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Jogszabályi alap
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdőterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.
(IV.27.) VM rendelet
A támogatás célja
A Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló fajok, valamint élőhelyek kedvező természeti
helyzetének megőrzése és fenntartása az ökológiai szempontból is fenntartható
erdőgazdálkodási tevékenység által.
A támogatás jellege és tárgya
Az intézkedés keretében vissza nem térítendő kompenzációs támogatást vehetnek igénybe a
felmerülő költségek és kieső jövedelem ellentételezése céljából azon erdőgazdálkodók, akik a
Natura 2000 irányelvek végrehajtásával összefüggő korlátozások eredményeként érintett, az
Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területen gazdálkodnak.
Támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki az erdő tulajdonosa
vagy tulajdonosai társulásának képviselője, akit az erdészeti hatóság az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (1) és
(6)-(7) bekezdései szerint erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vesz.
Támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott
erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel, jóváhagyott erdőtelepítési
kivitelezési tervvel, vagy az adott erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv kiadását a
támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól.
Azon területre adható támogatás, amely a MePAR adatbázisban az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet alapján, illetve az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint Natura 2000
területként lehatárolásra került.
A legkisebb támogatható terület 1 hektár, amelyet a kérelem alapján jóváhagyott
összterület alapján kell megállapítani.
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Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,3 hektár nagyságot el nem érő
erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás.
Támogatást az az erdőgazdálkodó vehet igénybe, aki vállalja, hogy a kérelemnek helyt
adó/részben helyt adó határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók
részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy már részt vett ilyen
képzésen.
Nem támogatható
az a Natura 2000 kijelölés során lehatárolt terület, amely állami, vagy önkormányzati
tulajdonban van;
önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a
Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot;
az az erdőrészlet, amelyet érintően az erdészeti hatóság a támogatási időszakra
vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot állapított meg, és a
bírságolt cselekmény, illetve tevékenység az erdő állapotát megváltoztatta.
A kérelem benyújtása
A kérelmet az egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani.
A kérelem a kérelmezőnek több erdőrészletére is irányulhat.
A támogatás mértéke
40-230 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.
A támogatás egy összegben történő folyósítása a kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó
határozatban foglaltak alapján forintban történik.
A támogatási jogosultság megállapítása az Országos Erdőállomány Adattárnak a kérelem
benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális adatai alapján történik.

2

