és bemutatása, a
szociális- és közjóléti szolgáltatások

-

-
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költségvetési
(tulajdonosi
joggyakorlói)
támogatási program keretrendszerét kidolgozta.

nyújtása, valamint a szakmai oktatásikutatási feladatok segítése.

2. Megemlítendő még, hogy a nemzeti park
igazgatóságok kezelésében is van számos erdei
közjóléti létesítmény. Ezek fenntartását az
igazgatóságok a saját költségvetésük terhére
biztosítják.

A társaságok mintegy 20 ezer hektár
üzemtervezett parkerdőt kezelnek. A
közjóléti feladatokkal fokozottan érintett
terület mintegy 100 ezer hektár. Az elmúlt
évtizedekben az állami kezelésben lévő
erdők teremtették meg az erdők közjóléti
hasznosításának alapjait.

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

Az
erdészeti
társaságok
közjóléti
feladatainak ellátása a 2013. évben
1 262,7 M Ft veszteséget jelentett a
társaságok számára.
A 22 erdészeti társaság közül nyolc
társaság üzemeltet 12 erdei kisvasutat,
ezen közérdekű tevékenység hatása a
társaságok gazdasági, pénzügyi helyzetére
2013. évben 165,7 M Ft veszteséget
jelentett. A közjóléti feladatokból az erdei
közjóléti létesítmények, valamint az erdei
iskolák fenntartása 2013. évben további
822,7 M Ft
veszteséget
jelentett
a
társaságok számára.
A hazai gyalogos és kerékpáros turizmus
fejlődésének
elősegítése
érdekében
folyamatban van az Országos Kék Túra
mentén egy menedékház-hálózat kiépítése,
amely nagyrészt meglévő, de romos
állapotú és felújításra szoruló, kisebb
részben újonnan építendő, egymástól napi
járóföldnyire található menedékházakat
fűz lánccá. A 2013-ban induló projekt
erdészeti társaságokat érintő fejlesztései
részben társasági, részben az MFB Zrt.
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2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

által
2012
decemberében
nyújtott
510,6 M Ft
tőkeemelésből,
részben
pályázati forrásokból valósulnak meg.
4.1

A természet közeli erdőállapot
kialakításának elősegítése

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból
az
erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM
rendeletben szabályozott támogatási intézkedések
hozzájárulnak a vidéki területek fenntartható
fejlődéséhez,
a
környezet
állapotának
megőrzéséhez és javításához, az erdőgazdálkodás
pozitív hatásainak fokozásához, környezetvédelmi
szolgáltatások biztosításához. Elősegítik a
természeti erőforrások fenntartható használatán
alapuló erdőgazdasági gyakorlatot, a genetikai
sokféleség
megőrzését
a
természetes
életkörülményeik között, a természet, a víz, és a
talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak
megfelelő
erdőállományok
kialakítását,
fenntartását. Támogatási kérelmet 2013. évben
július 2.-től július 31.-ig lehet benyújtani.

A tárgyévben összesen 283 db támogatási
kérelmet nyújtottak be, amelyből összesen
260 db jóváhagyott támogatási határozat
született.

-

457,07

Az intézkedés hozzájárul a biológiai sokféleség
csökkenésének 2010-ig történő visszafordításával
kapcsolatban,
Göteborgban
tett
kötelezettségvállalás
teljesítéséhez,
az
úgynevezett Víz Keretirányelv célkitűzéseinek és
a Kyotói Jegyzőkönyvben meghatározott, az
éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatos célok
megvalósításához is.
2. A természetes erdőtársulások kialakításhoz a
KEOP 3.1.2-es, illetve a KMOP 3.2.1-es
intézkedések is hozzájárulnak. Ezek támogatási
céljai között szerepel:
- az idegenhonos vagy az adott termőhelynek nem
megfelelő őshonos fafajokból álló, nem vágásérett
erdő termőhelynek megfelelő őshonos fafajok
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A NATURA 2000 előírásainak
megfelelő
erdőgazdálkodás
kialakítása

FELADATOK, CÉLOK LEÍRÁSA
elegyes állományával történő felújítása,
- a veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok,
életközösségek védelmét szolgáló beruházások
támogatása,
- a bolygatott és roncsolt élőhelyek helyreállítása,
- az adott élőhely fennmaradását veszélyeztető,
kedvezőtlen
szukcessziós
folyamatok
(a
növényzetnek a záró társulás irányában történő
átalakulása) visszaszorítása,
- a természetvédelmi szempontból értékesebb
élőhely fenntartása érdekében, az élőhelyek
koherenciáját
biztosító
és
segítő
növénytelepítések
(facsoportok,
fasorok
létesítése, cserjésítés, természetes mezsgyék
kialakítása),
- a védett természeti területeket és/vagy Natura
2000 területeket összekötő, a fajok migrációját
segítő vagy az élőhelyek konnektivitását biztosító
fejlesztések, rekonstrukciók, valamint
- a meglévő erdei feltáró utak káros hatását
csökkentő berendezések, infrastruktúrák (pl. erdei
átereszek, átjárók, árkok) kialakítása.
A Natura 2000 hálózat alapját képező
2009/147/EK madárvédelmi és a 92/43/EGK
élőhelyvédelmi
irányelvek
végrehajtásával
összefüggő elvárások teljesülése, a Natura 2000
erdőterületek megfelelő hatásbecslési eljárásnak
való alávetése.

