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MAGÁNERDÕBEN

Az ÚMVP Monitoring Bizottsága 2013.
június 27-én tartotta soros ülését. Ennek
során áttekintették az ÚMVP végrehaj-
tásának elõrehaladását, meghallgatták a
MB vidékfejlesztési albizottságának be-
számolóját és tájékoztatást kaptak a Ma-
gyar Nemzeti Vidéki Hálózattal kapcso-
latban. Részletesen megvitatták továb-
bá a 2014-20 közötti programozási idõ-
szak tervezési kérdéseit. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium il-
letékesétõl megtudhattuk, hogy a kö-
vetkezõ fejlesztési idõszakban a külön-
bözõ programok közötti átjárhatóságot
és együttmûködést erõsíteni kívánják.
Az ezzel kapcsolatos egyeztetések már
megkezdõdtek és nagy hangsúlyt fek-
tetnek a továbbiakban a folyamat társa-
dalmasítására is. Az ily módon kialaku-
ló jövõbeli fejlesztéspolitikára épülõ
nemzeti reformprogramban a 2020-as
célkitûzések vonatkozásában több elõ-
remutató célkitûzést fogalmaztak meg
az uniós elképzelések alapján. 

Ezek a következõk:
• A foglalkoztatási ráta 75%-ra

emelkedik.
• A kutatás-fejlesztés szintje a GDP

1,8%-ra nõ. 
• A megújuló energiaforrások ré-

szaránya 14,6%-ra nõ.
• Az energiahatékonyság 10%-os

növelése.
• Az ÜHG kibocsátás legfeljebb

10%-os növelése 2005-höz képest.
• Felsõfokú végzettségûek aránya a

30-34 éves népességen belül
30,3%-ra nõ.

• A korai iskolaelhagyók aránya 10 %-
kal csökken a 18-24 évesek között.

• A szegénységben élõ népesség
száma 450 ezer fõvel csökken.

A célok elérésében együttmûködõ
programok:

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP)

• Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

• Versenyképes Közép-Magyaror-
szág Operatív Program (VEKOP)

• Ember Erõforrás Fejlesztési Ope-
ratív Program (EFOP)

• Környezeti és Energiahatékonysá-
gi Operatív Program (KEHOP)

• Közlekedésfejlesztés Operatív
Program (KOP)

• Végrehajtási Koordinációs Opera-
tív Program 

• Vidékfejlesztési Program
• Halgazdálkodási Operatív Program
A minket is érintõ Vidékfejlesztési

Program prioritástengelyei pedig a kö-
vetkezõk:

• A tudásátadás és az innováció elõ-
mozdítása a mezõgazdaságban,
az erdészetben és a vidéki térsé-
gekben.

• A versenyképesség fokozása az ag-
rárgazdasági termelés valamennyi
típusa esetében és a mezõgazdasági
üzemek életképességének javítása. 

• Az élelmiszerlánc és nem élelmi-
szer jellegû termékek lánca tekin-
tetében e láncok szervezésének
és a kockázatkezelésnek az elõ-
mozdítása a mezõgazdaság terén.

• A mezõgazdaságtól és az erdé-
szettõl függõ ökoszisztémák álla-
potának helyreállítása, megõrzése
és javítása.

• Az erõforrás-hatékonyság elõ-
mozdítása, valamint az alacsony
szén-dioxid kibocsátású és az ég-
hajlatváltozás hatásaihoz alkal-
mazkodni képes gazdaság irányá-
ba történõ elmozdulás támogatása
a mezõgazdasági, az élelmiszer-
ipari és az erdészeti ágazatban.

• A társadalmi befogadás elõmozdí-
tása, a szegénység csökkentése és
a gazdasági fejlõdés támogatása a
vidéki térségekben.

A 2014-20. között a legfrissebb EMVA
módosításokat bemutató elõadás három
rendkívül fontos, az erdészetet közvetle-
nül érintõ változásra világított rá. 

Ezek közül az elsõ és a legfontosabb,
hogy a vidékfejlesztési program második
és egyben legmagasabb költségvetéssel
tervezett prioritástengelyének, vagyis a
versenyképesség fokozásának keretében
külön és új intézkedésként megjelenik a
„Fenntartható erdõgazdálkodás”.

A második és harmadik módosítás az
erdõtelepítésekre vonatkozik, amennyi-
ben kijelenti, hogy a következõ tervidõ-
szakban is lehet jövedelempótló támo-
gatást kapni ezen jogcím igénybevéte-
lekor (emlékezzünk, hogy a jövedelem-
pótló támogatást teljesen meg akarták
szüntetni a tervezés kezdeti fázisában),
míg a harmadik módosítás értelmében
az erdõtelepítésekre a jövõben a terüle-
tet kezelõ kérhet támogatást, ami az ál-
lami erdõk erdõtelepítési programban
való részvétele szempontjából fontos. 

Örülünk, hogy ezek a módosítások,
részben a MEGOSZ és az Erdészeti Al-
bizottság kezdeményezésének is kö-
szönhetõen polgárjogot kaptak a követ-
kezõ ciklusban.

A következõ ciklus tervezéséhez
kapcsolódóan a MEGOSZ képviselõje
az ipari fa (hengeresfa) ültetvények és
az erdészeti szakirányítás problémakö-
rére világított rá az alábbiak szerint:

A gyorsan növõ fafajokból (nemes-
nyár, akác) létrehozható, 20-35 éves
vágásfordulójú ültetvények nemcsak
tehermentesíteni lesznek képesek fa-
tömeg-produkciójukkal a magyaror-
szági természetszerû erdõterületeket,
csökkentve az onnan kitermelendõ fa-
anyag mennyiségét, hanem jótékony
hatással lesznek a vidék foglalkoztatá-
sára, a megújuló energiatermelésre és
az olyan rendkívül fontos kiegészítõ
tevékenységekre is, mint az akác ese-
tében a méztermelés, méhészet. Ezek-
nek az ültetvényeknek például az er-
dõtelepítések jogcímen belül megte-
remtett finanszírozásával, támogatásá-
val és nagy területen való létrehozásá-
val az elkövetkezõ 35-50 évben 680
ezer hektár új erdõ létrehozását elõi-
rányzó kormányprogram is megvaló-
síthatóvá válhat. 

Ugyanilyen fontosnak tartjuk a ma-
gyar magán-erdõgazdálkodás szem-
pontjából a már két éve nemzeti tá-
mogatás híján széthullóban lévõ erdé-
szeti szakirányítás, más néven erdé-
szeti szakszemélyzeti hálózat támoga-
tását. Nem érthetõ, hogy az Unió, mi-
közben támogatni kívánja a mezõgaz-
dasági mûvezetést, az erdészeti szaki-
rányítás, mûvezetés finanszírozását
miért utasítja vissza versenyhátrány
okozására hivatkozva. Meggyõzõdé-
sünk, hogy a magán-erdõgazdálkodás
mindennapos mûködésében nélkü-
lözhetetlen szakirányítók az erdõtör-
vényben is lefektetett kötelezettségei-
nek ellátása nem képzelhetõ el meg-
felelõ támogatás nélkül, amire min-
den bizonnyal található megfelelõ vi-
dékfejlesztési cikkely.
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Az erdészet számára kedvezõ módosítások a következõ költségvetési idõszakban
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