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Erdészet 

 

54. Felhívás címe Erdősítés támogatása 

Leírás Elsődleges cél az erdőterületek arányának növelése, ezzel együtt a 

legjelentősebb munkanélküliséggel sújtott észak-keleti régiókban a 

vidéki foglalkoztatás növelése. Bővíthető a kitermelhető faválasztékok 

köre (speciális igények kielégítésére alkalmas faválasztékok a 

falemezgyártáshoz, építőiparban, borászathoz stb.), valamint jelentősen 

fejleszthető az erdőgazdálkodásra alapozott lokális megújuló energia-

ellátási rendszerek kialakítása is.  

3 célterület kerül meghatározásra: 

 hagyományos erdőtelepítés, 

 gyorsan növő fafajokból álló, kifejezetten ipari célú alapanyag 

termelésre szolgáló faültetvény létrehozása, 

az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési 

projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: spontán erdősüléssel 

érintett területek erdővé alakítása. 

Kedvezményezett Jogszerű mezőgazdasági földhasználók és ezek társulásai. 

Felhívás 

keretösszege  

33 Mrd Ft 

 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

Egyszerre, a teljes forrással kerül megnyitásra. A forrás 50% erejéig a 

felhívás 24 hónapig lesz nyitva, ezért az elbírálás kettő szakaszban 

történik. 

Megjegyzés ipari és hagyományos – további bontás lehetséges 

 
 

55. Felhívás címe Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása? (Esetleges névváltoztatás) 

Leírás A zárt erdős területek kiegészítése agrár-erdészeti rendszerekkel az 

alábbi célterületek szerint: 

 gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) 

kombinált agrár-erdészeti rendszer  

 mezővédő fásítás  

Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési 

projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Innovatív agrár-erdészeti 

rendszerek létrehozása 

(A leírás esetleges módosítása szükséges lehet). 

Kedvezményezett A támogatás magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és 

társulásaik számára ítélhető oda. 

Felhívás 

keretösszege  

2,2 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

 

Megjegyzés  

 
  



56. Felhívás címe Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 

Leírás Az elmúlt időszakokban egyre gyakoribb káresemények (tűzkár, 

kártevők okozta kártétel) megelőzésének támogatása az alábbi 

célterületek szerint: 

 erdőtüzek megelőzését célzó intézkedések (tűzpászták, tűzivíz-

tárolók kialakítása, fenyő tisztítási anyag kihordása, tuskósor 

felszámolása, egyéb helyi, kisléptékű megelőző intézkedések) 

 erdőtüzekhez, kártevőfertőzésekhez vagy betegségekhez 

kapcsolódó monitoring létesítmények, rendszerek és 

kommunikációs berendezések létrehozása és fejlesztése 

erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés. 

(A leírás esetleges módosítása szükséges lehet). 

Kedvezményezett Magán- és közjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb magán- és közjogi 

szervezetek és ezek társulásai 

Felhívás 

keretösszege  

3,8 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

 

Megjegyzés  

 

57. Felhívás címe Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 

Leírás Cél az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák által károsított 

erdészeti potenciál helyreállításának támogatása (erdőtelepítés). 

(A leírás esetleges módosítása szükséges lehet). 

Kedvezményezett Magán- és közjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb magán- és közjogi 

szervezetek és ezek társulásai 

Felhívás 

keretösszege  

6,8 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2015. december  

Megjegyzés  

 

58. Felhívás címe Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti 

értékének növelését célzó beruházások 

Leírás Cél: 

 az erdők természeti állapotának fenntartása teljes erdőszerkezet 

átalakítással, az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítással 

és a klímarezisztens fafajokkal történő erdőfelújítással, 

 egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és 

környezeti értékének növelését célzó beavatkozásokkal (one-of 

payment): az intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok 

visszaszorítása és az erdei tisztások kialakítása vagy 

helyreállítása.  

az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési 

projektek kísérleti fejlesztéseinek támogatása. 

Kedvezményezett Magán- és közjogi erdőgazdálkodók (pl. állami, önkormányzati), egyéb 

magán- és közjogi szervezetek, az előbbiekben felsoroltak társulásai. 

