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Az elmúlt fél évben megszaporodott a
segítséget kérõ azon erdõtulajdonosok,
erdõgazdálkodók száma, akiket néhány
helyi önkormányzat a mûködéséhez
szükséges források elõteremtése miatt
földadókivetéssel célzott meg.

Az összegyûlt információk szerint az
önkormányzatok az ország számos te-
rületén igyekeznek adót kivetni a ter-
mõföldre, így az erdõkre is, ezen a mó-
don kívánják növelni adóbevételeiket.
Még mielõtt országosan elterjedne ez a
módszer, elejét kell venni az arányta-
lan, gazdaságossági számításokat nél-
külözõ adókivetésnek.

A helyzetet elemezve tény, hogy az
önkormányzatnak rendeletalkotási joga
van, így adórendeletet is hozhat. Több
esetben viszont teljesen nyilvánvaló,
hogy az önkormányzat minden gazdasá-
gi számítást nélkülözve a saját költségve-
tési hiányát osztotta szét a községhatárá-
ban lévõ területre, függetlenül annak tel-
jesítõképességétõl. Ennek mértékét kü-
lön jogszabály nem korlátozza, viszont a
közös teherviselésnek vannak írott és
íratlan szabályai. Például az adó ne befo-
lyásolja az adóalany teljesítõképességét

olyan módon, hogy ne tudja folytatni a
tevékenységét. A közös teher arányos le-
gyen a térségben termelhetõ javak töme-
gével, a gazdálkodásba vont területrõl
származó jövedelemmel.

Az önkormányzatok rendeletalkotási
tevékenységébe nincs beleszólási lehe-
tõség, de annak eredményét több fór-
umon meg lehet támadni. Fontos, hogy
ezek jól dokumentált válaszokat igé-
nyelnek, mert nem lehet arra számítani,
hogy az önkormányzat saját meggon-
dolásból visszavonja a rendeletét, ezért
jól felépített jogi lépéseket kell tenni.

Elsõ lépésként indoklással, írásban,
tértivevény mellett tudatni kell az ön-
kormányzattal a döntésével ellentétes
véleményt, és kérni kell annak vissza-
vonását. Az indoklásban fontos meg-
említeni, hogy a rendeletalkotási jog
nem vitatott, de a számítás alapja, a jö-
vedelmezõség igen.

Indoklásként a hosszú termelési cik-
lusból adódó szakaszonként jelentkezõ
jövedelmet, annak egy évre viszonyított
csekély mértékét is elemezni, hangsú-
lyozni szükséges. Alapinformáció, hogy
az erdõ többnyire a mezõgazdasági mû-
velésre már alkalmatlan területen találha-

tó, mûvelése extenzív, jövedelmezõsége
magyarországi természeti, éghajlati és fa-
fajviszonyokat figyelembe véve 1,2–1,7%
a terület és faállomány értékéhez viszo-
nyítva, ami az azonos körzetben lévõ
mezõgazdasági terület jövedelemtermelõ
képességének megközelítõleg az 5–7%-a.
Ebbõl következõen a mezõgazdasági
mûvelésbe vont területekre kivetett adó
5–7%-a az elfogadható adómérték. Ez
még természetesen nem tartalmazza a tá-
mogatások különbségébõl adódó – er-
dõk esetében hátrányos – helyzetet.

Szükséges még felhívni az önkor-
mányzat figyelmét, hogy amennyiben a
rendeletet nem vonja vissza vagy nem
módosítja, akkor jogi úton kívánják a
kialakult, az önkormányzat hibájából
bekövetkezett aránytalan teherviselés
javítását kikényszeríteni. Ehhez térségi
és országos pertársaság alapítását terve-
zik megkezdeni.

Az önkormányzat válasza után lehet
a következõ lépéseket megfontolni és a
pertársaság megalapítását megkezdeni,
amihez szakértõi és jogi segítõket tud
ajánlani a MEGOSZ.
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Önkormányzati adókivetés az erdõre

Jó érzékkel választotta ki Márton Edit
erdész, szakirányító a január végi idõ-
pontot egy tájékoztató elõadásokat
felvonultató szakmai nap megszerve-
zéséhez. Már túl az évindításon, de
még az erdõtervezés indító tárgyalá-
sait és terepi felvételeit megelõzve
szeretett volna információkat átadni a
térségben élõ, gazdálkodó magáner-
dõ-tulajdonosoknak.

A helyszín, a székesfehérvári sóstói tan-
ösvény bejárata melletti Szent Kristóf

templom parókiájának elõadóterme is
tökéletes választásnak bizonyult a meg-
jelent közel ötven erdõtulajdonos
számára.

A kezdeményezés alapgondolata az
volt, hogy az erdõ tulajdonosa, aki nem
feltétlenül szakember, de az erdejét sze-
retné hosszú távon jó kezekben tudni,
hogyan tud az erdõtervezés megkezdé-
se elõtt információkat kapni az erdõke-
zelés választható lehetõségeirõl.

Az elsõ elõadást Mészöly Károly er-
dõmérnök-erdõtervezõ tartotta, bemu-
tatva a 2017-ben erdõtervezésre kerülõ
körzet erdeinek fõbb adatait, az egyes
községhatárok tervezési sajátosságait.
Kitért az erdõtulajdonosokat érintõ er-
dõnevelési feladatokra, a fahasználati
lehetõségekre.

A Pro Silva Hungariae Egyesület
képviseletében Keresztes György erdõ-
mérnök az örökerdõ-gazdálkodás elõ-
nyeit, hátrányait igyekezett bemutatni,
felvonultatva a szálalással már több év-
tizede kezelt állományok nevelési és fa-
használati adatait. Elõadását számos fo-

tóval, állományszerkezeti ábrával gaz-
dagította.

A MEGOSZ képviseletében Duska
József erdõmérnök elõadásának elsõ fe-
lében a Vidékfejlesztési Program már
megjelent és a napokban megjelenõ er-
dészeti intézkedéseit ismertetve hívta fel
a figyelmet a pályázati lehetõségekre, és
buzdította a jelenlévõket az erdõk keze-
lésére, fenntartására elkülönített pénz-
ügyi keretek felhasználására. Elõadásá-
nak második felében egy több erõterve-
zési cikluson keresztül már szálaló erdõ-
ként kezelt gyertyános-kocsánytalan
tölgyes magánerdõ üzemmódváltásá-
nak elindítását és két évtizedes kezelé-
sét, jövedelmezõségét mutatta be.

Az elõadások befejeztével számos
kérdést kaptak az elõadók. Legtöbben
az erdõtervezés és az üzemmódváltás
felõl érdeklõdtek, de sok megjegyzés,
vélemény merült fel a fakitermelés és
szállítás adminisztrációjának változásai-
ról is.
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