
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

32/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdészeti potenciál helyreállítására

nyújtandó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja:
a) a természeti katasztrófa által sújtott területeken az

erdészeti potenciál helyreállításának támogatása, valamint
b) másodlagos erdõkárok megelõzése.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. természeti katasztrófa: hó, jég, szél, belvíz, fagy,

aszály, tûz, illetve árvíz által okozott erdõkárok;
2. erdõrészlet: az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló

1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: erdõ tv.) 12. §
(3) bekezdésében ilyenként meghatározott fogalom;

3. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az er-
dészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.)
FVM rendelet szerint igazolt származási igazolvánnyal
rendelkezõ erdészeti szaporítóanyag;

4. üzemterv: az erdõ tv. 26. és 27. §-aiban ilyenként
meghatározott fogalom;

5. elsõ kivitel: az erdõfelújítás, erdõtelepítés elsõ évi
munkái a talaj-elõkészítéstõl a csemeteültetés, a magvetés
vagy dugványozás befejezéséig,

6. kiegészítõ intézkedés: padka, bakhát, talajfogó gát és
rõzsefonat létesítése;

7. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése
révén az erdõ megfelelõ fejlõdését, valamint az erózió el-
leni védelmet szolgáló létesítmény;

8. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedõ, gépi
technológiával elõállított, trapéz keresztmetszetû hasáb, a
szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített
földsáv, mely létesítésének célja az erdõtelepítés káros
belvizek elleni védelme;

9. rõzsefonat: egymástól legalább 50, legfeljebb
60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérõjû karók közé, leg-
alább 150 cm hosszúságban vesszõkbõl, gallyakból ké-
szült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és
amely létesítésének célja az eróziós károk megelõzése;

10. talajfogó gát: egymástól legalább 50, legfeljebb
60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérõjû karók közé, leg-
alább 100 cm hosszúságban ágakból, lécekbõl készült léte-
sítmény, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely
létesítésének célja az eróziós károk megelõzése;

11. folyamatos erdõsítés: az erdõfelújítás vagy erdõte-
lepítés elsõ kivitele utáni, befejezetté nyilvánítás elõtti er-
dõsítés;

12. üzemtervi térkép: az Erdõrendezési Szabályzatról
szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése
szerinti 1:10 000 méretarányú térképmásolat;

13. pótlás: az erdõfelújítás vagy erdõtelepítés elsõ kivi-
telét követõen kialakuló tõszámhiány igazolt származású
erdészeti szaporítóanyaggal történõ megszüntetése.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján normatív, vissza nem térítendõ
támogatás vehetõ igénybe, az Európai Mezõgazdasági
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Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támo-
gatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikké-
ben foglaltak szerint.

(2) A támogatás az erdõ tv. hatálya alá tartozó területe-
ken vehetõ igénybe az e rendeletben meghatározott részle-
tes szakmai feltételek szerint.

(3) A támogatás
a) erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatásból,

illetve
b) kiegészítõ

támogatásból áll.

(4) Az erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatás
a) az erdõfelújítást megelõzõ terület-elõkészítési, káro-

sodott faállomány letermelési,
b) elsõ kiviteli,
c) pótlási,
d) tõrevágási vagy sarjaztatási

támogatásból áll.

(5) Nem igényelhetõ támogatás
a) karácsonyfatelepre, díszítõgallytelepre;
b) faültetvényre;
c) fás szárú energetikai célú ültetvényre;
d) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
e) az árvíz által az Erdõrendezési Szabályzatról szóló

88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján készült Erdõren-
dezési útmutató szerinti, „nagyon mély és mély fekvési
besorolású ártéren” keletkezett kár után.

(6) Kiegészítõ támogatás adható a következõ tevékeny-
ségek elvégzésére:

a) bakhátak létesítése; vagy
b) 10 fokot meghaladó lejtésû területen padka létesíté-

se; vagy
c) 15 fokot meghaladó lejtésû területen rõzsefonat vagy

talajfogó gát létesítése.

(7) Az erdõfelújításkor végzett bakhátazásra kiegészítõ
támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az erdõrészlet a tele-
pülések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történõ be-
sorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes
rendelet alapján veszélyeztetett területnek minõsül.

(8) A kiegészítõ támogatás önállóan nem, csak az alap-
támogatással együtt vehetõ igénybe.

(9) Ugyanarra a területre egy alaptámogatás vehetõ igény-
be, kivéve a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott alaptá-
mogatást, amely a (4) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatá-
rozott alaptámogatásokkal együttesen is igénybe vehetõ.

