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Az erdôfelújítás finanszírozási rend-
szerét régóta jogszabályok (egyes
elemeit 1996 óta törvény, más tétele-
it az éves támogatási rendeletek)
rendezik. A megváltozott tulajdo-
nosi, gazdálkodási és jogszabályi
környezet már korábban is fel-
vetette a módosítást, de az EU-
csatlakozás elôtt, tekintettel an-
nak EU-szabályozással konform-
má nem tehetô voltára, a 2003.
évi agrártámogatásoknál célsze-
rû korszerûsítését megtenni. Az
erdészeti termôhely és az erdôállo-
mányok különbségébôl adódóan
(valamint az erdészeti és természet-
védelmi korlátozásokból fakadóan)
azonban a tartamos erdôgazdálko-
dás, az erdôk (különösen a magán
tulajdonba került erdôvagyon) szak-
szerû fenntartása jelentôs terüle-
teken (a kedvezôtlenebb erdôte-
nyészetû régiókban és a gazdasági-
lag értéktelenebb fafajoknál) továbbra
is támogatást igényel, javaslatunk
szerint módosított formában.

A korrekció a törvényeket nem
érinti csak a támogatási rendeletek
módosítását jelenti. A finanszírozási
rendszer lényege, hogy a gazdálko-
dóknak alapvetôen saját (fakitermelé-
si) bevételükbôl kell továbbra is bizto-
sítaniuk a kötelezô erdôfelújítás ráfor-
dításait, amelynek garanciájához a fe-
dezet elszámoltatásának, megóvásá-
nak és célzott felhasználásának (erdé-
szeti) hatósági kontrollja a jelenlegi
gyakorlatnak megfelelôen továbbra is
fennmarad. Az erdôgazdálkodók az
erdôfenntartási járulékot saját elkülö-
nített számlájukon tartják, amelybôl
csak az erdészeti hatóság ellenôrzése
mellett kizárólag erdôfelújítási felada-
tokat finanszírozhatnak.

Az erdôfelújítást az állam a rászo-
rultaknál ettôl függetlenül pályázati
rendszerben 2003-ban is változat-
lan összegben támogatja a gyenge
termôképességû, fatermelésben korlá-
tozott stb. állományok esetén, illetve a
korábbi befizetések rendezésére egy-
összegû törlesztésként.

Az átállást illetôen a gazdálkodási
csoportok helyzetét konkrétan jelle-
mezzük:

– Az állami erdôvagyon esetében
a szervezetek folyamatos gazdálko-

dást végeznek, és éves bevételeik és
ráfordításaik alapján a finanszírozási
átállás különleges beavatkozást
(idôbeli eltérések hiányában) nem igé-
nyel. Az egyéb állami és önkormányza-
ti szervek önálló erdôkezelésének fenn-
tartásakor (amelybôl az agrárgazdasági
társaságok a legjelentôsebbek) a hason-
ló megoldás folytatható.

– A magántulajdonú erdôk egy tekinté-
lyes része hatóságilag rendezetlen és szer-
vezetlen kategóriába tartozik, amelyek
gazdálkodását áttételesen javítja, de sem-
miképpen nem rontja a korszerûsített eljá-
rás. A magántulajdon esetében azon-

ban az erdôgazdálkodás éves ki-
egyensúlyozottsága nem valósul
meg, ezért a bevételek és a kiadá-
sok idôbeli eltérése sajátos helyze-
tet teremt. Az egyéni használat és az
erdôbirtokossági társulat esetében az
erdôtulajdonosok és az erdôhaszná-
lók személyükben megegyeznek, fi-
nanszírozási egységenként mûköd-
hetnek. A bérleti, haszonbérleti, hasz-
nálati jogviszony esetében a bevéte-
lek és a kiadások az erdôgazdálkodót
illetik, az ô feladata a vagyon fenntar-
tása, a használatot követô erdôfelújí-
tás végrehajtása és finanszírozása az
általános szabályok szerint.

– A magánerdô-tulajdonosi és er-
dôgazdálkodói szervezetek a közös
érdekeltség alapján és támogatottan
alakíthatnak finanszírozási közössé-
geket, amelyek az erdôfelújítási fel-
adataik végrehajtására elkülönített
pénzelszámolással együttesen tesz-

nek eleget a törvényi kötelezettségüknek.
– A magántulajdonú gazdaságok

esetében a korábbi befizetések er-
kölcsi követelésként fenntartan-
dók, amelyet a kifutásukig állami
támogatásból szükséges biztosítani.

A rendszer mielôbbi, már 2003.
évi, bevezetése lehetséges és a fenn-
tarthatóság miatt szükséges is,
amelyhez a szabályozási, gazdasági
döntést kell most meghozni, a rész-
letek kimunkálása és kodifikálása
szokásosan a támogatási rendelet-
ben történik meg.

Tervezet, Sopron, 2002. október

Az erdôfelújítás finanszírozásának
korszerûsítési javaslata

Az erdôterület Afrikában 640 millió ha
természetes erdôbôl és 8 millió ha ülte-
tett erdôbôl áll. Ez a földrész száraz te-
rületeinek kereken egyötödét adja. Jel-
lemzôjük a sokféleség: trópusi esôer-
dôk, hegyvidéki és mangrove erdôk
egyaránt elôfordulnak, de sok a ligetes,
laza záródású fás terület is. Valamennyi
afrikai országban vannak erdôk, terü-
letnagyságuk országonként változik.
135 millió ha van a Kongói Köztársa-
ságban és csupán 2000 ha Szent Ilona
szigeten. 37 országban van több, mint 1
millió ha erdô, 10 országban pedig
több, mint 20 millió ha.

A FAO 2000. évi kimutatása szerint
az afrikai erdôkre nehezedô nyomás
változatlan, területük összességében
évente 1%-kal csökken. Ennek az érin-
tett országok kormányai is tudatában
vannak, ezért növelik az állami tulajdo-
nú erdôk arányát, a védett és rezervá-
tum területek nagyságát és erôteljesen
ösztönzik a lakosságot faültetésre, hogy
ezzel is elvonják figyelmüket az erdôk-
rôl. Újdonság a közösségi erdôgazdál-
kodás fejlesztése, ezt demokratikus esz-
közökkel igyekeznek mûködtetni.

(Forest, Trees and People, 2002. 46. sz.)
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