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2000-hez képest a következô két évben
ötven százalékkal többel, összesen 134
milliárd forinttal nagyobb forrást bizto-
sít a költségvetési törvényjavaslat az
egyes tárcák által irányított célprogra-
mokra. Az agrártárca jövôre csaknem
30, a Gazdasági Minisztérium pedig 19
milliárd forinttal többet költhet ezen a
jogcímen. Új, 5 milliárd forintos célelôi-
rányzat finanszírozza a jövô évtôl a Szé-
chenyi-terv regionális gazdaságépítési
programjait.

A legtöbbet a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium költhet a jö-
vôben az egyes célfeladatokra. Jövôre és
2002-ben is összesen 108 milliárd forin-
tot oszthat szét a tárca az idei 78,5 milli-
árd után. A többlet nagy része az alapte-
vékenységekhez kötôdô beruházások

támogatási keretében a 25 milliárdos
növekmény. Így erre a célra jövôre 68,1,
2002-ben pedig 65 milliárd forint jut,
amibôl mindkét évben csupán 900 millió
forintot kell a tárcának elôteremtenie. Er-
dôtelepítésre jövôre és 2002-ben is 6 mil-
liárd forintot lehet célelôirányzatból for-
dítani az idei 2,6 milliárd forint után. Te-
rületfejlesztésre jövôre csaknem 22 milli-
árdot, 2002-ben pedig 19,5 milliárd fo-
rintot lehet költeni. 4–5-szörösére nô a
közvetlenül vidékfejlesztésre fordítható
összeg: 4,5, illetve 5,5 milliárdra.

A környezetvédelmi célfeladatokra
fordítható forráskeret jövôre az ideinél
alig több, mint 2 milliárd forinttal 31,1
milliárd forintra bôvül, 2002-ben pedig
32,1 milliárd forintot lehet ezen a jogcí-
men elkölteni.

6 milliárd az erdôkért

Támogatások milliárdjai

Néhány program 2000 2001 2002

Széchenyi-terv +5,0
Út, híd 11,4 4,45 8,5
Agrárberuházás 43,0 68,1 65,0
Erdôtelepítés 2,6 6,0 6,0
Területfejlesztés 22,0 22,0 19,5
Vidékfejlesztés 1,0 4,5 5,5
Kis- és középváll. 6,7 13,4 17,4
Turisztika 8,0 25,0 28,1
K+F 7,9 9,5 11,7
Távközlés, informatika 7,5 31,2 48,0

Erdôtelepítésekre volna
szükség
Az elmúlt 10 évben egyetlen hektárral
sem nôtt a magyarországi erdôk területe,
a zöldövezetek nagysága évente 5-5 és fél
ezer hektárral csökkent, jelenleg 4,7 mil-
lió hektárt tesz ki. Az ország területének
19 százalékát borítja erdô, az egészsége-
sebb környezet megteremtéséhez ennek
jelentôs mértékû bôvítésére van szükség.
Fôként a kirándulásra és egészségügyi
célra igénybe vehetô erdôk bôvítésére
van igény. Nehezíti a kormányzat erdôte-
lepítési terveinek megvalósítását, hogy a
szóba jöhetô földterületek jelentôs része
magánkézben van. A környezetvédelmi
miniszter szerint a jelenleginél nagyobb
állami támogatást kellene adni az erdô-
gazdaságoknak, hogy tevékenységüket
mindinkább a környezet- és természetvé-
delmi érdekek érvényesítésével végez-
hessék. Magyarország teljes erdôterületé-

nek 60 százaléka károsodott, ezen belül
20 százaléka súlyosan. Az sem tesz jót az
erdôk állapotának, hogy tavaly hatálytala-
nították a 30 éve megalkotott favédelmi
törvényt, így ma szinte büntetlenül lehet
kivágni a településeken lévô fákat – írja a
Gazdasági Értesítô 36. heti számában. Eb-
bôl is látszik, hogy bôven van még mit
tenni az összehangolt felvilágosító mun-
kában, szakmánk minden területén.

Emlékülés
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Kara Mikoviny Sámuel, a ne-
ves polihisztor születésének 300., halá-
lának 250. évfordulója alkalmából em-
lékülést rendezett.

III. Károly király a selmecbányai Bá-
nyatisztképzô Tanintézet elsô vezetô ta-
nárának Mikoviny Sámuelt 1735. szep-
tember 28-án nevezte ki.

Megemlékeztek:
Dr. Prof. Emeritus Patvaros József:

Mikoviny Sámuel, a tudós polihisztor
élete és munkássága.

Dr. Führerné dr. Nagy Györgyi, egye-
temi docens: Mikoviny Sámuel ifjúkora
és tanulóévei (1700–1725).

Dr. habil. Bácsatyai László, egyetemi
tanár: Mikoviny Sámuel, az asztrológus
és geometra.

Elismerések
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Millenniumi Emlékplakettet
adományozott az erdô- és vadgazdálko-
dás, vadászat, vadvédelem és a vadászte-
rület tulajdonosainak érdekvédelmében
végzett kiemelkedô munkájukért

Dr. Kovács Árpádnak, a Magyar Bér-
kilövô és Független Vadásztársaságok
Országos Szövetsége elnökének, aki az
FVM Országos Vadgazdálkodási Tanács
tagja;

Csordás Lászlónak, a Magyar Bérki-
lövô és Függelten Vadásztársaságok Or-
szágos Szövetségének alelnökének;

Varga Bélának, a Pro Silva Hungária
Orsz. Szövetség elnökének, a Magyar
Bérkilövô és Független Vadásztársasá-
gok Országos Szövetsége szaktanács-
adójának;

Telegdy Pálnak, a Magánerdôtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos Szövet-
ségének elnökének, a Magyar Bérkilövô
és Független Vadásztársaságok Országos
Szövetségének szaktanácsdójának.

Az elismerô Millenniumi Emlékpla-
ketteket a Parlamentben Gyimóthy Gé-
za országgyûlési képviselô, az Ország-
gyûlés alelnöke adta át.

Az ünnepélyes átadásnál jelen volt
dr. Barátossy Gábor, a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdészeti Hivatalának elnöke és Jakab
István, a Magyarországis Gazdakörök
Országos Szövetségének társelnöke, a
Magyar Mezô- és Erdôgazdasági Érdek-
képviseleti Tanács elnöke.

Az Országos Erdészeti Egyesület
az SZJA 1 százalékából kapott
1.649.000 Ft-ot a küldöttközgyû-
lés határozata alapján az alábbi-
ak szerint használta fel:
szociális segélyezésre 600.000 Ft,
mûködési célokra 1.049.000 Ft.
Ismételten köszönjük tagtársaink
és támogatóink felajánlását!