A támogatás mértéke

4. §

(1) Az erdõfelújítást megelõzõ terület-elõkészítési, ká-
rosodott faállomány letermelési támogatás mértéke:

a) tíz fokos és ez alatti lejtésû terület: 100 eurónak
megfelelõ forintösszeg/hektár;

b) tíz fok feletti lejtésû terület: 200 eurónak megfelelõ
forintösszeg/hektár.

(2) Az erdõpotenciál helyreállításához kapcsolódó elsõ
kiviteli és a pótlási támogatás mértékét az egyes támogatá-
si csoportokban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Amennyiben az állomány felújítása tõrevágással
vagy sarjaztatással biztosítható, és ezen felújítási mód al-
kalmazását az erdészeti hatóság engedélyezi, az erdészeti
potenciál helyreállítási támogatás mértéke támogatási cso-
porttól és lejtéstõl függetlenül 200 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeg hektáronként.

(4) Tõrevágással vagy sarjaztatással érintett területre ki-
egészítõ támogatás nem vehetõ igénybe.

(5) A kiegészítõ intézkedés támogatásának mértéke:
a) padka: 12,63 eurónak megfelelõ forint-

összeg/100 méter;
b) bakhát: 412,15 eurónak megfelelõ forintösszeg/hektár;
c) rõzsefonat, talajfogó gát: 1 eurónak megfelelõ fo-

rintösszeg/méter.

(6) A tervezett talajfogó gát és rõzsefonat támogatásra
jogosult hosszúsága hektáronként legfeljebb kétszáz méter
lehet.

(7) Támogatási kérelmenként minimálisan igénybe ve-
hetõ támogatás mértéke 400 eurónak megfelelõ forint-
összeg.

(8) A támogatási kérelmenként maximálisan igénybe
vehetõ támogatás mértéke 873 eurónak megfelelõ forint-
összeg/hektár.

(9) Amennyiben a támogatási kérelem alapján a támo-
gatási összeg

a) a (7) bekezdésben meghatározott minimális mérté-
ket nem éri el, a támogatás elutasításra kerül;

b) a (8) bekezdésben meghatározott értéket meghalad-
ja, a maximális összeg kerül megállapításra.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jo-
gosult, ha:

a) az erdészeti hatóság által az erdõ tv. alapján nyilván-
tartásba vett erdõgazdálkodó;

b) rendelkezik az adott területre vonatkozóan az erdé-
szeti hatóság által jóváhagyott üzemtervvel;

c) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két nap-
tári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tott erdészeti, erdõgazdálkodási tevékenységgel kapcsola-
tos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a
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támogatási feltételek szándékosan történõ megszegése
miatt;

d) a potenciál helyreállítási célprogram keretében a ké-
relmezett területre korábban másik természeti katasztrófa
káreseménye miatt, e rendelet alapján legfeljebb egy alka-
lommal kapott támogatást;

e) tûzkár esetén, amennyiben az erdõtûz nem
ea) az erdõgazdálkodó szándékos vagy gondatlan ma-

gatartása, vagy
eb) a területen gondatlanul végrehajtott erdõmûvelési

vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett.

(2) A támogatás igénybevételére a kérelmezõ nem jogo-
sult a kérelmezett területre vonatkozóan, ha a természeti
katasztrófa következtében keletkezett felújítási kötelezett-
ség teljesítéséhez, az érintett erdõrészletre csekély összegû
(de minimis) támogatást kapott, kivéve a 3. § (4) bekezdé-
sének a) pontjában meghatározott alaptámogatást.

(3) Támogatás olyan a 3. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott területeken adható egész erdõrészletre vagy azok
természetben lehatárolt – a terepen jól látható – részére,
ahol 2007. január 1-je után bekövetkezett természeti ka-
tasztrófa következtében

a) felújítási kötelezettség, vagy
b) folyamatos erdõsítésben 50 százalékot meghaladó

mértékû mennyiségi kár keletkezett.

(4) A legkisebb egybefüggõ támogatható terület nagy-
sága 0,5 hektár.

(5) A támogatási döntésrõl szóló határozat kézhezvéte-
léig a kérelmezõ a támogatott erdészeti potenciál helyreál-
lítási tevékenységeket csak saját felelõsségére, kizárólag
az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget elõíró vagy
módosító határozatának jogerõre emelkedése után kezdhe-
ti meg.

(6) E rendelet alapján a 2007. esztendõben természeti
katasztrófa következtében erdõkárt szenvedett erdõk 2007
õszén és 2008 tavaszán saját felelõsségre megtörtént fel-
újítása esetében is nyújtható be támogatási kérelem.