EREDMÉNYEK

A Natura 2000 hatásbecslések egységes
keretek között történő megvalósítására
2012-ben elkészült „A körzeti erdőterv
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
elővizsgálati szakaszának elkészítéséről”
című útmutató, mely alapján a Natura
hatásbecslés folyamatát egy egységesített,
szempontrendszer alapján hajtja végre az
erdészeti hatóság. A Natura 2000
hatásbecslés részeként Natura 2000
elővizsgálatot az ország teljes, tervezés alá
vont erdőterületeire az igazgatóságok
hatékonyan alkalmazták. 2013-ban csak a
Kaszói
ETK-ben
vált
szükségessé
hatásbecslés, de ennek során sem lehetett
kedvezőtlen hatásokat kimutatni. A többi

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

-

-
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FELADATOK, CÉLOK LEÍRÁSA

NATURA
2000
erdőterületeken
történő
gazdálkodáshoz
nyújtandó
kompenzációs
támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.
(IV. 27.) VM rendelet célja, a Natura 2000
területek állapotának megőrzése és fenntartása.
Az intézkedés keretében az érintett Natura 2000
erdőterület után területalapú támogatást kell
nyújtani a magántulajdonosok, és azok társulásai
részére az erdők és egyéb fás területek
használatára
vonatkozó,
a
2009/147/EK
madárvédelmi és a 92/43/EGK élőhelyvédelmi
irányelvek
végrehajtásával
összefüggő
korlátozások eredményeként a területen folytatott
erdőgazdálkodási tevékenység során felmerülő
többletköltségek
és
jövedelem
kiesés
ellentételezése (kompenzálása) céljából.

EREDMÉNYEK

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

Natura 2000 terület erdőtervezésekor,
pedig minden esetben elvégzik az erdészeti
hatóságok a Natura 2000 elővizsgálatot,
hogy a jelentős hatás kizárt legyen.
A tárgyévben összesen 2127 db kérelem
érkezett be, amelyből összesen 1919 db
jóváhagyott támogatási határozat született.

-

1512,66

Az intézkedés fő célja a vonatkozó uniós
jogszabályokban
felsorolt,
a
kijelölést
megalapozó növény- és állatfajok, valamint
élőhelyek kedvező természeti helyzetének
megőrzése és fenntartása a fenntartható
erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása során.
Az erdőgazdálkodók körében a Natura 2000
területek
fenntartásának
és
védelmének
szükségességét és céljait, az ebből származó hosszú
távú előnyöket meg kell ismertetni és el kell
fogadtatni,
ezzel
elő
kell
segíteni
a
környezettudatos erdőgazdálkodói magatartás
kialakítását.
A kérelmet 2013-ban az egységes kérelemről
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szóló rendelet szerinti egységes kérelem
részeként, elektronikusan kellett benyújtani.
A mezőgazdasági és erdészeti termelés növényi
biológiai alapjainak, genetikai anyagainak
fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a
mezőgazdasági és erdészeti célú genetikai
erőforrások
begyűjtésére,
megőrzésére,
dokumentálására és kutatási célra történő
hasznosítására. Az intézkedéshez kisebb összegű
támogatás is társul. Ezzel a minisztérium az
erdészeti fafajok faj-, és fajtagyűjteményei
fenntartási munkálatainak finanszírozásához járul
hozzá.

Állami génmegőrzési feladat

Erdők természetességének
biodiverzitásának fokozása.

és

Erdőrezervátum
Program
végrehajtása, illetve folytatása.

A
védett
erdőterületekre
vonatkozó
természetvédelmi
kezelési
tervek
és
normaszövegek előkészítése tárcaegyeztetésre
(véleményezés).

EREDMÉNYEK

1.
az Erdészeti Tudományos Intézet
különböző mennyiségű genotípusokat,
családokat,
populációmintákat
–
tartalmazó
gyűjteményei
és
törzsültetvényei
kultúr-állapotának
fenntartása;
2.
az egyenként több ezer fás
taxonnak helyt adó Kámoni, Sárvári és
Püspökladányi
Arborétum
dísznövényeinek fenntartása;
3.
az erdészeti genetikai erőforrások
állapotáról szóló FAO-jelentés hazai
fejezetének összeállítása
4.
az
EUFORGEN-program
keretében kialakítás alatt álló pán-európai
erdészeti genetikai monitoring-hálózat
alapjainak kidolgozása, javaslattétel
Erdőt érintően a tárgyidőszakban összesen
egy
országos
jelentőségű
védetté
nyilvánítás és egy természetvédelmi
kezelési terv kihirdetése történt meg:
- Körös-éri Tájvédelmi Körzet (KNPI)
(146/2012. (XII. 27.) VM rendelet)
(2223,1 ha),
- Nagybereki Fehér-víz TT (BfNPI)
(9/2013. (II. 20.) VM rendelet) (1582,8 ha)
Hatályba lépett a 19/2013. (VIII. 30.) VM
utasítás, amely a Magyar Erdőrezervátum
Koordinációs Munkacsoport létrehozásáról
rendelkezett.
Ennek
alapján
a
vidékfejlesztési miniszter - véleményező
és tanácsadó testületként - létrehozta a
Magyar Erdőrezervátum Koordinációs
Munkacsoportot. A Munkacsoport az
erdőrezervátum hálózat fenntartásával, az

