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„Az Európai Unió erdészeti szabályozása
hazai állásáról, különös tekintettel a har-
monizációt igénylô területekkel, valamint
a 2003. évi agrártámogatások erdészeti
ágazatra vonatkozó, az uniós normák fi-
gyelembe vételéve kialakított támogatási
rendjérôl”.

Az Erdészeti Albizottság jelenlévô tagjai
és a meghívott szakértôk, az erdészeti ér-
dekképviseletek jelenlévô tagjai megtár-
gyalták a címben szereplô témákat és ez
alapján az Erdészeti Albizottság az alábbi
állásfoglalást alakította ki.

Az európai uniós támogatások foga-
dásának javítása 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás
hazai erdészeti harmonizációs felkészülé-
sét gyorsítani, a vonatkozó információkat
szélesíteni kell, mert jelenleg az érintettek
részére nem áll elegendô információ ren-
delkezésre. A támogatások minél hatéko-
nyabb befogadására, különös tekintettel
az erdôtelepítési szándékú földtulajdono-
sok és a tevékenységüket megkezdô, illet-
ve folytató magán-erdôgazdálkodók fel-
készítésére a hazai és az EU erdészeti tá-
mogatások lényegi elemeirôl, hasonlósá-
gáról és különbségeirôl tájékoztatást kell
adni. 

Mivel az EU- támogatási jogszabályok
az állami, illetve a magán és önkormány-
zati tulajdonú erdôket eltérôen kezelik,
ezért a szabályozás szétválasztását követ-
kezetesen meg kell jeleníteni, már a 2003.
évi támogatásoknál is. A magánerdô-gaz-
dálkodás kiemelt figyelmet és támogatást
igényel. Az államnak, mint tulajdonosnak,
ugyanakkor meg kell teremteni a tulajdo-
nában levô erdôk „üzemeltetésének” biz-
tos anyagi hátterét, és annak a módját,
hogy az állami erdôk a feltehetôen elmara-
dó közvetlen EU-támogatás nélkül is fo-
lyamatosan szolgálják a közjót – példát
mutatva és erkölcsi alapot adva ahhoz,
hogy az állam – alapfunkciójának megfe-
lelôen – a magánerdô esetében is ôrködni
tudjon a közérdek maradéktalan érvényre
jutása fölött.

A konfliktusok elkerülésének érdeké-
ben az albizottság szorgalmazza a szüksé-
ges változtatások és intézkedések azonna-
li megkezdését.

A 2003. évi agrártámogatások erdé-
szetre jutó részének

A jelenlegi finanszírozási rendszer át-
alakításával létre kell hozni egy olyan tá-

mogatási rendszert, amelybôl az erdôgaz-
dálkodók közérdekû kiadásai – az erdôte-
lepítés, az erdôfelújítás és az erdôfeltárás
támogatása, a környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi kiadások, az üdülési és rekre-
ációs szolgáltatások költségei, az erdô-
fenntartáshoz kapcsolódó kutatási és fej-
lesztési feladatok ráfordításai – biztonság-
gal fedezhetôk.

Az „Erdészeti feladatok” fejezet költség-
vetési támogatásának összege – a „Köz-
pontosított bevételek” befizetése nélkül,
az elfogadott kormányzati terveknek meg-
felelôen – legalább az agrártámogatások
átlagos arányában növekedjen. 

A nemzeti támogatások céljai harmo-
nizáljanak az uniós támogatással, és a
szükséges  területeken egészítsék ki azt
úgy, hogy a magán-erdôgazdálkodás sa-
játosságainak megfelelôen egyszerûsített
módon, (területi alapú), normatív támo-
gatással biztosítsák az erdôgazdálkodás
mûködôképességét (kielégítô jövedelme-
zôségét).

Az állami erdôgazdálkodás mûködô-
képességét veszélyezteti a közcélú fela-
datok (társadalmi igényû védelmi, rekre-
ációs szolgáltatások és fejlesztések) ellá-
tásának finanszírozatlansága. Ezen állami
feladatok végrehajtásához szükséges for-
rásokat vagy a támogatási rendszeren,
vagy közvetlen költségvetési fejezet meg-
nyitásával biztosítani kell, az erdôk ren-
deltetésének és kiterjedésének figyelem-
be vételével kialakított erdô terület alapú
finanszírozással.

