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Az EMVA tengelyei
•• A mezőgazdasági és erdészeti ágazatA mezőgazdasági és erdészeti ágazat

versenyképességének növelése.versenyképességének növelése.
•• A természeti környezet és a vidéki tájakA természeti környezet és a vidéki tájak

fejlesztése. (erdészeti területek fenntarthatófejlesztése. (erdészeti területek fenntartható
használata)használata)

•• A vidéki területek életminősége és a vidékiA vidéki területek életminősége és a vidéki
gazdaság diverzifikálása. (az gazdaság diverzifikálása. (az erdőgazdálerdőgazdál--
kodás  kodás  vidéki életkörülményekre gyakoroltvidéki életkörülményekre gyakorolt
hatásának fejlesztése)hatásának fejlesztése)



EMVA
21. cikk szakképzési és tájékoztatási tevékenységek,

beleértve a tudományos ismeretek és az innovatív
gyakorlat terjesztését a mezőgazdasági, élelmiszer- és
erdészeti ágazatban dolgozó személyek számára

22. cikk a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
23. cikk a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági

munkavállalók korai nyugdíjba vonulása
24. cikk tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági ter-

melők és erdőgazdálkodók általi igénybevétele
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25. cikk üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási
tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti
tanácsadási szolgáltatások létrehozása

26. cikk a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
Erdőgazdálkodás során is alkalmazható, de
alapvetően mezőgazdasági erőgépek beszerzése

 



Az EMVA
27. cikk az erdők gazdasági értékének növelése

a) erdészeti stratégiai géppark és kiegészítő eszközök
beszerzése (speciális erdészeti traktorok, erőgépek,
kötélpályák, közelítő, kihordó szerelvények, adap-
terek, stb.)

b) hagyományos erdészeti eszközök beszerzése (ló,
lószerszám, fogat, közelítő kerékpár, csúszda, stb)

c) erdőgazdálkodást segítő informatikai beruház-ások
(GPS, számítógép, nyomtató, monitor, programok,
stb.)
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 28. cikk a mezőgazdasági és erdészeti termékek

értéknövelése

a) Elsődleges fafeldolgozást szolgáló gépbe-
ruházások (stabil aprítógép, fűrészgépek, rako-
dógépek, szárító gépek, stb.)

b) Erdei melléktermékek gyűjtését, feldolgozását,
előállítását szolgáló gépberuházások
(gyümölcsaszalók, gombaszárító, faszénégető
lakó-tároló kocsi, méhészeti berendezések, stb.)

c) Az elsődleges fafeldolgozással és az erdei
melléktermék-feldolgozással kapcsolatos építési
beruházások, meglévő épületek felújításának
támogatása
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29. cikk új termékek, eljárások és
technológiák fejlesztésére irányuló
együttműködés a mezőgazdasági és
élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti
ágazatban
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 30. cikk a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével

és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra
javítása és fejlesztése

a) erdei feltáró úthálózat fejlesztése, felújítása a
kapcsolódó műtárgyakkal együtt (útpálya al- és
felépítmény, hidak, átereszek, támfalak, árkok, stb.)

  b) erdőtalaj védelmét szolgáló műtárgyak építése,
felújítása (rőzsefonat, támfalak, hordalékfogók,
övárkok stb.)

c) erdő vízháztartását szabályozó műtárgyak építése,
felújítása (erdei víztározók, csatornák, vízelvezető
árkok, stb.)

d) birtokrendezést szolgáló földmérési munkák
elkészítése (megosztási-, telekegyesítési-, változási
vázrajzok, stb.)
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 43. cikk a mezőgazdasági földterület első erdősítése
- erdőtelepítési első kivitel (létesítés) – a

mezőgazdasági művelésű területek erdősítése és
szükséges esetekben az ezt kiegészítő, a
létesítéshez tartozó, igazolt többletköltség igényű
munkák;

- az erdőtelepítések ápolása és védelme az
erdőtelepítési első kivitelt követő maximum öt
évig;

- erdőtelepítési jövedelempótló támogatás az
erdősített területek után maximum tizenöt éves
időtartamon keresztül a jövedelem kiesés
fedezésére.
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44. cikk agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása
mezőgazdasági földterületeken

45. cikk nem mezőgazdasági földterület első
erdősítése

46. cikk  NATURA 2000 kifizetések



 EMVA
47. cikk erdő-környezetvédelmi kifizetések

1. Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok
visszaszorítása célprogram

2.Leromlott szerkezetű nem idegenhonos erdőállo-
mányok átalakítása célprogram

3. Idegenhonos állományok termőhelynek megfelelő
őshonos fafajokkal való felújítása (Szerkezet-
átalakítás fafaj cserével) célprogram

4. Erdők természetességének megőrzése és javítása
célprogram

5. Állandó erdőborítás fenntartása talajvédelmi
érdekből
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47. cikk erdő-környezetvédelmi kifizetések

6. Hullámtéri erdőgazdálkodás célprogram
7. Az erdők kiemelt közjóléti célú fenntartása
8. Természetkímélő erdőgazdálkodási módok és

módszerek támogatása
9. Mezőgazdasági területek önerdősűlésének támo-

gatása
10. Az erdőállományok szálaló szerkezetének támo-

gatása célprogram
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48. cikk az erdészeti potenciál helyreállítása és

megelőző intézkedések bevezetése
49. cikk  nem termelő beruházások támogatása
53. cikk nem mezőgazdasági tevékenységgé történő

diverzifikálás
54. cikk támogatás a vállalkozások létrehozására és

fejlesztésére
55. cikk a turisztikai tevékenységek ösztönzése
56. cikk a gazdaság és a vidéki lakosság számára

nyújtott alapszolgáltatások
57.cikk a vidéki örökség megőrzése és

korszerűsítése



Az EMVA lehetőségei
Az erdészeti ágazat jövője szempontjából a II.

Nemzeti Fejlesztési Terv Vidékfejlesztési
lehetőségei meghatározó kereteket állítanak fel.

Az erdőgazdálkodás fejlesztését szolgáló szakmai
célkitűzések az EMVA keretei között
megvalósíthatók.

Az EMVA  hazai kereteit meghatározó vidék-
fejlesztési szabályozás keretei között az erdészet
szerepeltetése, a szükséges források biztosítása.
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