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

-

-

-

-

-

-
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Természetvédelmi
célú
erdőkezelés az állami erdészeti
társaságoknál

1. Erdőgazdasági társaságok területein természet
közeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése 5
éves futamidejű Life+ pályázat keretében.

(MFB Zrt.)

2. Természetvédelmi szempontú erdő-kezelés az
erdőgazdasági Zrt.-k és a nemzeti park
igazgatóságok együttműködésével.
Több erdőgazdasági társaság (pl. Pilisi Parkerdő
Zrt., Ipoly Erdő Zrt., Egererdő Zrt.) támogatást
nyert vagy igényel a KMOP-ból, KEOP-ból a
természetvédelmi célú erdőkezelés módszereinek
további kiterjesztésére.
Az erdészeti társaságok, mint erdőkezelők más
esetekben is együttműködnek az illetékes nemzeti
park igazgatóságokkal a természetvédelmi célú
programok megvalósításában (pl.: NEFAG Zrt. és
a Duna-Ipoly Nemzeti Park esetében a Nagykőrös
környéki pusztai tölgyesek pályázatban).

EREDMÉNYEK

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

Erdőrezervátum Program működésével
kapcsolatos véleményező, a tárcaszintű, a
kutatói és a civil szféra együttműködését,
koordinált vélemények kialakítását és
annak
a
döntés-előkészítésbe
való
becsatornázását elősegítő szervezet, a
természetvédelemért felelős minisztérium
állandó, független, szakmai tanácsadó
testületeként működik.
Az erdészeti társaságok szakmai feladataik
során a természetközeli erdőgazdálkodást
folyamatosan
erősítik,
a
szakmai,
jogszabályi
előírásoknak
évről-évre
megfelelnek.
Ezen
feladatok
a
hagyományos erdőgazdálkodáshoz képest
más típusú költségvetési tervezést
igényelnek, mert a bevételek és a
ráfordítások hosszabb időben elnyúlva
jelentkeznek. Az elvégzett feladatok
eredménye a területen található természeti
értékek, ritka és különleges növény- és
állatfajok megmaradása.
Természetvédelmi
célú
erdőkezelés
kapcsán elvégzett feladatok:
- Nagy
arányú
természetes
felújítási részarány
- Nagy
arányú
mageredetű
természetes felújítási részarány
- Hagyásfacsoportok,
ökológiai
zöldfolyosók visszahagyása .
- Védőzónák visszahagyása védett
állatok
élőhelyeinek
környezetében
- Időbeli és térbeli korlátozások
betartása védett növény és
állatfajok védelme érdekében
- Különleges
fahasználati

-

-
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Az Erdővédelmi Mérő- és
Megfigyelő Rendszer működtetése

FELADATOK, CÉLOK LEÍRÁSA

Az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer
(EMMRE) működtetése és további fejlesztése,
ezen belül:
- Egyesített Erdészeti Monitoring hálózat
mintapontjainak felvétele
- Erdővédelmi Hálózat mintapontjainak
felvétele
- Intenzív Egészségi Állapot Monitoring
mintapontokon a felvételek és mérések
elvégzése
- Fénycsapda Hálózat üzemeltetése
- Erdővédelmi
Kárbejelentő
Lapok
Rendszerének működtetése
- Erdészeti Klíma Monitoring Rendszer
kialakításának folytatása
- A EMMRE felvételi eredmények
kiértékelése
- A rendszerek további fejlesztése
Az EMMRE és az európai erdészeti monitoring
rendszerek összehangolása, különös tekintettel az
EU erdészeti információs és monitoring
rendszerére

EREDMÉNYEK
technológiák,
munkaszervezés
alkalmazása
- Invazív fajok visszaszorítása
- Őshonos
fafajokkal
történő
állománycserék
- Többszintes erdők kialakítása
Az EMMRE hosszú ideje működő
alrendszereiben – egyesített erdőállapot
monitoring, egészségi állapot monitoring,
intenzív monitoring, fénycsapda hálózat –
a felvételek és azok kiértékelés határidőre
megtörtént.
Az
elmúlt
időszak
fejlesztéseinek köszönhetően az egyesített
erdészeti monitoring módszertana a
korábbi felvételi módszerhez képest bővült
és a jelenleg folyó 5 éves felvételi ciklusra
stabilizálódott. Közreműködünk az európai
erdőleltárak nemzetközi koordinációs
csoportjának munkájában és az EU
erdészeti
adatbázis
fejlesztési
projektjeiben.