A támogatási jogcímeket – akár érték
nélkül – már a 2003-as támogatások eseté-
ben is meg kell állapítani, hogy a csatlako-
zás után automatikusan mûködtethetôk
legyenek. A támogatások elosztásának
rendjénél biztosítani kell az érdekeltek
képviseletét az uniós elvárásoknak megfe-
lelôen.

Javasoljuk korrigálni a mezôgazdasági
tevékenységbôl származó nettó árbevétel
arány számításának eljárását, hogy a ter-
méküket feldolgozó erdôgazdálkodók se
essenek el a támogatásoktól.

Az erdôgazdálkodói költségvetési befi-
zetések alapvetô módosítása

A „központosított bevételek”-en belül
az „erdôfenntartási járulék” fizetésének je-
lenlegi rendje – annak jövedelem és va-
gyonátcsoportosító jellege, a piaci viszo-
nyok állami beavatkozással történô torzí-
tása, a saját pénzeszközök támogatásként

való bemutatása miatt – nem EU konform,
ezért nem tartható fent változatlan formá-
ban. Az akut problémát jelzi a milliárdos
nagyságrendû kintlévôség is. Ezért körül-
tekintô, minden részletében átgondolt vál-
toztatása, majd valamennyi elônyének
más módon való biztosítása utáni, mielôb-
bi megszüntetése indokolt.

Mivel az EU- támogatási jogszabályok
az állami, illetve magán és önkormány-
zati tulajdonú erdôknél eltérôek, ezért a
szektor semlegesség elvét feladva kell az
erdôfelújítás finanszírozásáról gondos-
kodni úgy, hogy annak biztonsága ne
csökkenjen. 

Az erdôfenntartási járulék és az erdôfel-
újítás normatív támogatása elszámolásá-
nak és pénzügyi kezelésének rendje már a
2003-as agrártámogatási rendeletben is
korszerûsítendô, szektoronként, gazdál-
kodónként a sajátosságoknak megfelelô-
en (Az erdôrôl és az erdô védelmérôl szó-
ló 1996. évi LIV. törvény módosítását nem
igényelve).

Az újonnan kialakítandó rendszer mû-
ködési elve és elemei kidolgozásának ha-
táridejéül 2003. február 28-a javasolt, hogy
a módosított rendszer bevezetése 2004-ig,
az uniós csatlakozásig megtörténjen.

Az erdôgazdálkodás és a faipar bevéte-
le a Nemzeti Fejlesztési Tervbe

A Nemzeti Fejlesztési Tervben sem az
erdôgazdálkodás, sem a kapcsolódó fa-
ipar nem szerepel jelentôségének megfe-
lelô mértékben. Javasoljuk szerepeltetésü-
ket a 2002. szeptember 11-re elkészült és
társadalmi vitára bocsátott Nemzeti Erdô-
stratégia és Erdôprogram megfogalmazott
alapelvei szerint. 

Az EU Alapokból való támogatás elnye-
réséhez nemzeti elfogadottsági háttér kell,
amely szintén az Operatív Programokban
való, összehangolt és komplex megjelení-
tést igényel országos és régiós szinten.

Az erdôgazdálkodás és faipar termé-
szetes termékeket állít elô a helyettesítés-
hez viszonyítva kisebb energia felhaszná-
lással és környezetterheléssel, jelentôs, de
viszonzatlan társadalmi szolgáltatásokat
nyújt, extern hatásoktól szenved. A blokk
imagejének növeléséhez széleskörû PR, az
árbevételt jelentô piaci kereslet felkeltésé-
hez reklám szükséges, amely hatékony
összehangolt megvalósítása kormányzati
szemléleti és pénzügyi támogatást igényel.
E tevékenység az Unió által is támogatott,
nemzeti forrásokból e lehetôségek kiegé-
szítése célszerû határozott stratégiai elkép-
zelések mentén.

Budapest, 2002. november 13.
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