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MAGÁNERDÕBEN / AKTUALITÁSOK

Jakab István, az Országgyûlés alelnö-
ke április 2-án parlamenti irodájában
fogadta Luzsi Józsefet, Támba Miklóst
és dr. Sárvári Jánost a MEGOSZ képvi-
seletében. 

Elsõként az erdõtörvény módosítása
került napirendre. Az alelnök úr véle-
ménye szerint az erdõkben – a vitatha-
tatlan közcélok mellett – a „kötelezõ
haszonvételnek” kell megvalósulnia,
hogy az erdõ által megtermelt javakat a
társadalom minél hatékonyabban
hasznosíthassa. Így nem tartható, hogy
az év felében korlátozzák a fahaszná-
latokat, különösen a magánerdõben. A
jelenlegi erdõtörvény legfontosabb
anomáliáit abban látja, hogy túl sok
gazdálkodást fékezõ tényezõt tartal-
maz. Kijelentette, hogy a törvény mó-
dosításában számíthatunk a támogatá-
sára és segítségére, amit ezúton is na-
gyon köszönünk.

Jakab István felvetette, hogy az erdõ-
törvény módosításáról tartalmas és je-
lentõs fajsúlyú vidéki konferenciát és
azt követõen fórumot kellene tartani az
eddigi elképzelések széles körû megis-
mertetése és a további javaslatok össze-
gyûjtése céljából.

Ezt követõen a MEGOSZ jelenlévõ
képviselõi tájékoztatták alelnök urat a
magánerdõt az elmúlt idõszakban ért,
elsõsorban hátrányos intézkedésekrõl
és azok várható hatásáról. 

Így, a szakirányítási támogatás meg-
szüntetése (2011-tõl napjainkig) belát-
hatatlan következményekkel jár a ma-
gánerdõkre és visszafordítja annak
elõnyös fejlõdési folyamatait. A mezõ-
gazdaságban közel 700 falugazdász és
sok szaktanácsadó segíti a gazdálko-
dók munkáját, míg a magán-erdõgaz-
dálkodók számára nincs semmilyen
hasonló, államilag is támogatott orszá-
gos hálózat. A szakirányítási támogatás
visszaállítására tett ígéret azóta sem va-
lósult meg.

Elcsoportosítanak több mint 20 milli-
árd forintot az erdészeti jogcímekrõl,
amit az életidegen jogcímrendeletek
miatt nem tudtak az erdõgazdálkodók
az Erdõ környezetvédelmi és Erdõtele-
pítési intézkedéseken igénybe venni.
(2014. december 11-i ÚMVP MB ülés
Erdészeti Albizottság)

Alultervezték a 2014–2020 közötti er-
dészeti kereteket a Vidékfejlesztési Prog-

ramban. Ezt sikerült az FM segítségével
visszahozni a többi ágazattal arányos
támogatási szintre és kb. 106 milliárd
forintban meghatározni a keretet a ko-
rábbi tervidõszak determinációjával
együtt (2014).

A lejáró és új erdei haszonbérleti
szerzõdésekre vonatkozóan megállapít-
ják a földtörvény azon passzusainak ér-
vényességét, ami kimondja, hogy az er-
dõtulajdonos önmagával, mint résztu-
lajdonossal nem köthet haszonbérleti
szerzõdést, sem egyetlen tulajdonostár-
sával sem. (2014. december 6.) 

Az önkormányzatok számára lehetõ-
ségként megnyílt földadó fokozottan
hátrányos helyzetbe hozza az érintett
települések környezetében található
magánerdõket, hiszen akár aranykoro-
na-érték, akár földterület alapján vetik
ki, nem lehet igazságos. Az erdõ – a
mezõgazdasági földterületekkel ellen-
tétben – nem hoz évrõl évre bevételt
(olykor évtizedekig csak kiadás van az
erdõterületekkel kapcsolatban), ugyan-
akkor földalapú támogatás sem jár rá.
Ez azt jelenti, hogy a befizetendõ adók-
nak nincs meg a forrása sem árbevételi,
sem támogatási oldalon. (2015. január
1-jétõl)

Az erdõtörvény aktuális módosítá-
sában behozzák az uniós EUTR fa-
anyag-nyomonkövetési rendszerrõl

szóló rendeletet, ami újabb fölösleges
hatóságot és teljesíthetetlen adatszol-
gáltatást zúdít az erdõgazdálkodók
nyakába, ahelyett, hogy az amúgy is
kötelezõen bevezetett EKÁER mini-
mális kiterjesztésével kiváltották vol-
na a párhuzamosságot (2015. márci-
us).

A szakirányítási támogatás megszû-
nése azt eredményezte, hogy a nem
mûködõ magánerdõk területe növeke-
désnek indult és a bennük kimutatott
erdõfelújítási hátralék ugrásszerûen
megnõtt az elmúlt néhány évben. Ezért

a gazdálkodó nélküli területeken, vagy
ahol nem fellelhetõ a gazdálkodó, az
erdészeti hatóságok megkezdték az er-
dõtulajdonosok közvetlen megkeresé-
sét, felszólítását és bírságolását. Ennek
beláthatatlan következményei lesznek,
mert ezek a kistulajdonosok nem ren-
delkeznek megfelelõ anyagi eszközök-
kel sem szakszemélyzet alkalmazásá-
ra, sem bírságok megfizetésére, sem
erdõbirtokuk mûködõképessé tételé-
re. A jelenlévõk egyetértettek abban,
hogy a szakirányítási támogatások
visszaállítása hatékonyan mérsékelné
az említett intézkedések kedvezõtlen
hatásait és képes lenne lelassítani, kö-
zéptávon megfordítani is a hátrányos
folyamatokat.
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