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Mint ahogy a korábbi MEGOSZ Hír-
adóban jeleztük, az érdekképvisele-
tek várták az FVM meghívását az er-
dészeti ágazatban kialakult finan-
szírozási feszültségek feloldását cél-
zó egyeztetésre, ami meg is történt.
Az errõl készült emlékeztetõt az
alábbiakban közöljük. A megbeszé-
lésen a tárcát és a szövetségeket a
következõk képviselték:

Gráf József miniszter, Benedek Fü-
löp szakállamtitkár, dr. Máhr András
szakállamtitkár, Csóka Péter fõosztá-
lyvezetõ, Klemencsics András fõosz-
tályvezetõ-helyettes az FVM részérõl,
míg Luzsi József elnök, Támba Mik-
lós alelnök és dr. Sárvári János
fõtitkár a MEGOSZ, Ormos Balázs
fõtitkár az OEE és Mõcsényi Miklós
fõtitkár, valamint Horváth Ferenc al-
elnök a FAGOSZ képviseletében. 

Azt is szeretnénk jelezni, hogy
idõközben megjelent az agrártámo-
gatásokról szóló rendelet, ami már-
is több problematikus pontot vet fel
az emlékeztetõben leírtak alapján.
Ezzel kapcsolatban Mocz András er-
dészeti integrátorunk már levélben
kereste meg az FVM illetékes
fõosztályát, amelyet az emlékeztetõ
után közreadunk. 

MEGOSZ vezetõsége

„A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium 2007. február 22-én
egyeztetõ megbeszélést tartott az erdé-
szeti érdekképviseleti szervekkel
(MEGOSZ, FAGOSZ, OEE), különös te-
kintettel a Magán Erdõtulajdonosok és

Gazdálkodók Országos Szövetségével
2005. december 15-én kötött Megálla-
podásban foglaltakra.

Az egyezetésen az alábbi pontok ke-
rültek rögzítésre:

1. A 2006. évrõl származó Erdészeti
Feladatok jogcímen keletkezett 5,3
Mrd. Ft kötelezettség kifizetéséhez a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium a forrásokat biztosítja. A kifi-
zetések 2007 március és április hónap-
ban megtörténnek. 4,3 Mrd. Ft kifizeté-
se március végéig megtörténik, a fenn-
maradó 1 Mrd. Ft kifizetése áprilisra át-
húzódhat. A kifizetés sorrendjénél a
2005-ös Megállapodás szerint a magán-
erdõ-gazdálkodás elõnyt élvez.

2. Az Európai Unióhoz történt csatlako-
zás elõtt 2004-ig nemzeti forrásból meg-
kezdett erdõtelepítések hátralévõ felada-
tainak finanszírozását a tárca biztosítja.

3. Az Erdészeti Feladatok 2007. évi vál-
tozatlan feltételek melletti mûködtetés-
hez, valamint a rendszer átalakításához és
2010-ig történõ kifuttatáshoz a magán-
erdõ-gazdálkodók számára a minisztéri-
um az évenkénti forrásokat biztosítja. A
kifuttatásnál a 2007.  dec. 31-ig keletke-
zett felújítási kötelezettségek befejezésig

elvégzendõ feladatai vehetõk figyelem-
be. A kifuttatás jogi alapját  a de minimis
rendelet (1998/2006/EK) alapján kell
megteremteni, a 25-ös rendeletben foglalt
erdõfelújítási feltételekkel. Ez a rendelet a
kifuttatásra tervezett idõszak végéig mû-
ködhet. Az érdekképviseletek ragaszkod-
nak a 2007. évi mûködtetés 25-ös rende-
letben történõ szerepeltetéséhez.

4. A tárca kezdeményezi a jelenlegi
erdõfenntartási járulék intézményének
2008. január 1-vel történõ megszüntetését.

5. Az állami tulajdonú területeken gaz-
dálkodók esetében az erdészeti feladatok
2007. évi mûködtetéséhez jelenleg forrás
nem áll rendelkezésre. A tárca forrás hiá-
nyában nem tud kötelezettséget vállalni,
de a probléma megoldása érdekében
kezdeményezte a Pénzügyminisztérium-
nál a szükséges források fedezetének
megteremtését. A PM döntése az elõzetes
tájékoztatás szerint a február 26-val
kezdõdõ héten születik meg. Amennyi-
ben a 25-ös rendeletben a felújítás nem
jelenik meg, akkor a források felhaszná-
lásának szabályait 2007 májusáig meg-
alkotandó jogszabályban kell megállapí-
tani, melynek a 25-ös rendeletben alkal-
mazott szakmai elvekre kell épülnie.
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Ezt a megoldást  az érdekképvisele-
tek elfogadhatatlannak tartják.

6. A 25-ös rendeletben megjelennek az
alábbi erdészeti támogatási jogcímek: in-
tegrátori támogatás, parkerdõ-fenntartás,
kisvasutak üzemeltetése. Az érdekképvi-
seletek ragaszkodnak ahhoz, hogy a jog-
címek között az erdõfelújítás is szerepel-
jen mind az állami, mind a magán gaz-
dálkodókra vonatkozóan. Álláspontjuk
szerint ez nem igényel többletforrásokat
és nem keletkeztet további kötelezettsége-
ket, viszont folyamatosságot és biztonsá-
got jelenthet az erdõgazdálkodók számá-
ra és ezt tartalmazza a korábbi Megálla-
podás is.

