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Tisztelt Fôszerkesztô Úr!

Mellékelten megküldöm Önnek szíves felhasználásra azokat a válaszokat, amelyeket az elmúlt idôszakban különbözô
minisztériumokból írásbeli kérdéseimre kaptam.
Úgy gondolom, hogy némelyik az erdészet ügyében elkötelezett olvasóikat is érdekelheti, számukra is nyújt hasznos infor-
mációkat.
Mint egyesületi tag is kívánok Önöknek munkájukhoz sok sikert és jó egészséget.

Budapest, 2003. március 31.
Üdvözlettel:

Borkó Károly
országgyûlési képviselô

Tisztelt Képviselô Úr!
A Házszabály 91. §-a alapján K/2705.
számon hozzám benyújtott, „Milyen tá-
mogatásokra számíthatnak a magán-
erdô-gazdálkodók az EU-hoz való csat-
lakozást követôen?” címû írásbeli kér-
désére a következô választ adom.

A mezôgazdasági területek erdôsíté-
séhez uniós csatlakozásunk után a
1257/1999. EK Tanácsi rendelet 31. cik-
ke alapján az Európai Mezôgazdasági
Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)
Garancia Részlegébôl támogatás nyújt-
ható a magántulajdonban levô területek
esetében

– mezôgazdasági hasznosítású föld-
területek erdôtelepítéséhez (az elsô ki-
vitelhez az erdôtelepítés 1. évében),

– az erdôtelepítést (az elsô kivitelt)
követô öt évben (2–6. év) a telepítési
költségeken túlmenôen az erdôsített te-
rületek gondozása (ápolása és védel-
me) költségeinek fedezetére (hektáron-
kénti éves juttatás), továbbá

– az erdôsített területek után legfel-
jebb húszéves idôtartamon (1–20. év)
keresztül a jövedelemkiesés fedezetére
(hektáronkénti éves juttatás).

Állami tulajdonban levô mezôgazda-
sági hasznosítású földterületek erdôsí-
tése esetében támogatás kizárólag a te-
lepítéshez (1. év) vehetô igénybe.

Mezôgazdasági területek erdôsítésé-
hez nem nyújtható támogatás

– a korai nyugdíjazási támogatásban
részesülô gazdálkodóknak,

– karácsonyfa-telepek létesítésére.
445/2002/EK Bizottsági rendelet 26.

cikke alapján az erdôsítési támogatásra
– az 1257/1999/EK Tanácsi rendelet 31.
cikke értelmében – jogosult mezôgaz-
dasági földterületet a tagállam határoz-
za meg, és az különösen olyan szántó-
földre, füves területre, állandó legelôre
és évelô növények termesztésére hasz-
nált területre terjed ki, amelyeken rend-
szeres gazdálkodás folyik.

445/2002/EK Bizottsági rendelet 27.
cikke szerint, az 1257/1999/EK Tanácsi
rendelet 31. cikke (1) bekezdése máso-
dik albekezdésének második francia be-
kezdése értelmében „gazdálkodó” az a
személy, aki – a tagállamok által megha-
tározandó részletes ismérvek szerint –
munkaidejének jelentôs részét mezôgaz-
dasági tevékenységre fordítja és jövedel-
mének jelentôs részét ebbôl szerzi.

A gyorsan növô 15 évnél kisebb vá-
gásfordulójú (két végvágás között eltelt
idô kevesebb, mint 15 év) fafajok eseté-
ben támogatás csak a telepítés (1. év)
költségeinek fedezésére adható a hivat-
kozott uniós jogszabályok alapján.

A nem mezôgazdasági magánterü-
letek erdôsítése – és a mezôgazdasági te-
rületek erdôsítésén kívül valamennyi
erdészeti intézkedés – az EMOGA Ori-
entációs Részlegébôl lesz majd támo-
gatható a 1257/1999. Tanácsi rendelet
29., 30. és 32. cikke alapján. A közeljö-
vôben (2004–2006) ezen intézkedések
támogatása uniós forrás hiányában uni-
ós hozzájárulás nélkül tisztán nemzeti
támogatásból történik.

Idén támogatásból csak azok a gaz-
dálkodók telepíthetnek erdôt, akiknek a
pályázata már elfogadásra került. A
2003. évben felhasználható keret jóváha-
gyott költségvetésekkel már teljesen le-
kötött. Sajnos az idei szûkös pénzügyi
forrás (kevesebb a tervezettnél, de még
az elmúlt évinél is) a megnövekedett fo-
lyamatban levô erdôtelepítési állomány
adta determináció következményeként
is az igénynél jóval kevesebb új erdôte-
lepítés elkezdését teszi lehetôvé.

Amennyiben magántulajdonos szán-
tóterületbôl kíván tartósan kivonni er-
dôtelepítés céljából földterületet a ko-
rábbiakban részletezett uniós jogszabá-
lyi elôfeltételeknek megfelelôen, az er-
dôsített területek után legfeljebb húsz
éves idôtartamon (1–20. év) keresztül
támogatást (hektáronkénti éves jutta-

tást) vehet igénybe a jövedelem-kiesés
fedezetére.

