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A terepen, Kisgyón határában tar-
totta az országos megnyitót a
„VADEX” Rt. Balsay Miklós vezér-

igazgató szavai után Tóth Károly erdé-
szetvezetô és Jaksics István mûszaki ve-
zetô ismertette a megjelent vendégek
elôtt a térségben folyó természetszerû
erdôgazdálkodást. A hosszúkígyósái Er-
dei Szentélyben a vadászkürtösök – a
Vándorgyûlésen ismerhettük meg ôket –
után Balsay István, az Országgyûlés Te-
rületfejlesztési Bizottságának elnöke is-
mertette az erdôkkel kapcsolatos jövô-
beni teendôket. A beszédet Hubertusz
mise követte, majd a Móri fúvószenekar
játszott. A tudósító csak azt sajnálja,
hogy egyszerre nem lehet ott az ország-
ban megtartott valamennyi rendezvé-
nyen. Balsay István beszédébôl idézünk:
„Az Európai Unióban nem várható,

hogy egységes erdészeti politikát alakí-
tanának ki, ezzel együtt azonban a kö-
zösségi erdészeti politika mindazon er-
dészetpolitikai problémával foglalko-
zik, amely határokon túlnyúló szabá-
lyozást igényel, amely meghaladja az
érintett államok saját lehetôségeit. Min-
den, ami e követelményeknek nem fe-
lel meg, célszerûen koordinált erdésze-
ti politika keretében oldható meg.

Stratégiai szempontból az európai
erdôkért felelôs miniszterek strasbourgi

és helsinki konferenciáinak határoza-
tai irányadók, nevezetesen:

• a strasbourgi konferencia határo-
zatai a következôkrôl szólnak:

– az erdei ökoszisztémák megfigye-
lését célzó állandó próbaterek európai
hálózatának kialakításáról,

– az erdei génkészletek megôrzésérôl,
– az erdei tûzesetek decentralizált

európai adatbankjának létrehozásáról,
– a hegyvidéki erdôk kezelési mód-

jának adaptálásáról az új környezeti vi-
szonyokhoz,

– a fás növé-
nyek fiziológiai
kutatására szolgá-
ló EUROSILVA há-
lózat bôvítésérôl,

– európai háló-
zat létrehozásáról
az erdei ökoszisz-
témák kutatásáról;

• a helsinki
konferencia hatá-
rozatai a követke-
zôk:

– az európai er-
dôk tartamos
(fenntartható) gaz-
d á l k o d á s á n a k
irányelvei,

– az európai er-
dôk biológiai sok-
félesége (biodi-
verzitás) megôrzé-
sének és fenntartá-
sának általános
irányelvei,

– erdészeti
együttmûködés a

gazdasági átmenetben lévô országok-
kal,

– az európai erdôk kezelési stratégi-
ái a klímaváltozáshoz történô hosszú tá-
vú alkalmazkodás érdekében.

Fontos megállapítás, hogy a környe-
zetvédelem a nemzetközi kereskedelem-
ben is meghatározó szerepet fog játsza-
ni. Egy ilyen rendszer azonban erôsíte-
ni fogja a fatermékeknek mint újrater-
melhetô, környezetkímélô terméknek a
pozícióját, tehát erôsíteni fogja a he-
lyettesítô termékekkel szemben a fater-
mékek versenyképességét.

A világ éves fanövedéke – összeha-
sonlítva más újratermelhetô nyersanya-
gokkal – több, mint a burgonya-, búza-,
rizs-, kukorica-, árpa-, zab- és rozsterme-
lés együttesen. Ipari alapanyagokkal
összehasonlítva: a világ fakitermelése
közel azonos a cement-, acél-, mûanyag-
és alumíniumtermelés összegével.

Az Európai Unió a világ harmadik
legnagyobb fafelhasználója, de csak
szükségletének felét fedezi saját terme-
lésbôl, az immateriális javak változó
mértékû igénybevétele mellett.

