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A rendezvény délutáni folytatásában szakmai elõadásokra ke-
rült sor. Elsõként Ugron Ákos Gábor Az erdõtörvény-módosítás
célja, fontossága és szerepe a magyar vidék életében címmel tar-
tott elõadást. 

A kétharmados többséggel még májusban elfogadott az
erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
törvény két ütemben – szeptember 1. és jövõ év január 1.
– lépnek életbe. Ez számos kérdésben megreformálja az er-
dõgazdálkodást, valamint annak szabályozását. Ehhez iga-
zítva, illetve az anyag nagyságára és az érintettek széles kö-
rére való tekintettel a szükséges rendeleti szintû szabályozás
is két ütemben valósul meg.

Az elsõ ütem olyan fontos kérdéseket taglal, mint az er-
dõsítési célállományok meghatározásának egyszerûsítése,
az erdészeti adattárhoz való – elektronikus – hozzáférés le-
hetõségének megteremtése. Emellett fontos terület erdõter-
vezéskor a gazdálkodói szándék erõteljesebb megjelenésé-
nek biztosítása, valamint a gazdálkodók iránti nagyobb
bizalom kiépítése, melynek része a hatósági munka felül-
vizsgálata telepítéskor, felújításkor.

A második ütemre maradnak olyan fontos kérdések, mint
az erdõkezelés és az erdõkezelõ szerepe, a jelölõ erdei élõhe-
lyek kijelölésének szabályai, a természetvédelmi célú korláto-
zások külön szabályai. De ilyen, sokak számára lényeges terü-
let az erdõgazdálkodási korlátozás esetén fizetendõ kártalanítás
megállapítása is – foglalta össze Ugron Ákos.

Második elõadóként dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkára az Ipari célú fás szárú ültetvények támogatása a
Vidékfejlesztési Program keretében címû prezentációját mu-
tatta be.

Már ipari faültetvények telepítésére is igényelhetõ támo-
gatás a Vidékfejlesztési Programból. Továbbra is elõnyt
élvez azonban a természetes erdõk telepítése. Az 50,32 mil-
liárd forintos keretösszegbõl az ipari célú fás szárú ültetvé-
nyek támogatására elkülönített 5 milliárd forint elsõsorban
arra szolgál, hogy az ipari fa iránt megnõtt keresletet azok-
ból elégítsük ki. 

A korábbi 101 helyett 5 faállománytípus képezi az erdõsítés
alapját, az erdõtelepítés támogatása pedig egységköltség ala-

pú. A gyorsan növõ fafajokból álló, kifejezetten ipari célú alap-
anyag termelését szolgáló faültetvényeket akácból és nemes-
nyárból hozhatnak létre támogatással a gazdálkodók.

Ez esetben a pályázathoz az erdészeti hatóság által kiállí-
tott hiánytalan telepítési bejelentésrõl szóló igazolást kell
csatolni. A legkisebb támogatható terület 0,5 hektár, és
olyan területekre nem igényelhetõ, ahol az állam tulajdoni
hányaddal rendelkezik. Akác esetén a minimális tõszám
hektáronként 2500, nemesnyárból 278.

Az ültetvényeket legkorábban a telepítés befejezése után
8 évvel lehet letermelni, és legföljebb 20 évig tarthatók fönn.
Az 5. év végéig azonban akácültetvényekben legalább 2, a
nemesnyárnál 6 méter magas ágtiszta törzset kell kialakítani.
Csak akkor jár a támogatás, ha igazolt származású a szaporí-
tóanyag, és ez a pótlásokra is vonatkozik.

A telepítés mezõgazdasági területen történik, és azt a kö-
telezettségvállalás idõszakában sem kell átminõsíttetni.
A pályázatnál többletpontot ér, ha a pályázó a foglalkozta-
tottak számának növelését vállalja, az ültetvényt 8 évnél to-
vább tartja fönn, illetve például vállalja szennyvíziszap el-
helyezését az érintett területen. A támogatás mértéke
akácnál hektáronként 1372 euró, nemesnyárnál 1915 euró –
fejezte be elõadását a helyettes államtitkár.

A kormányzat, az erdészeti szakmai és érdekképviseleti
szervezetek, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
közös sikerének tekinthetõ az értékteremtõ erdõgazdálko-
dást támogató erdõtörvény kidolgozása – mondta Gyõrffy
Balázs, a NAK elnöke elõadása elején.

A NAK megalakulása óta nagy hangsúlyt helyez arra,
hogy a több mint 12 ezer erdõ- és vadgazdálkodó tagjának
véleménye, elképzelései megjelenjenek a köztestület tevé-
kenységében. Ezt jól mutatja, hogy a NAK a Vidékfejleszté-
si Program erdészeti pályázatainak elõkészítése, illetve a kü-
lönbözõ jogszabály-módosítások során a szakmai és
érdekképviseleti szervezetek – köztük a MEGOSZ – meg-
kérdezésével fogalmazta meg javaslatait. 

Hangsúlyozta, az új jogszabály egyáltalán nem szorítja hát-
térbe a természetvédelmi szemléletû erdõgazdálkodást, ugyan-
akkor megteremti azt a már régóta hiányzó összhangot és
egyensúlyt, amire a magyar vidéknek égetõen szüksége volt.
Az erdészeti- és a vadgazdálkodási törvények újjáalkotásával
a korábbi egyoldalúságok helyett az erdõ mint nemzetgazda-
sági érték az eddigieknél jobban kiaknázható lesz. 

Gyõrffy Balázs a következõ idõszak feladatai, kihívásai
között említette többek között az erdõtörvény végrehajtási
rendeletének megalkotását, az erdészeti jogcímek lehívásá-
nak segítését, a rendezetlen erdõterületek gazdálkodásba
vonását, a szakirányítási támogatás visszaállítását és az örö-
kösödési folyamatok szabályozását. Ezek sikeres megvalósí-
tásában a NAK továbbra is számít stratégiai partnere, a
MEGOSZ véleményére, javaslataira.

A szakmai elõadások zárásaként Horváth Iván, a Pro Sil-
va Hungaria Egyesület elnöke Fenntarthatóság vagy tarta-
mosság? – A környezet állapota és az erdõkezelés címmel
tartott gondolatébresztõ elõadást az örökerdõ-gazdálkodás
elméleti, szemléleti és gyakorlati kérdéseit járva körbe.
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MEGOSZ Nagyrendezvény Füzéren — II.
Szakmai elõadásokkal zárult az országos találkozó

Szeptember 23-án Füzér településen tartotta meg idei
országos nagyrendezvényét a Magán Erdõtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetsége. 