(7) Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdõ-
területre e rendelet alapján egy típusú természeti katasztró-
fa káreseménye után csak egyszer vehetõ igénybe támo-
gatás.

Kötelezettségek vállalása

6. §

(1) A támogatásra jogosult köteles az elsõ kivitelt, a pót-
lást, az erdõfelújítást megelõzõ terület-elõkészítési, káro-
sodott faállomány letermelési munkálatokat, valamint a
tõrevágással, illetve sarjaztatással történõ felújítást az er-
dészeti hatóság határozatának megfelelõen és az erdészeti
hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével,

az abban meghatározott minden elõírás és a szakmai köve-
telmények betartásával végrehajtani.

(2) A támogatási csoportokba tartozó célállomány-típu-
sokat az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támo-
gatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
MgTE rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az egyes támogatási csoportokban elsõ kivitelre
megállapított minimális csemeteszámokat a 2. számú mel-
léklet tartalmazza.

(4) Amennyiben folyamatos erdõsítésben az 5. § (3) be-
kezdésének b) pontjában meghatározott mértékû kár bekö-
vetkezése utáni helyreállítás pótlással történik, a (3) be-
kezdésben meghatározott minimális csemeteszám a pótlás
mértékével arányosan számítandó.

(5) A padka és bakhát létesítése esetén a támogatásra jo-
gosult köteles a kiegészítõ intézkedést az MgTE rendelet
3. számú mellékletében foglalt szakmai követelmények-
nek megfelelõen megvalósítani.

(6) E rendelet alapján támogatás csak abban az esetben
nyújtható, ha a támogatásba vont területnek, a kérelemben
feltüntetett részletezettséggel, a terepen jól láthatóan, ál-
landósított jelekkel történõ lehatárolása biztosított.

Támogatási kérelem, a kérelem elbírálása

7. §

(1) A támogatási kérelmet egy példányban a Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon, a természeti ka-
tasztrófával sújtott erdõrészlet szerinti területileg illetékes
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazga-
tóságához (a továbbiakban: MgSZH erdészeti igazgatósá-
ga) kell benyújtani a természeti katasztrófa bekövetkezté-
nek éve utáni két naptári éven belül

a) 2008. évben március 28. és április 28. között, vala-
mint november 1. és november 30. között;

b) minden további évben november 1. és november 30.
között.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a károsodott terület elhelyezkedését üzemtervi tér-

képen és egyedi blokktérképen is ábrázolva;
b) a benyújtandó egyedi blokktérképeken fel kell tün-

tetni a padka, rõzsefonat, talajfogó gát, valamint a bakhát
helyét;

c) tûzkár esetén a tûzvédelmi hatóság tûzvizsgálati je-
lentésének másolatát.

(3) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló idõszakonként csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be az illetékes MgSZH erdészeti igazgatósá-
gához.
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(4) Egy támogatási kérelemben több típusú természeti
katasztrófa által okozott erdõkár után is igényelhetõ támo-
gatás.

(5) A támogatási kérelmek bírálata – tervezett erdõrész-
letenként – pontrendszer alapján, a mezõgazdasági, ag-
rár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-
rõl szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének
c) pontja szerinti rangsorolással történik. A pontrendszert
a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az erdõrészletek országos rangsorolása után a ren-
delkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támo-
gatási döntést.

(7) Azt a minimális pontszámot, amelytõl e rendelet
alapján támogatás adható, az irányító hatóság közlemény-
ben teszi közzé.

Kifizetési kérelem, a támogatás folyósítása

8. §

(1) A kifizetési kérelmet egy példányban, az egységes
területalapú támogatási kérelemmel egyidejûleg, az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon, az ügyfél lakhelye
vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendelt-
séghez lehet benyújtani.

(2) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenység meg-
valósítását követõen, legkésõbb a támogatási kérelem be-
nyújtását követõ két naptári évben lehet benyújtani.

(3) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) az elsõ kivitel vagy pótlás során felhasznált igazolt

származású erdészeti szaporítóanyag származási igazolá-
sának másolatát;

b) az erdõrészletenként a kérelmezett területek határ-
vonalai külsõ töréspontjainak Egységes Országos Vetületi
Rendszerben, legalább 2 méteres pontossággal meghatáro-
zott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegy-
zõkönyv másolati példányát.

(4) A támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizet-
hetõ ki, ha a támogatottnak nincsen erdõvédelmi vagy er-
dõgazdálkodói bírság miatt fennálló köztartozása, vagy
e rendelet alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatás
miatti visszafizetési kötelezettsége.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kifizetési kérelmeket elõ-
ször 2009. évben lehet benyújtani.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogo-
sult az 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltételnek

nem felel meg, abban az esetben köteles a már felvett tá-
mogatást jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó
szabályok szerint visszafizetni.