Az erdôk tulajdonosi szerkezete úgy
alakul, hogy a jelenlegi erdôterületnek
mintegy 60 százaléka állami, 40 szá-
zaléka magántulajdonban lesz a kár-
pótlási folyamat lezárultát követôen. Az
új erdôtelepítések azonban – a termô-
föld jövôbeni, minimálisan 80 százalé-
kos magántulajdona okán – elsôsorban
magántulajdonúak lehetnek. Mintegy
250–290 ezer új erdôtulajdonossal kell
számolni.

Tényleges probléma az, hogy az elap-
rózott vezetési szerkezet megnehezíti, sôt

Erdôk Hete



318 Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 10. szám (2001. október)

szinte lehetetlenné teszi átfogó stratégiák
kialakítását, ami által elvesznek azok a
versenyelônyök, amelyeket egy ilyen mé-
retû és erejû szervezet birtokolhatna.

Az erdôk anyagi és nem anyagi jelle-
gû hozamai és szolgáltatásai tartamossá-
gának biztosítása, az erdôvagyon védel-
me érdekében Magyarországon több,
mint 100 éve önálló erdészeti szakigaz-
gatás létezik. Jelenlegi felépítésében
1997. január 1. óta mûködik és látja el az
erdôk védelme, fenntartása érdekében
nélkülözhetetlen, jogszabályokban
meghatározott igazgatási feladatokat az
Állami Erdészeti Szolgálat és 10 aláren-
delt területi igazgatóság. A fel-adatokat
végzô intézmények rendkívül alacsony
létszámmal, alulfinanszírozottan, állan-
dósult túlterheltségben látják el – az elô-
zôekben vázoltak következményeként
– a nagyságrendekkel gyarapodott
munkát. Az erdôvagyon védelme érde-
kében a fejlett államokban (melyek ha-
zánkhoz hasonló ökológiai adottságok-
kal – erdôállományokkal – és erdôgaz-
dálkodási múlttal rendelkeznek), így az
EU-országokban önálló erdészeti szak-
igazgatási szervezetet mûködtetnek.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy az egysé-
ges magyar erdészeti szolgálat létreho-
zása meghagyta a területi mûködéshez
szükséges önállóságot, a biológiai ala-
pokhoz alkalmazkodó regionális mûkö-
dési területeket, azok mozgékonyságát,
a megfelelô döntési jogköröket, de a

szakmai elemzô, fejlesztô, ellenôrzô
munkát jobban ellátja, az informatikai és
mûszaki fejlesztési feladatokat egysége-
sen és takarékosan oldja meg. Az ágaza-
ti döntés-elôkészítésekhez magas színvo-
nalú elemzéseket szolgáltat.

A magyar fafeldolgozó ipari kapaci-
tások/feldolgozási technológiák nem
felelnek meg a kívánatos mértékben fa-
választéki/fafaji lehetôségeknek, illetve
adottságoknak. A fahasznosítás szerke-
zete a fejlôdô országok színvonalán
van, ami elsôsorban az ipari fa (vé-
konyfa) hazai hasznosításában tükrözô-
dik. Ugyanakkor a magyar piac kicsi
ahhoz, hogy optimálisan mûködtethetô
gyártókapacitás termékmennyiségét
felvegye, tehát nagyobb régióban kell
tervezni.

Az erdôgazdálkodás nemzetgazdasá-
gi céljának az erdôkkel szemben támasz-
tott sokrétû társadalmi igénynek hosszú
távon történô biztonságos (tartamos), a
környezet- és természetvédelemmel, a
földhasznosítás és a talajvédelem érde-
keivel összehangoltan növekvô mértékû
kielégítését kell tekinteni.

A társadalmi igényeknek az erdôál-
lomány gyarapításával, minôségének
javításával lehet megfelelni. Prognózi-
sok szerint a racionális földhasználat
során a szántó mûvelési ágból 15–16
százalék más mûvelési ágban történô
hasznosítással lehet számolni. Az alter-
natív földhasznosítás keretében történô

erdôtelepítésnek – összehasonlítva más
megoldásokkal – jelentôs kockázati ele-
mei is vannak. Mindenekelôtt a kárpót-
lási folyamat, valamint a rendelkezésre
álló földterület termôhelyi adottságai.
Az alternatív földhasznosítást pedig –
mint lehetôséget – az agrárpolitika
egyik elemeként kell alkalmazni.