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

120/120

-

Folytatódott az erdészeti klíma monitoring
rendszer kialakítása. A NÉBIH Erdészeti
Igazgatósága elvégezte Zala megyében a
három klíma monitoring terület kijelölését,
alap
felvételét
és
az
ERTI-vel
együttműködve fejlesztik a módszertant,
végzik a területeken a célirányos
felvételeket, melybe külső szakértőket,
közreműködőket is bevontak. Folytatódott
a két intézmény (NÉBIH, ERTI)
adatbázisainak
a
klímaváltozás
szempontjai szerinti elemzése, mely
remélhetően további alapot ad majd a
klíma monitoring területek felvételi
módszertanának fejlesztéséhez.
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További fejlesztésekkel bővítették az
Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer
által gyűjtött adatok körét és javították az
információk hatósági felhasználhatóságát.
Elkészült az új kárbejelenőket kezelő
információs rendszer és az erdőkárok
azonosítását segítő képes útmutató.
Az
Országos
Erdőtűz
Adatbázis
adatgyűjtését az erdészeti hatóság közösen
végzi a katasztrófavédelemmel, szorosan
együttműködve az Európai Erdőtűz
Információs Rendszerrel. Az európai
együttműködés nem csak a hazai adatok
átadására alapoz, hasznosítjuk és további
fejlesztésekkel a hazai felhasználók
számára is megbízhatóbbá kívánjuk tenni
az európai tűzveszélyességi előrejelző
rendszert.

5.2

Az erdészeti hatóság erdővédelmi
feladatainak meghatározása, az
erdővédelmi szolgálat felállítása a
NÉBIH keretein belül.

Az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény meghatározza, hogy az erdészeti hatóság
szervezetén belül létre kell hozni az erdővédelmi
szolgálatot. Az erdővédelmi szolgálatnak az
illegális fakitermelés elleni fellépés valamint az
elkövetők megfelelő szankcionálása mellett

A rendszer a várható károk előre
jelzésével,
a
bekövetkezett
károk
felmérésével, nyomon követésével 2013ban is hatékonyan járult hozzá az erdők
egészségi állapotának megőrzéséhez, az
erdőkárok megelőzéséhez, a károsodott
területek mielőbbi helyreállításához és az
erdők állapotának nyomon követéséhez. A
monitoring keretében gyűjtött adatok iránt
növekszik a hazai és nemzetközi kutatási
és a statisztikai adatszolgáltatási igény.
Az erdővédelmi szolgálat felállítása nem
történt meg.

-

-
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eredményesen hozzá kell járulnia az erdőt
fenyegető biotikus és abiotikus károk hatékony
megelőzéséhez, azok bekövetkezése esetén az
eredményes védekezés megszervezéséhez.
Az erdővédelmi szolgálat kiemelt feladatai:
- az erdészeti hatóság rendszeresebb és
célzottabb erdővédelmi jellegű terepi
jelenlétének biztosítása,
- az erdőgazdálkodásra és erdővédelemre
vonatkozó
előírások
betartásának
folyamatos ellenőrzése,
- a
klímaváltozás
miatt
növekvő
erdőtüzek
elleni
védekezés
hatékonyságának javítása,
- az illegális fakitermelések elleni
fellépés, különös tekintettel az abban
érintett más hatóságok és szervezetek
tevékenységének összehangolása, a
jogellenes magatartás elhárítása és
szankcionálása tekintetében számára
biztosított jogeszközök alkalmazása,
valamint erdészeti hatósági eljárások
kezdeményezése.

5.3

Az abiotikus erdőkárok után az
erdőállomány helyreállításának
elősegítése.

Az erdővédelmi szolgálat felállítása többlet
létszámkeret, valamint költségvetési forrás
jóváhagyását igényli.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására
nyújtandó
támogatások
igénybevételének
részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.)
FVM rendelet alapján az erdészeti potenciál
helyreállítására nyújtott támogatás célja az
abiotikus okokból bekövetkezett erdőkárok után a
kárfelszámolás
és
az
erdőállomány
helyreállításának mielőbbi elvégzése, a károsodott
faanyagban elszaporodó másodlagos károsítók

A tárgyévben összesen 84 db támogatási
kérelem érkezett be, amelyből összesen 75
db jóváhagyott támogatási határozat
született.
253,75
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elterjedésének megelőzése. Támogatási kérelmet
2013. évben június 9. és június 30. között lehet
benyújtani
5.4

Az állami erdészeti társaságoknál
bekövetkezett természeti károk
és
közérdekű
erdővédelmi
feladatok finanszírozása.
(MFB Zrt.)

6.1

6.2

Az erdőről, az erdő védelméről,
és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény (új
erdőtörvény) hiányzó végrehajtási
rendeleteinek megalkotása
Körzeti erdőtervezés

A természeti károk felszámolásának költségvetési
támogatása, tekintettel arra, hogy a megváltozott
időjárási viszonyok nyomán egyre nagyobb
abiotikus (árvízkár, szélkár, tűzkár) és biotikus
(szú, gyapjaslepke, aranyfarú lepke) károk
valószínűsíthetők.
A természeti károk felszámolásának elősegítése
érdekében az MFB Zrt. az állami erdészeti
társaságok számára nyújtandó költségvetési
(tulajdonosi) támogatási program keretrendszerét
kidolgozta, a VM-NFM egyeztetése és EU általi
elfogadása folyamatban van.