A csatlakozás után a pénzügyi forrá-
sok remélhetôleg lehetôvé teszik a me-
zôgazdasági szerkezet-átalakítás meg-
valósítását segítô erdôtelepítési prog-
ram végrehajtását.

Dr. Németh Imre
miniszter

Tisztelt Képviselô Úr!
A „Cseperednek-e már a csemeték?”
címmel az Országgyûlés Házszabálya
91. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
szerint hozzám intézett, K/2703. számú
kérdésére a következô választ adom:

A Kormány programjában szereplô –
a Képviselô úr által említett – „Százmil-
lió fa” program több tárca számára, így
többek között a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium részére határoz
meg nyolc év alatt végrehajtandó fel-
adatot. A kormányzati munkamegosz-
tásnak megfelelôen az erdôgazdálko-
dás, az erdôvagyon-védelem központi,
szakmai irányítása a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörébe tartozik, és ez a tárca felelôs
az erdôtelepítés és a fásítás szabályozá-
sáért, központi irányításáért, költségve-
tési támogatásáért is.

Az erdôtelepítés megvalósítása az
évenként aktualizált, „az agrár- és vi-
dékfejlesztési támogatások igénybevé-
teleinek általános feltételeirôl” szóló
290/2002. (XII. 27.) kormányrendelet,
valamint „az agrárgazdasági és vidékfej-
lesztési célok 2003. évi költségvetési tá-
mogatásáról” szóló 3/2003. (I. 24.) FVM
rendelet alapján történik. „Az erdôtele-
pítés, erdôszerkezet-átalakítás, fásítás”
költségvetési forrásból idén mintegy
9000 hektár elsô kivitelû erdôtelepítés
teljesítése várható. Az agrártárcánál mû-
ködô erdôtelepítés, erdôszerkezet-át-
alakítás, fásítás támogatási rendszere
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különösen a termôföld-tulajdonosok
érdeklôdésére számít, az erdôtelepítés
pedig pályázati rendszer keretében va-
lósul meg.

A termôföld-tulajdonosokra vonat-
kozó nyilvános pályázat keretében tá-
mogatást nyert kedvezményezettek lis-
tája a tárgyévet követô év elején a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesí-
tôben jelenik meg.

A szóban forgó, a fenntartható fejlô-
dést és a környezetterhelés mérséklését
is szolgáló program sikeres végrehajtá-
sához a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a rendelkezésére álló ke-
retek között természetesen hozzá kíván
járulni. Az erdôk telepítése természet-
védelmi és környezet-egészségügyi
kérdés is, az Uniós csatlakozás közeled-
tével pedig megújuló természeti erôfor-
rásainkra is kiemelt figyelmet kívánunk
fordítani.

A Kormány által elfogadott a Tisza-
völgy árvízbiztonságának növelésére
vonatkozó, a „Vásárhelyi-terv tovább-
fejlesztése” címû koncepció nemcsak
vízügyi kérdés. A terv olyan komplex
program, amelynek során a Tisza árte-
reiben a táj eredeti ligeterdôit is helyre-
állítjuk.

A minisztérium a 2003. évi „Zöld
forrás” program pályázati rendszere ré-
vén is támogatja a kormányzati célkitû-
zést. A tárca honlapján is megjelente-
tett pályázati rendszer környezet- és
természetvédelmi célú fejlesztései,
programjai keretében többféle jogcí-
men igényelhetô támogatás erdôtele-
pítési vagy fásítási beruházások meg-
valósítására:

– A természet- és tájvédelem kereté-
ben támogathatók a védett természeti
területen megvalósuló, a természet vé-
delmét közvetlenül elôsegítô beruházá-
sok – többek között a termôhelynek
megfelelô ôshonos fafajokkal végzett, a
védett természeti terület vagy érték
megóvását célzó erdôtelepítések.

– A „Zöld falu” program keretében a
2000 fônél kisebb lakosszámú, önhibá-
jukon kívül hátrányos helyzetben lévô
kistelepülések önkormányzata pályáz-
hat a település területén

– illegális anyagkitermelés felszámo-
lását, bolygatott területek rendezését
célzó beruházások,

– önkormányzati tulajdonban lévô
belterületi utak porterhelésének csök-
kentését szolgáló, út menti zöld felüle-
tek létesítésének, valamint

– elhagyott gyomos területek kör-
nyezetbarát módon (fásítással) való
hasznosításának támogatására.

– A települési önkormányzatok ter-
mészetközeli szennyvíztisztítással és
egyedi szennyvízelhelyezéssel kapcso-
latos fejlesztési beruházásai körében tá-
mogathatók a költség- és környezetkí-
mélô faültetvényes, tavas, gyökérzónás,
illetve ezek kombinációiból álló
szennyvíztisztítási megoldások.