7. A nemzeti hatáskörben fenntartan-
dó támogatások jogcímei egyeztetés
alatt állnak (notifikált, illetve de mini-
mis). A jogcímek: integrátori támogatás,
parkerdõ fenntartás, kisvasutak üze-
meltetése. A nemzeti támogatások for-
rása  2007-ben 1 Mrd. Ft.

8. Az EMVA forrásból 2007-ben vár-
hatóan a mezõgazdasági területek
erdõtelepítése, a fás szárú energetikai
ültetvények létesítése és a gépbeszerzé-
sek támogatása indulhat el. Az erdészet
számára elérhetõ további jogcímek el-
indulásával kapcsolatos egyeztetések
folyamatban vannak. Az érdekképvise-
letek átadták a programok prioritási
sorrendjére vonatkozó javaslatukat,
melynek figyelembevételét a tárca vál-
lalja. (l. melléklet)

9. Az érdekképviseletek kérik, hogy
a Nemzeti Erdõprogramról szóló
1100/2004 (X. 27.)  kormányhatározat-
ban foglaltak érdekében a tárca 2007-
ben biztosítson forrásokat legalább a
program elindítására és minimális mû-
ködtetésére.

10. A résztvevõk megállapodtak ab-
ban, hogy az erdõrõl és az erdõ
védelmérõl szóló 1996. évi LIV tv. mó-
dosítására vonatkozóan a 2005-ös Meg-

állapodás 8. pontját megerõsítik és vala-
mennyi résztvevõ érdekképviseleti
szervre kiterjesztik.

11. Az érdekképviseletek nem támo-
gatják nemzeti parkokról szóló külön tör-
vény készítését. Amennyiben erre azon-
ban mégis sor kerül, akkor ez kizárólag
az állami vagyonkezelési, valamint az er-
dészeti, vadászati és természetvédelmi
törvények módosításával együtt és azok-
kal összhangban kerüljön kidolgozásra.

12. A felek megállapodnak abban,
hogy félévenként vezetõi egyeztetést
tartanak

Budapest, 2007. február 22.
Luzsi József Gráf József
MEGOSZ elnök miniszter
Ormos Balázs Mõcsény Miklós
fõtitkár, OEE fõtitkár, FAGOSZ

* * *
Melléklet az FVM, valamint az erdé-

szeti szakmai szövetségek és érdekkép-
viseletek 2007. február 22-i egyeztetése
emlékeztetõjének 8. pontjához. (A tár-
gyaló szövetségek által legfontosabbnak
tartott erdészeti jogcímek vastagítva.)

I. tengely
1. (27. cikk) 122. Az erdõ gazda-

sági értékének növelése: 
1.1) Erdõnevelési beavatkozá-

sok  (befejezett ápolások, nyesések,
tisztítás, gyérítés)

1.2) Erdészeti gépbeszerzés
1.3) Erdészeti szaporítóanyag 

2. (24. cikk) 114. Tanácsadói
szolgáltatások igénybevétele:

2.1) 114.1. Mezõgazdasági ter-
melõk és erdõgazdálkodók részére
nyújtott szaktanácsadás támogatása. 

2.2) 115.1 Mezõgazdasági ter-
melõk és erdõgazdálkodók részére
nyújtott szaktanácsadás létrehozása

2.3) 121.3 Gépbeszerzés

3. (30.cikk) 125. Mezõgazdasági
és erdészeti infrastruktúra

3.1) 125.4 Erdészet fejlesztésével
és korszerûsítésével összefüggõ inf-
rastruktúra javítása és fejlesztése

3.2) 125.7 Birtokrendezés

4. (21. cikk) 111. Szakképzés, tájé-
koztatási tevékenységek, innováció

4.1) 111.1 Innovatív technológiák
megismertetése, bemutató üzemi tájé-
koztató programokkal

4.2) 111.3 Az ÚMVP I., illetve II. ten-
gelyének intézkedéseihez

5. (28. cikk) 123. Mezõgazdasági és
erdészeti termékek értéknövelése

5.1) 123.2 Erdészeti termékek érték-
növelése 

II.  tengely
1. (47.cikk ) 225. Erdõ környezet-

védelmi kifizetések: 
1.1 – 1.11) Az erdõ környezetvé-

delmi kifizetések valamennyi al-in-
tézkedése azonos prioritással 

2. (49. cikk) 227. Nem termelõ
beruházások:

2.1) Közjóléti beruházások. 
2.2) Szerkezet-átalakító erdõfelújítá-

sok elsõ kivitelének támogatása

3. (43.cikk) 221.1. Mezõgazdasági
területek erdõsítése

4. (45. cikk) 223. Nem mezõgazdasá-
gi területek erdõsítése

5. (48. cikk) 226. Erdészeti potenciál
helyreállítása

6. (46. cikk) 224. Natura 2000 kifize-
tések

7. (44.cikk) 222. Mezõgazdasági területe-
ken agrárerdészeti rendszerek kialakítása. 

Fotó: Pápai Gábor