Elfogadva az erdôvel szemben tá-
masztott komplex társadalmi igényt, az
erdôtelepítést ökológiai, ökonómiai és
szociológiai igényeknek megfelelô –
nemzeti léptékû – beruházásnak kell te-
kinteni úgy, hogy nagyobb – folyama-
tosan bôvülô – erdôterület esetén bô-
vülhet a védelmi funkciót betöltô, illet-
ve a védett erdôk területe is.

Stratégiai cél Magyarország erdôs-
ültségének 25–27 százalékra emelése.
Ennek érdekében EU-támogatás eseté-
ben fokozatosan el kell érni 2000. évtôl
a 20 ezer ha/év erdôtelepítési ütemet.
Ennek biztosítani kell anyagi, biológi-
ai, mûszaki és szellemi feltételeit.

Az iparpolitika részeként tudatos fa-
nyersanyag-gazdálkodásra van szük-
ség, mivel az erdô és a belôle kitermel-
hetô nyersanyag – mint megújítható
erôforrás – a nemzeti vagyon része.
Nyilvánvaló, hogy a fafeldolgozó ipar
erdészeti fejlesztésekkel harmonizáló
fejlesztése nélkül az erdôgazdálkodás
reménytelen helyzetbe kerülne, mivel
jól mûködô fafeldolgozó ipar nélkül
nincs életképes erdôgazdálkodás.
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Szükségszerû az erdészeti politika,
az ökológiai kérdések, a mezôgazdasá-
gi tevékenység, a térségi fejlesztés és az
iparpolitika ökonómiai keretben törté-
nô összehangolása, szintetizálása.

A fagazdaság számára javasolható
stratégiai irányoknak inkább a minô-
ségfejlesztést kell megcélozni.

A versenyképesség fejlesztésének
alapvetô feltétele a termékinnováció és
a marketingmunka fokozott támogatá-
sa és javítása.

Jelenleg az új erdôtulajdonosok nem
mindegyike rendelkezik elégséges
szakmai, jogi, pénzügyi ismerettel. Tár-
sadalmi érdek azonban az erdôk stabili-
tásának fenntartása, ezért – legalább ad-
dig, amíg életképes magántulajdonos
szervezetek nem mûködnek – az állam-
nak vállalnia kell az erdészeti szakta-
nácsadás szervezését és finanszírozását,
beleértve az integrációs tevékenység
ösztönzését is. Távlatilag a szaktanács-
adás vállalkozói tevékenységnek te-
kinthetô.

Emellett, illetve ezzel egyidejûleg kell
gondolni az erdészeti infrastruktúra fej-
lesztésére is. Utóbbi az erdôfeltárási te-
vékenység aktivitásának növelését je-
lenti a környezet- és természetvédelmi
szempontokat érvényesítô feltáró úthá-
lózat bôvítésével. A felsorolt erdészeti
fejlesztések – sajátosságaiknál fogva –
költségvetési támogatást igényelnek.

Határozottan támogatni kell az ôsho-

nos fafajokra helyezett hangsúlyt az er-
dôtelepítés és erdôfelújítás területen,
összhangban a természetvédelemmel, il-
letve a termôhelyi adottságokkal, tekin-
tettel a fafajválasztás általános irányelve-
ire, az ôshonos fafajok nemesített szapo-
rítóanyagának biztosítására, valamint az
ôshonos fafajok számára alkalmatlan ter-
môhelyek más fafajokkal történô telepí-
tésére az alternatív földhasznosítás, illet-
ve a vidékfejlesztés keretében.