Az Evt. felhatalmazó rendelkezései által
meghatározott jogalkotási feladatok végrehajtása.
A minisztériumi munkaterv alapján kerül
végrehajtásra.
Az erdészeti igazgatás egyik legfontosabb
feladata az erdőgazdálkodási tevékenységek
szakmai és jogszabályi megalapozását szolgáló
körzeti erdőtervek elkészítése.
2013.

évben

14

erdőtervezési

körzetre

A jelenleg az MFB Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó erdészeti
társaságokat ért természeti károk közül a
leggyakoribbak az ár- és belvíz, valamint
az aszálykárok, de évről évre jelentkeznek
az erdőállományokban a viharkárok,
tűzkárok, a hó okozta töréskárok, illetve a
biotikus károk (pajor, gyapjas lepke, szú,
és egyéb másodlagos károsítók) is. A
természeti károk hatása az erdészeti
társaságok gazdálkodására rendkívülinek
minősíthető, előre nem tervezhető.
Az erdészeti társaságoknál 2012-ben
1 092,8 M Ft, 2013-ban 1 580,9 M Ft
összegű természeti kár keletkezett.
Az MFB Zrt. 14 erdészeti társaságok
számára összesen 100 M Ft vissza nem
térítendő tulajdonosi támogatást (de
minimis) biztosított 2012. évben a
társaságok által kezelt erdőterületen
bekövetkezett rendkívüli természeti károk
felszámolására. A kárfelszámolás részben
áthúzódott a 2013. évre.
Az Evt. módosításáról szóló előterjesztést
a közigazgatási egyeztetést követően a
Közigazgatási Államtitkári Értekezlet
megtárgyalta, azonban az Országgyűlés
részére nem került benyújtásra..
A megyei kormányhivatalok erdészeti
igazgatóságai a 2013. évi körzeti
erdőtervezés keretében 14 erdőtervezési
körzetben kb. 200.000 hektár erdő körzeti
erdőtervezését végezték el. Az egyes
körzetekre vonatkozó tervezési valamint

-

-

-

-

-

-
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Beszámoló
erdőgazdálkodásról

Nemzetközi
kapcsolatok

az

erdészeti

FELADATOK, CÉLOK LEÍRÁSA

EREDMÉNYEK

vonatkozóan készül körzeti erdőterv.
Az erdőtervezés előzetes egyeztetései 2012.
évben megtörténtek. Ezek alapján az erdészeti
hatóság körzetenként összeállította és a
minisztérium részére felterjesztette a javaslatait a
körzeti erdőtervek elkészítésének alapelveire,
illetve az elkészülő körzeti erdőtervek alapján
folytatott gazdálkodás egyedi szabályaira
vonatkozóan.
A felterjesztett javaslatok alapján 2013. évben a
fenti tartalommal elkészül és kihirdetésre kerül a
2013. évi erdőtervrendelet, majd végrehajtásra
kerül maga a körzeti erdőtervezés.
Az éves beszámoló célja az erdőgazdálkodással
kapcsolatos legfontosabb éves adatok közzététele,
a szakmai közönség és a társadalom informálása,
az
erdőgazdálkodás
fenntarthatóságának
ellenőrzése.

gazdálkodási
alapelveket
a
vidékfejlesztési miniszter, az erdészeti
igazgatóságok által biztosított adatok és
javaslatok alapján, a 2013. évi körzeti
erdőtervezésre
vonatkozó
tervezési
alapelvekről, valamint az érintett körzeti
erdőtervek
alapján
folytatott
erdőgazdálkodásról szóló 60/2013. (VII.
19.) VM rendeletben állapította meg.

A nemzeti képviselet ellátása és érvényesítése a
nemzetközi erdészeti fórumokon, kiemelten:
- EU Tanács Erdészeti Munkacsoport
- EU Állandó Erdészeti Bizottság Európai
Erdészeti Egyezmény
- Európai Erdők Miniszteri Konferencia
- FAO Erdészeti Bizottság
- ENSZ Erdészeti Fórum
- Állami Tulajdonú Erdészeti Társaságok
Európai Szövetsége
Az EU erdészeti ágazatot érintő szabályozásának
és a nemzetközi erdészeti fórumokon elfogadott
határozatoknak a végrehajtása, érvényesítése a
nemzeti erdészeti politikában.

Tájékoztató
Magyarország
erdőállományának főbb adatairól szóló
beszámoló a Vidékfejlesztési Értesítőben
számában jelent meg, de közlésre került a
minisztérium honlapján is. A részletes
kimutatások felkerülnek a NÉBIH
honlapjára (www.nebih.gov.hu) is.
Az Európai Unió két meghatározó
erdészeti fórumán (Tanács Erdészeti
Munkacsoport,
Állandó
Erdészeti
Bizottság) markánsan képviseltük a hazai
érdekeket. Részt vettünk az EU Új
Erdészeti Stratégiájának kidolgozásában és
a stratégia elfogadását célzó Tanácsi
Következtetések összeállításában. Mindkét
folyamatban számos esetben sikerült
érvényre juttatni a hazai erdőgazdálkodás
szempontjait, ami az ország méretét és
erdősültségét is figyelembe véve jó
eredménynek tekinthető.

