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MAGÁNERDÕBEN

A vidékfejlesztés erdészeti 
intézkedései

2014 decemberében informáltuk a ma-
gán-erdõgazdálkodókat, hogy – az
MVH tájékoztatása szerint – megkez-
dõdtek az erdészeti jogcímeken a kifi-
zetések és azok várhatóan 2015. elsõ
negyedévének végéig be is fejezõdnek
a problémamentes kérelmek esetében.
Ugyanakkor fontos tudni, hogy a hely-
színi ellenõrzéssel, vis maior bejelentés-
sel, valamint egyedi végrehajtással érin-
tett kérelmek lezárása 2015. elsõ félévé-
nek végéig tart.

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfej-
lesztésért Felelõs Államtitkársága, Kis
Miklós Zsolt államtitkár vezetésével ja-
nuárban Kecskemétre költözött (6000
Kecskemét, Ipoly utca 1/a.). 

Az érintett önkormányzatok
vonják vissza a földadót!

Az elmúlt év végén elfogadott új adó-
törvény az önkormányzatok által 2015-
ben bevezethetõ települési adók vonat-
kozásában elméletileg lehetõvé tette,
hogy azt a termõföldekre, így akár az
erdõterületekre is kivethessék az ön-
kormányzatok. A MEGOSZ ebben az
ügyben levélben fordult a Földmûvelés-
ügyi Minisztériumhoz, kérve, hogy eb-
be a körbe az erdõk ne tartozhassanak
bele. Többek között jeleztük, hogy adó-
zási szempontból az erdõ speciális
helyzetben van, hiszen az erdõtulajdo-
nos számára nem termel minden évben
árbevételt, így nincs is mibõl adót fizet-
ni. Az erdõk ugyanakkor jelenleg nem
kapnak uniós földalapú támogatásokat
sem. Azt is egyértelmûen ki kell mon-
dani, hogy a tulajdonosok megélheté-
séhez szükséges mezõgazdasági termõ-
föld méretének a többszöröse szüksé-
ges erdõterület esetén, így bármiféle
adó kivetése sem képzelhetõ el ugyan-
azon a területalapon. Mindezekhez
hozzá kell tenni, hogy az erdõk korláto-
zott tulajdonként és közjóléti, védelmi
funkciójuknak is megfelelve, az ebbõl
adódó korlátozások miatti károk és kie-
sõ árbevétel formájában jelenleg is ko-
moly közterheket kell, hogy elviselje-
nek az erdõtulajdonosok. A tárca illeté-
kes államtitkárától kapott válaszlevél-
ben, dr. Bitay Márton Örs államtitkár
leszögezte, hogy a Földmûvelésügyi
Minisztérium nem támogatja a termõföl-

dekkel kapcsolatos adók kivetését
és gondoskodik a levelünkben
foglalt szakmai érvek és indo-
kok figyelembevételérõl. Az év
kezdetével néhány önkor-
mányzatnál mégis történtek
próbálkozások a termõföldek-
re történõ adók kivetésével kap-
csolatban, ezért január végén a
földmûvelésügyi tárca külön közle-
ményt adott ki, amelyben dr. Fazekas
Sándor miniszter egyértelmûvé tette,
hogy a minisztérium nem támogat sem-
mi olyan intézkedést, mely a földmûve-
seket sújtja. Ezért arra kér minden ön-
kormányzatot, aki kivetette a gazdákat
sújtó földadót, hogy vonja vissza azt.

EKÁER és EUTR
Ezzel a két fogalommal is meg kell is-
merkedni a magánerdõsöknek. 2015.
január elsejétõl bevezetésre került az
EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforga-
lom Ellenõrzõ Rendszer) és ennek kö-
vetkeztében közúti fuvarozással járó te-
vékenységet kizárólag érvényes EKÁER-
számmal rendelkezõ adózó folytathat.
A rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott egyéb kockázatos ter-
mékek között szerepelnek a 4401 vám-
tarifaszámon az energia célú, a 4403
vámtarifaszámon a tovább feldolgozás-
ra alkalmas faanyagok:

4401 – Tûzifa hasáb, tuskó, rõzse,
köteg vagy hasonló formában; fafor-
gács vagy hasonló részek; fûrészpor, és
fahulladék és -maradék, hasáb, brikett,
labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tö-
mörítve is.  4403 – Gömbfa, kérgezetten
vagy háncsoltan vagy durván szögletes-
re alakítva is  Emiatt a rendszer alkalma-
zása a magánerdõ-tulajdonosokat és
gazdálkodókat is jelentõs mértékben
érinti. Mikor kell, illetve nem kell EKÁER-
számot kérni? Belföldi feladási címrõl
belföldi átvételi címre történõ közúti fu-
varozás esetén: elsõ belföldi adóköteles
termékértékesítéskor kell, ha nem tör-
ténik értékesítés, illetve a végfelhaszná-
ló részére történõ értékesítéskor nem
kell EKÁER-számot kérni. Külföldi áru-
forgalom esetén mindig kell EKÁER-
számot kérni.