Felhívás 

keretösszege  

9,8 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

 

Megjegyzés  

 
 



59. Felhívás címe Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti 

funkcióinak fejlesztése 

Leírás Cél az erdők közjavainak fejlesztése az alábbiak szerint: 

– erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése, 

– erdei kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése, 

– településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely kialakítása vagy 

továbbfejlesztése; 

- az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési 

projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Az erdők 

közjóléti/turisztikai értékének érvényesítését és hasznosítását célzó 

együttes innovatív megoldások támogatása. 

Kedvezményezett Bejegyzett magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodó, valamint 

bejegyzett erdőgazdálkodóval a megvalósított célterületi objektumok 

üzemeltetésére szerződésben álló egyéb magánjogi vagy közjogi 

gazdálkodó szervezet. 

Felhívás 

keretösszege  

1,5 Mrd Ft 

 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

 

Megjegyzés  

 

60. Felhívás címe Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és 

piaci értékesítésére irányuló beruházások, mobilizálás beruházások 

Leírás Célja elsősorban a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez, 

valamint az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges 

géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és 

melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges 

feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása (beleértve a 

lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari felhasználás 

előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is). 

Kedvezményezett A/ célterület:  

- Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy 

önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik,  

- vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás 

vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az előző 2 évben 

erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes 

bevétel 50%-a volt. 

B célterület:  

- Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy 

önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik,  

- vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás 

vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az előző 2 évben 

erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes 

bevétel 50%-a volt. 

- vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás 

vagy kisvállalkozás, önkormányzati részvétellel működő szociális 

szövetkezet. 

C/ célterület: az A/ és B/ célterületek jogosulti köre. 

Felhívás 

keretösszege  

7,2 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2015. december 

 

Megjegyzés  

 
 



68. Felhívás címe A Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs 

kifizetések 

Leírás Cél a Natura 2000 erdőterületeken a közösségi jelentőségű 

élőhelytípusok, illetőleg fajok kedvező természetvédelmi helyzetének 

megőrzése és fenntartása 

Kedvezményezett Magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik. 

Felhívás 

keretösszege  

Teljes keret: 25,5 Mrd Ft 

keretet egyenletesen kell osztani az 5 évre (2020-ig) 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

 

Megjegyzés Minden évben az egységes kérelemben kerül igénylésre 

 

71. Felhívás címe Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

Leírás Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a 

fafajok adaptációs készségének növelése, az egyes területeken az 

erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása. 

Kedvezményezett Támogatás nyújtható magán- és közjogi erdőgazdálkodóknak, valamint 

egyéb olyan magán- és közjogi szervezeteknek és társulásaiknak, akik, 

illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását, 

amelyek egy vagy több erdő-környezetvédelmi és éghajlati 

kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. Az állami tulajdonban lévő 

erdők esetében csak akkor ítélhető oda támogatás, ha az erdőgazdálkodó 

magánjogi szervezet vagy települési önkormányzat. 

Felhívás 

keretösszege  

12,7 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

 

Megjegyzés  

 

72. Felhívás címe Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése 

Leírás Az erdészeti genetikai erőforrások védelme, fenntartható 

erdőgazdálkodás számára alapvető fontosságú az adott fajon belüli 

változatosság fenntartása, használata. A meglevő genetikai 

változatosság, mint az alkalmazkodóképesség alapjának, fafajaink 

evolúciós potenciáljának fenntartása, megerősítése. (In situ, ex situ és 

központi törzsültetvények támogatása) 

Kedvezményezett magán- és közjogi erdőgazdálkodók, egyéb közjogi szervezetek. 

Felhívás 

keretösszege  

3,36 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

 

Megjegyzés  

 

76. Felhívás címe A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és 

tájhasználatváltás együttműködései 

Leírás Több gazdálkodó összehangolt cselekvésén alapuló, tájgazdálkodási 

célú komplex, térségi szintű mintaprojektek megvalósítása. 

Kedvezményezett erdőgazdálkodók vagy mezőgazdasági termelők egy csoportja 

Felhívás 

keretösszege  

4,4 Mrd Ft 

Meghirdetés 

tervezett dátuma 

2016. 

Megjegyzés kiemelt célterületek: Ős-Dráva, VTT tározók, Homokhátság 

 