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

-

-

-

-

Néhány tagállam meggyőzésével formálói
is voltunk az erdészeti szaporítóanyagok
forgalmazását szabályozó EU irányelv
átalakítását szinte egyöntetűen ellenző
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tagállami
véleményalkotásnak.
A
mezőgazdasági és erdészeti területet lefedő
új, monstre szaporítóanyag rendelet
tervezetének vitája még tart, továbbra is
kétséges az erdészeti szabályozás jövője,
de még mindig remélhető, hogy annak
önállóságát sikerülhet megőrizni.
Kétségkívül az Európai Erdőegyezmény
tárgyalásainak alakulásával kapcsolatban
volt a legnagyobb várakozás az év
erdészetpolitikai
eseményei
közt.
Meglepetés volt, hogy az egyezmény
szakmai tartalmában már a harmadik
tárgyalási
forduló
végére
sikerült
megállapodni, a szervezeti, eljárásrendi
kérdések azonban Oroszország és az EU
közt
kialakult,
politikai
jellegű
nézetkülönbségek miatt a tervezett
időpontig, 2013. júniusig nem kerültek
lezárásra. A tárgyalások informális keretek
közt folytatódnak.
Továbbra is aktívan közreműködtünk az
Európai Erdők Miniszteri Konferencia
szakértői ülésein.
Az erdőegyezmény
iránti várakozások miatt a folyamat
munkaprogramjának végrehajtása mellett
az erdőegyezmény tárgyalási folyamatának
támogatása is kiemelt figyelmet kapott a
miniszteri együttműködés keretében. Az
erdőegyezmény, annak elfogadása esetén
várhatóan jelentősen átrendezi majd az
európai
erdészetpolitika
jelenlegi
szervezeti kereteit, újra kell gondolni az
egyes fórumok szerepét, működését, az
architektúrát. A szervezeti egyszerűsítést
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Kiotói jegyzőkönyv, nemzeti
jelentés erdőgazdálkodási fejezet
elkészítése

FELADATOK, CÉLOK LEÍRÁSA

A Klímaváltozás Keretegyezmény és a Kiotói
Jegyzőkönyv
előírásainak
megfelelő,
az
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátására
vonatkozó nemzeti jelentések összeállítása, a
fejlesztések elvégzése, az ENSZ ellenőrök által
feltett kérdések megválaszolása, a szükséges
korrekciók elvégzése a jelentésekben.
Felkészülés a 2014. évtől bővülő tartalmú nemzeti
jelentések összeállítására.
Felkészülés az EU ÜHG leltárakkal kapcsolatos,
2013.
első
félévében
hatályba
lépő
szabályozásának végrehajtására.

EREDMÉNYEK

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)

Magyarország is támogatja.
A FAO Európai Erdészeti Bizottság és a
UN ECE Fabizottság 2013. decemberben
megtartott együttes ülésén elfogadásra
került az erdőgazdálkodás „Zöld gazdaság
akcióterve”. Az akcióterv számos, az
erdőgazdálkodás további fejlesztését, az
ágazat jövőbeni elehetőségeinek növelését,
pozíciójának erősítését segítő javaslatot
tartalmaz,
melyeket
a
nemzeti
stratégiákban, így a következő Nemzeti
Erdőprogram kidolgozása során is
hasznosítani lehet majd.
Az elmúlt évben szerzett tapasztalatoknak
köszönhetően a jelentéseket az EU (január
15.) és az ENSZ (április 15.) által
meghatározott
határidőre
sikerült
összeállítani. Az ENSZ ellenőrzés a hazai
rendszer megfelelőnek találta, kisebb
módosításokat javasolt, melyek a 2014. évi
jelentések összeállítása során kerülnek
beépítésre.
Elkészült a szerves talajok kiterjedését
vizsgáló felmérés, melynek eredményei is
beépítésre kerültek majd a nemzeti
jelentésekbe.

14/14

-

A
második
kötelezettség
vállalási
időszakkal kapcsolatos fejlesztések közül
elkészült a faanyagban tárolt szén
számításának első változata (NÉBIH),
mely kisebb módosításokkal új eleme lesz
a 2015-ben leadásra kerülő ÜHG
jelentésnek.
Az ÜHG jelentések összeállítását az
Európai
Bizottság
egy
általános
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Energetikai faültetvények és a
dendromassza
energetikai
hasznosítási
lehetőségeinek
tudományos megalapozása

FELADATOK, CÉLOK LEÍRÁSA

Az energetikai faültetvények telepítéséhez,
kezeléséhez, betakarításához és felhasználásához
szükséges háttér kutatások folytatása, illetve újak
elindítása, a magyarországi alkalmazásban rejlő
lehetőségek pontos és szakszerű feltárása, a
megújítható energiaforrások nagyobb arányú
használatának elősegítése céljából, ajánlati
fajtaválaszték összeállításával, továbbá az
energetikai ültetvények szénháztartásban betöltött
szerepének feltárása végett.
Kísérleti területek nagysága (jelenleg): 69 hektár