– A környezet-egészségügy kereté-
ben a biológiai eredetû allergének kon-
centrációjának csökkentését célzó, a
gyomos területek hasznosítására irá-
nyuló fásítási beruházások támogatását
igényelhetik az önkormányzatok.

– A bányavállalkozókra át nem hárít-
ható (elmaradt) tájrendezési feladatok
2004-ben történô elvégzését célzó tá-
mogatások keretében – jogutód nélkül
megszûnt vagy ismeretlen bányavállal-
kozó esetén – a terület tulajdonosa (ál-
lami tulajdon esetén a vagyonkezelô
vagy földhasználó) finanszírozási
igényt nyújthat be a bányászat által ron-
csolt ingatlan jogerôsen jóváhagyott táj-
rendezési terv szerint való helyreállítá-
sának kivitelezésére.

A „Zöld forrás” pályázati rendszer
keretében megvalósuló környezetvé-
delmi fejlesztések, beruházások támo-
gatásának legfontosabb feltétele, hogy
a támogatandó beruházás a település
környezetvédelmi programjának részét
képezô tevékenységhez kapcsolható
legyen, továbbá hogy a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelô engedélyek be-
szerzésén túlmenôen rendelkezésre áll-
jon a települési rendezési tervnek, illet-
ve a helyi építési szabályzatnak megfe-
lelô kertépítészeti kiviteli és növényki-
ültetési terv.

Tekintettel arra, hogy a települések
belterületén létesülô fásítások, erdôte-
lepítések megvalósításához az önkor-
mányzati elhatározáson túlmenôen szá-
mos támogatási feltétel teljesítése is
szükséges, a „Százmillió fa” program
végrehajtása tekintetében a legfonto-
sabb szempont nem az idôarányosság,
hanem a kellôen megalapozott pályáza-
tok támogatása.

Kérem Képviselô urat, hogy válaszo-
mat elfogadni szíveskedjék.

Dr. Kóródi Mária
miniszter

Tisztelt Képviselô Úr!
A Házszabály 91. §-a alapján K/2704
számon hozzám benyújtott, „Miért
diszkriminálja a Nemzeti Földalap a
természetvédelmi területen gazdálkodó
földtulajdonosokat?” címû írásbeli kér-
désére a következô választ adom.

Az Ön által feltett kérdés a nemzeti
földvagyonnal való egységes gazdálko-
dás egy sarkalatos pontjára világít rá.
Egyik oldalról mindenképpen szüksé-
ges lenne az, hogy az állam a polgári
jogviszonyokban egységesen lépjen fel,
másik oldalról viszont figyelemmel kell
lenni a természet védelméhez fûzôdô
sajátos érdekekre is. Amikor múlt év
nyarán az Országgyûlés megalkotta a
Nemzeti Földalapról szóló törvény mó-
dosított rendelkezéseit, hosszas vita
után úgy döntött, hogy a védett és a vé-
delemre tervezett területek nem tartoz-
nak a Nemzeti Földalapba. Nem vitásan
vannak e megoldásnak is természetvé-
delmi szakmai indokai, azonban napja-
inkra már látható, hogy egyre több fe-
szültség keletkezik abból, hogy a védett
és a védelemre tervezett területek ese-
tében nem egységes a tulajdonosi jog-
gyakorlás.

Tájékoztatom Képviselô Urat, hogy a
lehetséges megoldások tekintetében fo-
lyamatosan egyeztetünk a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium veze-
tôivel, illetve munkatársaival. A magam
részérôl bíztatónak látom a tárgyalások
lehetséges kimenetelét, mert mindkét
minisztérium érzi a megfelelô megoldás
kidolgozása iránti felelôsségét.

Mindezeket csak azért tartottam
szükségesnek elôre bocsátani, mivel a
Nemzeti Földalapkezelô Szervezetnek
nem is állt, de a jövôben sem áll szán-
dékában, hogy bármilyen formában
diszkriminálja a védett és védelemre
tervezett területek tulajdonosait,
azonban hatáskör hiánya miatt jelen-
leg nincs abban a helyzetben, hogy a
védett és a védelemre tervezett terüle-
tekkel kapcsolatosan akár a földbir-
tokpolitikai irányelvek, akár a termô-
földért életjáradékot program végre-
hajtása során e területek tulajdonosai-
nak megfelelô segítséget tudjon nyúj-
tani.

Ha megengedi Tisztelt Képviselô
Úr, kérdésébôl arra engedek követ-
keztetni, hogy Ön szükség esetén tá-
mogatna egy olyan törvénymódosító
javaslatot, amely természetesen meg-
felelô szakmai garanciák mellett vala-
mennyi állami tulajdonú termôföld
esetében biztosítaná az állam egysé-
ges tulajdonosi képviseletét. Mindad-
dig pedig, amíg ez a jogi probléma
fennáll, javasolom, hogy az érintettek
forduljanak bizalommal az adott terü-
let szerint illetékes természetvédelmi
hatósághoz.

Dr. Németh Imre
miniszter