(2) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdésében, il-
letve a 6. § (1), (3) vagy (4) bekezdésben foglaltakat nem tar-
totta be és a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a
támogatásra jogosult gondatlan vagy szándékos magatartásá-
nak következménye, akkor a támogatásra jogosult

a) köteles e rendelet alapján, az adott kérelme vonatkozá-
sában már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és

b) a támogatási feltételek gondatlan vagy szándékos
megszegését megállapító határozat jogerõre emelkedését
követõ két naptári évben e rendelet alapján nem jogosult
kifizetésre, valamint nem nyújthat be kérelmet.

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogo-
sult a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, ak-
kor a kérelemben megjelölt erdõrészlet adott kiegészítõ in-
tézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága megszûnik,
és a már kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül.

(4) Amennyiben a 6. § (2) bekezdése alapján a kérelem-
ben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 3. számú
melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékû, de az
MgTE rendelet 1. számú melléklete szerint javasolt vagy
támogatható célállománytípussal kerül megvalósításra, a
támogatásra jogosult az adott erdõrészletre esõ ténylege-
sen megvalósított célállomány elsõ kivitele után járó tá-
mogatási összeg 85%-ára jogosult.

(5) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támoga-
tásra jogosult a 6. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tar-
totta be, a kérelmezõ a kérelemben megjelölt erdõrészletre
esõ elsõ kivitel támogatási összegének 10%-át köteles
visszafizetni.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elsõ kiviteli és pótlási támogatás mértéke

Támogatási csoportok

Tölgy
és bükk

Egyéb
kemény lombos

Egyéb
lágy lombos

Akác Nemes nyár Fenyõ

eurónak megfelelõ forintösszeg/hektár

Tíz fokos és ez alatti lejtésû terület 700 450 420 290 320 350

Tíz fok feletti lejtésû terület 800 600 440 320 0 450

2. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elsõ kivitelre megállapított minimális csemeteszámok

Megnevezés
Tölgy
és bükk

Egyéb
kemény lombos

Egyéb lágy
lombos

Akác Nemes nyár Fenyõ

Minimális csemeteszám (db/ha) 8000 8000 4500 4500 600 8000

3. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Horizontális szempontok

Erdõgazdálkodó teljes erdõgazdálkodási tevé-
kenységének területe

20,0 hektár alatti 10

20,1–100,0 hektár között 8

100,1 hektár felett 0

Összefüggõ károsodott terület 5,0 hektár alatt 0

5,1–20,0 hektár között 5

20,1–100,0 hektár között 8

100,1 hektár felett 10

Kedvezményezett kistérség
[a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerint]

A kedvezményezett kistérségben elhelyezkedõ
település határában tervezett helyreállítás

4

Egyéb területen elhelyezkedõ település határában
tervezett helyreállítás

0

Horizontális szempontok összesen 25

Szakmai szempontok

Õshonosság vizsgálata Legalább 70%-ban õshonos fafajokból álló állo-
mány kerül létrehozásra

12

Legalább 50%-ban õshonos fafajokból álló állo-
mány kerül létrehozásra

7

Egyéb állomány 0

Elsõdleges rendeltetés Védelmi elsõdleges rendeltetés 12

Oktatási, közjóléti elsõdleges rendeltetés 7

Gazdasági elsõdleges rendeltetés 0

Másodlagos eróziós károk kockázata 10 fok feletti lejtésû terület 10

10 fok és ez alatti lejtésû terület 0



Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Kérelemben szereplõ károsodott terület 100 hektár felett 10

10–100 hektár 5

10 hektár alatt 0

Erdõrészlet elhelyezkedése Belterület 5

Külterület 0

Elegyesség Elegyes állomány (Létrehozandó célállomány
30% elegyfafajok alkotják)

5

Nem elegyes 0

Szakmai szempontok összesen 55

Egyéb szempontok Sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás
szerint

5

Natura 2000 terület MePAR lehatárolás szerint 5

Balaton, Fertõ- vagy a Velencei-tó vízgyûjtõ te-
rülete [a települési szennyvíztisztítás szempont-
jából érzékeny felszíni vizek és
vízgyûjtõterületek kijelölésérõl szóló 240/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott település határában tervezett in-
tézkedés]

5

Kiemelt üdülõkörzet területe (a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfoga-
dásáról és a Balatoni Területrendezési Szabály-
zat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tv.
1. és 2. sz. mellékletében meghatározott telepü-
lés határában tervezett intézkedés)

5

Egyéb szempontok összesen 20

Szempontok összesen: 100
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