EREDMÉNYEK
(525/2013/EU) rendeletben és egy, az
erdészeti és földhasználati ágazatot
speciálisan
érintő
(529/2013/EU)
döntésben szabályozta. Az új EU
szabályozás
a
nemzetközi
kötelezettségeken túlmutató feladatokat is
meghatároz, melyek teljesítéséhez további,
elsősorban humán erőforrások bevonására
lesz szükség. Az EU szabályozás keretébe
többek között szerepel az ágazat ÜHG
megkötéssel/kibocsátással
kapcsolatos
stratégiájának felvázolása és rendszeres
aktualizálása is. Folyamatban van az EU
szabályozásból eredő új feladatok hazai
lebontása,
a
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium koordinálása mellett a
munkaterv összeállítása.
Az
ÜHG
kibocsátásával
kapcsolatos
nemzeti
jelentéstételt szabályozó 528/2013. (XII.
30.) Korm. rendelet megerősítette a
NÉBIH és a NAIK ERTI feladatait a
nemzeti ÜHG
jelentések erdészeti
részeinek elkészítésében.
Elvégzésre kerültek a 16 hektárt
meghaladó, NAIK ERTI által létesített
energetikai
kísérleti
területek
hozammérései,
növényegészségügyi
monitoringja,
melyek
eredményei
hozzájárulnak
az
energetikai
célú
ültetvények befektetői, kivitelezői számára
készülő
ajánlati
fajtagyűjtemény
adatbázisának frissítéséhez. Az online
fajtaajánlati rendszer a telepítendő terület
termőhelyi adottságaitól függően tesz
javaslatot az ajánlott fajták listájára és
várható
hozamára.
A
különböző
termőhelyeken létesített kísérletekből
származó faanyagminták széntartalmának

2013. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK
(TERV/TÉNY)
EU
NEMZETI
TÁRSFIN.
(MILLIÓ FT)
(MILLIÓ FT)
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meghatározásával
megkezdődött
az
energetikai ültetvények szénmérlegének
meghatározása.
8.2

Hosszúlejáratú tartamkísérletek
fenntartása, kezelése értékelése

A hazánkban jelenleg is működő hosszúlejáratú
tartamkísérleti rendszerek célja a fenntartható
erdőgazdálkodás tudományos megalapozása.
Kísérleti területek nagysága: 1200 hektár
Feladat a működtetéséhez szükséges feltételek
biztosítása, az onnan származó eredmények
beépítése a mindennapi döntési és gazdálkodási
gyakorlatba.

8.3

Az
átalakító
üzemmód
alkalmazási
lehetőségeinek
tudományos megalapozása

Különböző termőhelyi és faállományviszonyok
mellett
az
átalakító
üzemmód
alkalmazhatóságának
vizsgálata,
a
lékek
méretének optimalizálása tekintettel az újulat
összetételére, fejlődésére és a gyomosodásra.

Támogatás hiányában az ERTI több mint
tíz éve felhagyta a fatermési és
erdőnevelési kísérleti parcelláit, amelyek
sok esetben mára már 40-50 éves
adatsorokat
is
eredményeznek.
A
legértékesebb
kísérleti
területek
kiválogatásával 2013-ban folytatódott a
területek felújítása és ismételt felvétele a
Dunántúl bükk, cser és kocsánytalan tölgy
erdőállományaiban. Az értékelésnek új
értelmet ad az a lehetőség, hogy ezek a
hosszú adatsorok felhasználhatók a
klímaváltozás
hatásait
vizsgáló
növekedési
kérdések
megválaszolására. Ehhez kapcsolódóan
megismételt vizsgálatok készültek a bükk
és
luc
avarés
humuszszintje
széntartalmának időbeli változásáról is.
A folyamatos erdőborítás fenntartásának
biztosítása és a szálaló üzemmódra való
áttérés érdekében az átalakító üzemmód
különböző feltételrendszerének komplex
vizsgálata kiemelt feladatként szerepel.
Különböző termőhelyű, fafajösszetételű és
korú erdőben indítottuk el a lékes felújítási
kísérleteket, amelyekben vizsgáljuk a
felújulási és megmaradási képességet, az
újulat fajösszetételét, a gyomosodás
mértékét a megváltozott mikroklimatikus
környezetben, amelyet szintén mérünk
(meteorológiai
paraméterek,
talajnedvesség,
fényviszonyok).
Foglalkozunk a visszamaradó állomány
szerkezeti, növekedési és magképzési

-

-
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viszonyaival, továbbá az egészségi
állapotával, illetve a fauna diverzitásra
gyakorolt hatásával.
8.4

Állami génmegőrzési feladat

A mezőgazdasági és erdészeti termelés
növényi biológiai alapjainak, genetikai
anyagainak fenntartása és fejlesztése, különös
tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti célú
genetikai erőforrások begyűjtésére,
megőrzésére, dokumentálására és kutatási
célra történő hasznosítására.

