ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Egyesületi hírek
Gépesítési Szakosztály
ülése

Az OEE Gépesítési Szakosztály 2004.
május 6-án az IKR Rt.-nél (Bábolnán, illetve Nagyigmándon) tartott ülést. Az
ülés résztvevõit köszöntötte Antos Gábor mûszaki igazgató, aki ezt követõen
tájékoztatást adott az IKR Rt.-tõl, annak
Mûszaki Központjáról és a mûszaki
szolgáltatási rendszerérõl. Az IKR Rt.
több lábon álló cég, alapvetõen
növényvédõ szer-, vetõmag- és gépkereskedelemmel foglalkozik. Gépértékesítései meghatározó módon a New Holland típusokhoz (traktorok, kombájnok) kötõdnek, de a mezõgazdasági
munkagép-kereskedelme számos típuson (vetõgép, talajmûvelõ gép, permetezõgép, földmunkagép stb.) keresztül
sok forrásból merít. Érdekességként
említhetõ, hogy a Husqwarna márkakereskedõk a gépkereskedelmi tevékenységen kívül gépek üzembe helyezésével, szervizelésével, pótalkatrészellátásával, illetve gépgyártással is foglalkoznak. Szolgáltatásai között traktorok vizsgáztatása, növényvédelmi gépek idõszakos felülvizsgálata, továbbá
használtgép-visszavásárlás is szerepel.
Az egyebek között az ülés résztvevõi
tájékoztatást kaptak a RÁBA D10 TLL225 (EURO3) motorral, KCR-70L típusú
hidraulikus daruval szerelt KAMAZ6520 (6x4) típusú erdészeti tehergépkocsi prototípusa gyártásának jelenlegi
helyzetérõl, mely a KAMAZ gyár, a RÁBA Motor Kft., a KAPOSGÉP Kft. és az
EUROTRADE Kft. együttmûködésének
eredményeképpen készül. A szakosztály ezt követõen tagjai közé választotta
Gulyás Imrét, a Szolimán Kft. (Herend)
ügyvezetõjét.
Az ülés második felében a résztvevõk,
gyakorlati bemutató keretében:
– az IKR Rt. Mûszaki Központjával
(gyártó-, javító- és karbantartó mûhelyek), illetve
– az IKR Rt. Mûszaki Központja által
forgalmazott fontosabb, szakterületünkhöz is köthetõ gépekkel ismerkedtek.
A napirendi pontok vitájában Gulyás
Imre, Fekecs Lajos, dr. Horváth Béla és
Majtényi László vett részt.
A jól sikerült rendezvényen – melyért köszönet illeti az IKR Rt.-t – 14 fõ
vett részt.
Dr. Horváth Béla
szakosztály elnök
294

Közgazdasági Szakosztály
ülésérõl készült beszámoló

A Közgazdasági Szakosztály június 2-án
Huszárokelõpusztán a Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Rt.-nél tartotta szakosztályülését.
Az elsõ napirendi pontban Horváth
László vezérigazgató mutatta be a
Bakonyerdõ Rt.-t, annak gazdálkodását, a folytatott tevékenységeket, gondokat és az elért eredményeket.
A második napirendi pont keretében Papp József könyvvizsgáló tartott
elõadást az erdõgazdálkodást az EU
csatlakozás kapcsán érintõ áfa változásokról, és az adóalapot nem képezõ
államháztartási támogatások elõzetesen felszámított adó (áfa) megosztásával kapcsolatos kérdéseirõl. Gudra
Tamás ügyvezetõ igazgató hozzászólásában kifejtette, hogy az ÁPV Rt. az
adóalapot nem képezõ államháztartási
támogatások elõzetesen felszámított
adó megosztásával kapcsolatos állásfoglalás-kérésére a Pénzügyminisztériumtól kapott válasz a következõket
tartalmazta:
Az arányosítási kötelezettség nem
terjed ki a közvetett úton (pl. pénzintézeten keresztül) folyósított kamattámogatásokra, az adókedvezmény, az
adóvisszatérítés (pl. a gázolaj jövedéki adójának visszatérítése), és a tõkeemelés jogcímén adott támogatásokra.
Az arányosítási kötelezettség kiterjed a:

OEE Titkárság
tel.: 201-6293, Fax: 212-7518
e-mail: oee@mtesz.hu
Szerkesztôség: erdlap@mtesz.hu
Internet cím: www.oee.hu
A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

» OBSERVER «
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

– 25/2004.(II.3.) FVM rendelet szerinti kamattámogatásra, mert ekkor az
adóalany közvetlenül jut a kamattámogatáshoz.
– 25/2004.(II.3.) FVM rendelet 287.§ában rögzített társadalombiztosítási járulék támogatásra.
Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium rendelete alapján, és az elnyert pályázatok eredményeként nyújtott támogatásokra.
Gudra Tamás a vadászati áfa-kérdésekkel kapcsolatban elmondta az APEH
nem fogadja el, hogy a trófeaértékesítés
teljes egészében termékértékesítés, és
szolgáltatást nem tartalmaz. Ezt az álláspontot erõsíti az egyik erdõgazdaság
ügyében hozott bírósági döntés is.
A jelenlévõk az erdõgazdálkodásban
dolgozók, illetve az onnan nyugdíjba
ment magánszemély évi öt tonnát meg
nem haladó tûzifa-juttatása tárgyában
egyeztették álláspontjaikat.
A harmadik napirendi pontban Halász Gábor elnökhelyettes mutatta be
az NFA, a KVI és az állami erdõgazdaságok között az állami erdõk vagyonkezelésére kötendõ vagyonkezelési
szerzõdéstervezetet.
A negyedik napirendi pontban Cserép János elnök tájékoztatta a szakosztályt az elnökség Agrárfejlesztési tervben, és a természet védelmérõl szóló
törvény módosítása kapcsán folytatott
érdekvédelmi munkájáról. Hangsúlyozta az erdészeti PR fontosságát, amely
szerinte jelenleg nem mûködik. Ormos
Balázs fõtitkár beszélt az OEE 2004.évi
programjáról, az egyesületen belüli piaci és szociális alapon mûködõ területek
szétválasztásáról. Kiemelte, hogy 2004ben a 2003.évihez hasonló vagyonvesztés nem megengedhetõ az egyesület
gazdálkodásában. Ötödik napirendben
a 2003.évi munkaterv és költségvetés
került véglegesítésre.
A szakosztályülés zárásaként a szakosztály felvette tagjainak sorába Halász
Gábor, Szálinger Ferenc, Székely Márta, és Tóth Gábor tagtársunkat.
Takács Tibor
közgazdasági szakosztály titkára
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