Meg kell vizsgálni az erdôvel kapcso-
latos illetékeket, és javaslatot kell tenni
olyan illetékkiszabásra, amely vonzóvá
teszi az erdô birtoklását és ott a tarta-
mos gazdálkodást. Jelenleg illetékköte-
les az alábbi eljárás:

Javaslat illetékkiszabásra:
A nagyobb és megfelelô, tartamos ho-

zamokat biztosító erdôbirtoknagyság ki-
alakulása érdekében az erdôtulajdon át-
ruházása (elidegenítés, ajándékozás, cse-
re, adás-vétel, öröklés stb.) esetén,
amennyiben a helység a határon belül, a
helyi lakosú személyek részére történik
és meglévô erdôhöz, kisebb birtok na-
gyobbhoz csatlakozik, gazdasági társasá-
gok, erdôbirtokossági társulathoz kap-
csolódik stb., illetékmentességet biztosít-
son a törvény átmenetileg legalább 5
évig (vagy tovább). Az ilyen módon ke-
letkezett adóköteles jövedelem utáni adó
elengedésére méltányossági eljárás kere-
tében legyen jogosult az adóhatóság.

Minden olyan erdôingatlan ügyben,
ami birtokkoncent-
rációt segíti elô, il-
letékmentességre
lenne szükség.

Nem kívánatos
a faanyag-felhasz-
nálás iránti igény
visszaszorítása, in-
kább ösztönözni
kell a társadalmat
a fának mint kör-
n y e z e t k í m é l ô
nyersanyagnak a
minél szélesebb
körben történô
h a s z n á l a t á r a .
Ezért az EU-orszá-
gokban alkalma-
zott mintára ki kell
dolgozni egy olyan
marketingkoncep-
ciót, amely egy-
részt garantálja az
erdô fenntartható
fejlôdését, másrészt
képes elôsegíteni a
fatermék-kereslet
kielégítését is.”

Tanácsok
adóügyekben
„Egy vidéki város erdôbirtokossági
társulatának elnöke vagyok. A társulat
többségében öreg, nyugdíjas embe-
rekbôl áll. Ennek az erdôbirtokosság-
nak az érdekképviseletét látom el a
háromfôs elnökség és ugyancsak há-
romfôs felügyelôbizottság keretén be-
lül. Ténykedésünkért tiszteletdíjat és
természetbeni juttatást (fajárandóság)
kapunk a cégbíróság által jóváhagyott
alapszabálynak megfelelôen, amit az
éves közgyûlés is elfogadott. E juttatá-
sok kezelését szeretném tisztázni. Úgy
érezzük, hogy tévesen értelmezzük az
idevonatkozó adózási állásfoglalást,
miszerint társulatunk mint erdôgaz-
dálkodó ôstermelôként is elszámol-
hatja a gazdálkodását. Fakitermelésre
csak 2003-ban kapunk engedélyt,
ezért bevétel most csak az állami tá-
mogatásból származik, amit erdôtele-
pítésre és ápolási munkák elvégzésé-
re fordítunk.”

Az erdôbirtokossági társulat – a sze-
mélyi jövedelemadó törvényének alkal-
mazása szempontjából – társas vállalko-
zásnak minôségül, tehát nem ôsterme-
lôinek, a társulat tevékenysége pedig
nem lehet ôstermelôi tevékenység. (Ôs-
termelônek csak a törvényben megha-
tározott feltételeknek megfelelô, tizen-
hatodik életévét betöltô magánszemély
minôsülhet.)

Az erdôbirtokossági társulatba vitt
erdôtulajdon tulajdonosa azonban jogo-
sult a tulajdonosi jogon alapuló haszon-
vételek (például erdészeti szaporítóa-
nyag gyûjtése) gyakorlására. E tevé-
kenység tekintetében az erdôtulajdonos
ôstermelônek minôsülhet.

Az elôzôekbôl következôen azt a
bevételt, amit az erdôbirtokossági tár-
sulat tagja (vagy alkalmazottja) e jog-
viszonyára tekintettel kap, nem lehet
ôstermelôi bevételként számításba
venni. A konkrét kérdést illetôen te-
hát az erdôbirtokossági társulatból
származó tiszteletdíj teljes egészében
adóköteles, mégpedig az összevont
adóalap részeként. Amennyiben a fa-
járandóság nem az említett haszonvé-
telnek felel meg, hanem valóban a le-
vél szerinti természetbeni juttatás, úgy
annak a magánszemély által meg nem
fizetett része után a tárasságnak adóz-
nia kell.

(Szabad Föld)


