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Bizottsági kötelezettségszegési eljárások (infridgements) 

 

Az első eljárást a Bizottság  Környezetvédelmi Főigazgatósága 

2008. október 17-én indította el hazánk ellen, ezt követően még 

kettő indult, valamint egy pilot eljárás is folyamatban van: 

 

 1. Sajóládi-erdő                (2008/2011.) 

 2. Girincsi Nagy-erdő       (2010/4112.) 

 3. Csaholc-Garbolci erdő (2010/4113.) 

               

              4. Bükk-hegység pilot program 
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Jogalap és indoklás 

 

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) nem 

megfelelő alkalmazása -> az irányelv által előírt módon a körzeti 

erdőtervek Natura 2000 hatásbecslésének hiánya! 

 

A Bizottság szerint a Natura 2000 területté jelölést követően hazánk 

nem tett meg minden intézkedést az olyan beavatkozások 

megakadályozására, amelyek erősen veszélyeztethetik a terület 

ökológiai jellemzőit, illetve a magyar hatóságok maguk engedélyeztek 

ilyen tevékenységeket.  
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Eredmények 

 

• Az Evt. szerinti korábbi üzemtervek felülvizsgálata 2010-ig 

befejeződött, 

• Megjelent a körzeti erdőtervezést szabályozó 11/2010. (II. 4.) FVM 

rendelet - ennek alapján 2011-től minden erdőterv Natura 2000 

szempontú vizsgálata egységesen megtörténik (elővizsgálat – erdészeti 

hatóság/ ha kell, hatásbecslés – tv-i hatóság), 

• Megjelent „Az erdőgazdálkodás Natura 2000 területet érintő hatásai 

megállapításának szempontjai” c. útmutató (egységes 

szempontrendszer!), 

• A Bizottság 2013. április 25-én, a csaholc-garbolci ügyben az eljárást 

megszüntette, a sajóládi és girincsi ügyekben felfüggesztette. 
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. 

(IV. 27.) VM rendelet 

 

Az intézkedés fő célja a Natura 2000 területekre vonatkozó előírásoknak  megfelelően 
végrehajtott, ökológiai szempontból is fenntartható erdőgazdálkodás során keletkező 
kieső jövedelem, illetve többletköltségek kompenzálása.  

 

Az intézkedés forráskerete: 35,8 millió euró, hozzávetőlegesen 10,5 milliárd forint 

 

Támogatási kérelem benyújtása: egységes kérelem részeként május 15-ig 

 

A kedvezményezettek: magánerdő-gazdálkodók.  

A rendelet alapján 183.222 hektár magántulajdonú, erdőtervezéssel érintett Natura 2000 
erdőterület támogatható.  

 

A támogatás hektáronkénti éves mértéke az adott erdőrészlet természetességi állapota szerint, 
korcsoportonként és faállománytípus csoportonként 40- és 230 euró között változik. 
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. 

(IV. 27.) VM rendelet 

 

Eddigi eredmények:  

 

2012.  

2193 db kérelem 

97.500 hektár 

3,6 milliárd Ft kifizetés. 

 

2013.  

2127 db kérelem 

96 758 hektár 

Várhatóan ~ 3,6 milliárd Ft kötelezettségvállalás. 
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Az Európai Parlament és Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

(2014-2020) 
 

Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések (31. 
cikk).  

 

 

Változás: 

A támogatás magán-erdőtulajdonosoknak, valamint erdőtulajdonosok 
társulásainak ítélhető oda. A tanácsi rendelet kellően indokolt esetekben 
egyéb (állami) gazdálkodók támogatását is lehetővé teszi.  

 

A támogatás mértéke 500 euró/ha az első öt éves kezdeti időszakban, majd 
ezt követően 200 euró/ha. 
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Köszönöm  

megtisztelő figyelmüket! 

Fotó: Dr. Bárány Gábor 