A kormány a piaci szereplõk javasla-
taira figyelemmel 2015. március 1-jéig
meghosszabbította ennek az online
árukövetõ rendszernek a próbaüzemét.

A MEGOSZ a faanyagszállítással
kapcsolatos leggyakoribb kérdé-

seket összegyûjtötte és meg-
küldte a NAV, illetve a Nem-
zetgazdasági Minisztérium
számára. A kérdések egyrészt
annak a pontosítására vonat-

koztak, hogy mekkora tömegû,
illetve ellenértékû faanyag eseté-

ben köteles az adózó EKÁER-számot
kérni, továbbá, hogy a lábonálló erdõ
eladása, valamint az egyes faválaszté-
kok tõmelletti értékesítése esetén kit
terhel az EKÁER bejelentési kötelezett-
ség. A kérdésekre kapott válaszokról
haladéktalanul értesítjük a magánerdõ-
tulajdonosokat és gazdálkodókat.  

Az EKÁER rendelet betartása igen sok
és a kis tulajdonosok, gazdálkodók
számára csak nagyon nehezen betartha-
tó adminisztrációs terhet jelent, ugyanak-
kor bevezetése – a MEGOSZ véleménye
szerint – szinte teljes mértékben kiváltja
az Európai Unió közvetlenül alkalmazan-
dó jogi aktusaiban meghatározott, a tag-
országokra nézve elõírt, a kellõ gondos-
ság elvén alapuló faanyag nyomonkövet-
hetõségi eljárás (EUTR) létrehozási köte-
lezettségét. Reméljük az illetékesek is ha-
sonló módon látják ezt és nem támogat-
ják egy nemzeti költségvetésbõl finanszí-
rozandó újabb, felesleges hatóság létre-
hozását és az ahhoz kapcsolódó betart-
hatatlan adatszolgáltatási, adminisztráci-
ós eljárások bevezetését.

Az Erdõtörvény módosítása
A jelenleg hatályos Erdõtörvény túlzottan
bonyolult, szigorú, a gazdálkodást és a
hatósági munkát is nehezítõ jogszabály.
Éppen ezért a MEGOSZ támogatja egy
rugalmas, gazdálkodóbarát, új, vagy meg-
újuló törvény létrehozását, lehetõség sze-
rint a kapcsolódó zöld társtörvényekkel
(vadászat, természetvédelem) egy idõ-
ben. Ennek érdekében a magánerdõsök
elkészítették az Erdõtörvényt módosító
koncepciójukat és eljuttatták a földmûve-
lésügyi tárcának. Ugyanakkor ezzel pár-
huzamosan elõrehaladott állapotban van
a koncepcionális javaslatok szövegszerû
módosítókban történõ megfogalmazása
is. A tárca többször egyeztetett az állami
és magánerdõsökkel, több munkacso-
portban folyik az elõkészítõ munka és re-
mélhetõleg 2016-tól olyan Erdõtörvény
léphet hatályba, ami segíti és nem gátol-

Hírek, információk a magánerdõket érintõ
közelmúltbeli változásokról



Erdészeti Lapok CL. évf. 2. szám (2015. február)46

ja az erdõkben folyó okszerû és tartamos
erdõgazdálkodást. Reméljük, hogy az új
törvény megoldást nyújt majd arra a prob-
lémára is, ami a lejárt határidejû és új ha-
szonbérleti szerzõdést kötõ erdõgazdál-
kodókat érinti, mely szerint az erdõtulaj-
donos társ sem önmagával, sem tulajdo-
nostársaival nem köthet haszonbérleti
szerzõdést.

Kezdõdik az új közfoglalkoztatási
program a magánerdõkben is

A Belügyminisztérium tájékoztatása
szerint a 2015. március 1-jével kezdõdõ
és legfeljebb 2016. február 29-ig tartó

közfoglalkoztatási programban 213-215
ezer fõ vehet majd részt havi átlagban.
Az elmúlt évben a közfoglalkoztatottak
átlagosan 11 %-a került be a rendszeres
foglalkoztatotti körbe. A kormány szán-
déka, hogy ezt az arányt jelentõsen nö-
velje az elkövetkezendõ évek során. 

