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  „Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a 
Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai 
síkságon”/”Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí 

Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v 
Krupinskej planine „ 

Ipoly Erdő Zrt. vezető partner 
Pintér Zoltán projektmenedzser 
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 „Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai 

Unió hivatalos álláspontját.“ 

CBP partner: 



A LESY Slovenskej republiky, štátny podnik /állami vállalat/ és az IPOLY 
ERDŐ Zrt. partnerek határon átnyúló együttműködése 2010-ben 
elkezdődött a „Vadászati és erdészeti klaszter a fenntartható határon 
átnyúló fejlesztés támogatására” c. projekt előkészületeivel. Jelenleg a 
HUSK program keretében az IPOLY ERDŐ Zrt., és a LESY SR. 
részvételével összesen négy szlovák-magyar közös projekt 
végrehajtása zajlik. 
 









Projekt címe/Názov projektu: Közösen a természetes 
erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci 
hegységben, és a Korponai síkságon/Spoločne pre 
prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v 
Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine 
Projektazonosító szám/Identifikačné číslo projektu: 
HUSK/1101/2.2.1/0354  
Vezető partner neve/Názov vedúceho partnera: Ipoly 
Erdő Zrt. 
Külföldi partner neve/Názov cezhraničného 
partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
Projekt kezdete/Začiatok realizácie projektu:  
2012. 12. 01.   
Projekt vége/Ukončenie projektu: 2014. 11. 31.  
ERFA támogatás összege/Výška podpory z ERDF: 
657 559,53  EUR 



A projekt célja a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a 
Korponai fennsík egyes természetes élőhelyeinek 
he lyreá l l í tása és fenntar tása (á l lagmegő rzése) 
erdőszerkezet áta lakí tásával , invazív növények 
visszaszorításával. Természetvédelmi és NATURA 2000 
területeken folytatott, természetközeli erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó technológiafejlesztés. A partnerek a projekt 
keretében stabilizálni kívánják a veszélyeztetett homogén és 
egykorú erdőket és részben átalakítani őshonos, több fafajból 
álló, heterogén erdőállományokra. A projekt szakmai tartalma 
olyan erdőművelési munkák és erdővédelmi intézkedések 
megvalósítása, amely eredményeképpen az erdő tartamosan 
tudja betölteni a társadalom által igényelt gazdasági, védelmi és 
rekreációs szerepét. 





  
A tervezett projekt Magyarországon a Közép-
Magyarország és az Észak-Magyarország Régióban, 
azon belül Pest és Nógrád Megyében, Szlovákiában a 
Besztercebányai és a Nyitra megyei régióban valósul 
meg. 





A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a 
Korponai fennsík erdőterületei számos védett, 
fokozottan védett vagy épp Vörös Könyves magas 
természetvédelmi értékű faj számára jelentenek 
élőhelyet. Eredményes védelmük, hosszú távú 
fennmaradásuk az élőhelyek természetvédelmi 
rehabilitációjával és megőrzésre tett tevékenységekkel 
képzelhető el. Ez összhangban van a terület Nemzeti 
Parkjának és Tájvédelmi Körzetének stratégiájával is.  









Projekt 
partner 

Maximum 
ERFA EUR 

ERFA 
részarány 

% 

A nemzeti 
költségvetési 
hozzájárulás 

maximum 
EUR 

A nemzeti 
költségvetési 
hozzájárulás 
részaránya 

% 

Az önrész 
mértéke 

EUR 

Az 
önrész 
aránya 

% 

Teljes 
költségvetés 

EUR 

Vezető 
partner (LP) 
IPOLY ERDŐ 
Zrt.  312 575,98 80,75 55 160,47 14,25 19 354,55 5,00 387 091,00 

Fő 
határontúli 
partner 
(CBP) LESY 
SR. 344 983,55 85,00 40 586,30 10,00 20 293,15 5,00 405 863,00 

Összesen: 657 559,53 95 746,77 39 647,70 5,00 792 954,00 

Finanszírozási források  



A projekt megvalósítása 2012.12.01-én kezdődött és 24 
hónapig, 2014.11.30-ig tart. A projektben megtervezett 
feladatokat a partnerek közös munkamegosztásban hajtják 
végre. A projekt kezdetén az IPOLY ERDŐ Zrt. 
nyitókonferenciát rendez. A projekt fő tevékenységeinek 
végrehajtása –közbeszerzést követően- 2013. tavaszán 
elkezdődik az érintett erdőrészletekben.(Két külön 
előadásban mutatják be a kollégák.) A partnerek a projekt 
folyamán összesen 6-szor tartanak találkozót a projekt 
végrehajtásának koordinálása, elszámolása érdekében. A 
magyar partner a szlovák partner részvételével 
s z e m i n á r i u m o t s z e r v e z a t e r m é s z e t k ö z e l i 
erdőgazdálkodás témakörében. A szlovák partner szervez 
záró konferenciát, ahol a projekt megvalósítása kerül 
k iér téke lésre és meghatározásra kerü lnek az 
együttműködés további lehetőségei. 
 



Tájékoztatás 

A tájékoztatás WEB lap, Tv, Rádió és sajtó 
útján történik. A projekt indulásakor az IPOLY 
ERDŐ Zrt. kialakít egy kétnyelvű Web-oldalt. A 
partnerek információs táblákat helyeznek ki az 
érintett helyszíneken, főbb információs 
pontokon és az eszközökön. 
 

A projekt WEB lapja: 
 

www.huskforforests.ipolyerdo.hu 
 
 



HUSK/1101/2.2.1/0354 sz., HU-SK FOR FORESTS 
projekt Nyitó konferencia 2013.1.23. 

Köszönöm a figyelmet! 
Ďakujem za pozornosť!  

Pintér Zoltán 
Ipoly Erdő Zrt. Projektmenedzser 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával,  

 az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 www.husk-cbc.eu 
 „Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai 

Unió hivatalos álláspontját.“ 

CBP partner: 