9.1

Az
erdőgazdálkodók
által
fenntartott erdészeti erdei iskolák
működésének elősegítése, a
szolgáltatás
színvonalának
növelése

Az ágazati kommunikáció egyik kiemelt területe
az erdészeti erdei iskolák működtetése, melynek
keretében az ágazat a társadalom erdővel és
erdőgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek
bővítését,
valamint
a
környezetbarát
magatartásának fejlesztését szeretné előmozdítani.
Az erdőgazdálkodók által fenntartott erdészeti
erdei iskolák működtetése az esetek döntő
részében nem rentábilis. Emiatt egy olyan
támogatási konstrukciót kell kialakítani, ami
lehetőséget biztosít az erdőgazdálkodóknak a
működtetés finanszírozására.

9.2

Az Erdők Hete rendezvényeinek
előkészítése és megtartása.

Az Erdők Hete rendezvényeinek célja a
társadalom, a média, a különböző szakmák és a
döntéshozók figyelmének felhívása az erdők
társadalmi
hasznosságára,
kiemelten
az
éghajlatváltozás
mérséklésében
betöltött
szerepére, és az erdésztársadalom munkájára,
valamint
a
NEP
célkitűzéseinek
és
megvalósításának megismertetése.
Feladat
a
koordinálása.

rendezvények

előkészítésének

Erdészeti célú génmegőrzési és biológiai
alap
megőrzési feladatra a minisztérium 2013ben összesen 18 687 eFt támogatást
nyújtott, amellyel az erdészeti
fafajok faj-, és fajtagyűjteményei és
dísznövényei fenntartási munkálatainak
finanszírozásához járult hozzá.
Az erdőgazdálkodók által fenntartott
erdészeti erdei iskolák működtetése a
fenntartók és az állami erdészeti
társaságok feletti tulajdonosi joggyakorló
MFB Zrt. támogató hozzáállásának
köszönhetően
állami
támogatások
hiányában is a korábban megszokott
magas színvonalon valósult meg.
Az
erdei
iskolák
új
minősítési
rendszerének egyeztetései 2013. évben is
folytatódtak, de annak véglegesítésére és
bevezetésére még nem került sor.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013.
október
4-én
az
Erdők
Hete
programsorozat
keretében
szakmai
konferenciát rendezett, amelynek témája
az
erdők
védelmével,
az
erdőgazdálkodással kapcsolatos uniós
célkitűzések ismertetése, valamint ezek
megvalósításának egyik legfontosabb
eszközeként a jövendő Vidékfejlesztési
Programban rejlő lehetőségek bemutatása
volt.
Az

Erdők

Hete

-

-

-

-

rendezvényeinek
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záróeseményeként
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
2013.
október
5-én
gyermekeknek, családoknak szóló nyílt
napot szervezett a Vajdahunyadvárban.
2013-ban az Erdők Hetének fő célja volt
az erdők és az erdőgazdálkodók által
mindenki számára biztosított turisztikai és
felüdülési lehetőségek, valamint a hazai
erdőgazdálkodási tevékenység és az
erdőgazdálkodás
helyzetének
megismertetése az érdeklődőkkel.
9.3

Erdei óvoda, iskola-szolgáltatók
minősítése
(EMMI)

2008-tól az erdei óvoda és iskola szolgáltatók
vonatkozásában új minősítési eljárás, illetve
egységes követelmény-rendszer állt fel.
A minősítési rendszer működtetésének célja a
környezettudatosság fontosságának megjelenítése
környezeti nevelési, oktatási programokban.
A folyamatot nagymértékben segíti az EU
operatív programjainak keretében 2008-tól
megnyílt pályázati lehetőség, melynek keretében
a minősített erdei iskolák infrastruktúrájának
fejlesztése valósítható meg.

Az erdei óvoda és iskola program
megvalósulásában
közreműködő
szolgáltatók új minősítési rendszerének
kidolgozása továbbra is kidolgozás alatt
áll. A minősítéssel korábban megbízott
szervezet (KOKOSZ) a rendelkezésünkre
álló információk szerint felhatalmazás
hiányában 2013-ban már csak a lejárt, de
az uniós támogatás feltételeként rögzített
minősítések szükségszerű megújítását
végezte el.
A 2013. évben a Svájci-Magyar
Együttműködési Program 4. prioritási
területén
belül,
a
környezeti
kezdeményezések,
biodiverzitás
és
természetvédelem nevű pályázatra az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
Oktatásért
Felelős
Államtitkársága
szakmai támogatásával a Környezet és
Természetvédelmi
Oktatóközpontok
Országos Szövetsége „Égigérő Tanterem”
címen nyújtott be pályázatot. A négy éves
pályázati projekt keretében folyósított
támogatásnak
köszönhetően
számos
pedagógusnak és szakembernek szóló

-

-
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továbbképzés mellett szakmai anyagok
készülnek, valamint több ezer gyermek
kaphat támogatást erdei óvoda vagy iskola
programon való részvételhez.
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