A kérelmeket 2015. január 30-ig kel-
lett megküldeni az illetékes munkaügyi
központoknak. Az idei közfoglalkozta-
tás feltételrendszerében a korábbi
évekhez képest nem lesz jelentõs válto-
zás. A MEGOSZ azon túlmenõen, hogy
év közben folyamatosan tájékoztatta és
segítette az aktív magánerdõs közfog-

lalkoztatókat a program végrehajtásá-
ban, összegyûjtötte az idõközben beér-
kezõ új közfoglalkoztatási magánerdõs
igényeket is és azokat összegezve, a
szükséges adatokkal együtt eljuttatta a
Belügyminisztériumnak. Így reménye-
ink szerint az idén a tavalyinál is több
közfoglalkoztató kap munkalehetõsé-
get a magyar magánerdõkben.

A fenti hírekrõl részletesebb tájékoz-
tatás a MEGOSZ honlapján és a tagság-
nak szóló körlevelekben olvasható.

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

MEGOSZ
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2015. január 14-én a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagó-
gusképzõ Karának Interaktív Termé-
szetismereti Tudástárában megnyílt
egy fotókiállítás „A mi erdõnk bûbájos
lakói” címmel.  A kiállításon Maro-
zsán Zoltánnak, a Bedõ Albert Erdé-
szeti Szakiskola és Kollégium szakok-
tatójnak az ásotthalmi erdõkben ké-
szített képeit nézhettük meg.

Marozsán Zoltán évek óta fotózza a
közvetlen környezetünket, az ásotthal-
mi erdõk élõvilágát, és a képek nem
csak a mindennapok oktató-nevelõ
munkájához adnak segítséget, hanem
mindannyiunkat gyönyörködtetnek. A
kiállítás megnyitóján Marozsán Zoltán
következõ gondolatai hangzottak el:

Mi, ásotthalmiak méltán lehetünk
büszkék arra, hogy megyénk legerdõ-
sültebb településén élünk. Ásotthalom
közigazgatási területének több mint a
fele erdõ. Nincs szükség különösebb
biológiai végzettségre ahhoz, hogy az
embert megérintse a környezetünk
szépsége. Mindig is közel álltunk hoz-
zá, hiszen bele születtünk, mi magunk
is része vagyunk annak a nagy életkö-
zösségnek, melyet természetnek hívnak.
Szerencsére ismét kezdjük felfedezni
azokat a „csodákat”, melyek körülvesz-
nek minket, évezredeken keresztül jól
mûködtek, segítették, átszõtték elõdeink
életét. Igaz, az ember türelmetlen, fo-
lyamatos sebességváltása már-már
„mókuskerék effektussá” válik. Szerve-
zetünk állandóan jelez, lassítást köve-
tel. Ha hallgatunk rá, egyszerre kitágul
a világ, ha nem, egyre szûkebb lesz az
életterünk. És van egy pont, amikor ér-
demes megállni egy percre. Megállni és
megcsodálni, milyen sokféle szépség él

körülöttünk. Bízom benne, hogy ez a
kiállítás is egy ilyen pont a látogató
számára. Megáll egy percre, akár több-
re is, és kizökken a hétköznapi csalódá-
sok útvesztõjébõl.

Barangolásaim során tapasztal-
tam, hogy a mi erdeink, rétjeink cso-
dálatos fajgazdagsággal büszkélked-
hetnek. A szikes pusztáktól a sívó ho-
mokon át a lombos-, fenyõ-, vegyes er-
dõkön keresztül egészen a vizes élõhe-
lyekig, mindenféle terület elõfordul
Ásotthalom környékén. A biológiai
sokféleség így hatványozódik. Csak né-
hány általam feldolgozott adat – ter-
mészetesen a teljesség igénye nélkül.
Több mint 350 növény-, 200 gomba-,
200 lepkefaj került utamba, emlõsök-
rõl, madarakról, hüllõkrõl, kétéltûek-
rõl és egyéb rovarokról nem is beszél-
ve, melyek feltérképezése ugyancsak
nagy izgalmakat rejtenek.

Ha vigyázunk rá, az utókornak ezek
a képek nem fognak jelenteni semmit,
mert lesz módjuk korszerûbb techniká-
val szebbeket készíteni. 

Ha mi vigyázunk rá, unokáink is lát-
ni fogják a mi erdõnk bûbájos lakóit!

A kiállítás már látható volt az ásott-
halmi Mûvelõdési Házban még tavaly
õsszel, az Erdõk hete program nyitó
rendezvényeként. Terveink szerint még
több helyre szeretnénk eljuttatni termé-
szeti értékeinket bemutató kiállítást.

A kiállítást az Ásotthalmi Bedõ Albert
Alapítvány, a Csiszér-Gép Kft., a DA-
LERD Zrt., a Kiss Ferenc Alapítvány az
Erdészeti Oktatásért, a Szarvas-Bódy fo-
tó és Ásotthalom Község Önkormány-
zata támogatta.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó,
igazgató

Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és
Kollégium

A mi erdõnk bûbájos lakói

Anya csak egy van – nyárfa-tõkegomba


