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az MVH-nak, hogy az erdészeti hatóságok
is részt vegyenek a munkában. Az érdek-
képviseletek felelõssége az aktív informá-
ció terjesztésében válik hangsúlyossá. Az
eddigi években egy támogatás volt, így
egyre kellett koncentrálni, ezt pedig sike-
rült is kimeríteni. Viszont most nagyon
sok célprogram lesz, amit elsõsorban a
szakembereknek kell értelmezni és ki-
gondolni. Itt nagy szerepe lesz a megfele-
lõ tájékoztatásnak, amiben az erdészeti
ágazat is részt vehet, mint elsõrendû hír-
forrás. Jelenlegi információim szerint a
nemzeti támogatás 2008. évre 1 milliárd
forint, ami nem tartalmazza a korábbi
nemzeti erdõtelepítés és erdõfelújítás tá-
mogatását. A korábbi nemzeti erdõtelepí-
tés kifuttatására és a korábbi erdõfelújítás
kifuttatására szánt összeg mindenkinek a
rendelkezésére áll, így mindent ki tudunk
fizetni. Tehát ez az e fölötti rész. 

– A magánerdõgazdák, illetve az ál-
lami erdõk kezelõi milyen mértékû pá-

lyázati forrásokra számíthatnak uniós
forrásokból, van-e a pályázati kiírások-
ra ráhatása?

– Hasonlóan a többi uniós pályáza-
tokhoz, a magánerdõ-gazdálkodók szá-
mára szélesebb lehetõségek lesznek,
mint az állami szektornak, mert nekik
korlátozottabbak a pályázati lehetõsé-
geik. De például az élõhelyek termé-
szeti potenciáljának visszaállítása, vagy
az erdészeti feltáró hálózat fejlesztése
szektorsemleges csakúgy, mint az erdõ-
szerkezet-átalakítás támogatottsága.

– Még néhány nap és 2008-at írunk.
Olvasóink számára mi a legfontosabb
üzenet?

– A 2008-as év, mint az elmondottak-
ból is kiderül, komoly szakmai kihívást
jelent. Az a reményem, hogy ha bírom
egészséggel a munkák koordinátora-
ként, az ágazatban dolgozókkal együtt
egy év múlva elmondhatjuk majd: érde-
mes volt kitartóan dolgozni. Az FVM hát-

térintézményeként az ERTI rendezésé-
ben tartjuk meg majd a Vándorgyûlést,
itt már szeretnék érdemi változásokról
beszámolni. 2008-ban az Európai Erdõk
Hete rendezvénysorozat nagy jelentõsé-
gû lehet nemcsak a szakmán belüliek-
nek, de az egész országnak a határon túl
is. Egy hét lesz a mienk a szakma által
érintett résztvevõkkel, elõre meghirde-
tett, nívós programokkal. Az a dolgunk,
hogy elõkészítsük, a természetvédelem-
mel, a KVVM-mel, a civil szervezetekkel
karöltve befogadóvá tegyük a társadal-
mat. Mindehhez még sok ötletre és mun-
kára van szükség.

Az egész erdésztársadalomnak kívá-
nok nagyon sikeres évet, ahol látvá-
nyos, haladó változásokat élhetünk
meg együtt, ahol mindebbõl hosszú tá-
von az általunk szeretett erdeink, illetve
utódaink fogják látni és élvezni az eb-
bõl származó hasznot!

Lengyel László Zoltán

Az erdõgazdálkodók régi óhaja tel-
jesült: 2008. január 1-jével meg-
szûnt az erdõfenntartási járulék fi-
zetésének kötelezettsége. 

A jogintézményt a 2007. november
16-án kihirdetett 2007. évi CXXVI., az
Egyes adótörvények módosításáról szó-
ló törvény szûntette meg, hatályon kí-
vül helyezve az erdõtörvény vala-
mennyi, az erdõfenntartási járulékról
szóló paragrafusát (megjelent a Magyar
Közlöny 2007. évi 155. számában). 

A törvény indokolása ugyan az ad-
minisztrációs terhek csökkentésére
utalt, valójában a túlhaladott jogintéz-
mény komoly anyagi terhet jelentett az
erdõgazdálkodókra nézve, és nem fe-
lelt meg a piacgazdaság elveinek sem.

A január 1-jei hatálybalépés azt je-
lenti, hogy a járulék a 2007. december
31. idõpontot követõ fakitermeléseket

már nem érinti. Szintén nem járulékkö-
telesek a 2007. évi tervben szereplõ,
de 2008. évre áthúzódó, 2008. március
31-ig elvégzett kitermelések, valamint
a 2008. évre engedélyezett, de 2007.
évre elõrehozott fakitermelések sem,
ha a leszámolás 2008. évben történik.

Ismereteink szerint szakmai egyezte-
tés alatt áll az erdõtörvény átfogó mó-
dosítása is.  

Hatályon kívül helyezendõ
rendelkezések

450. § 2008. január 1-jén hatályát veszti
a vadvédelemrõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény:

a) VI. fejezet címében a „vadvédelmi
hozzájárulást” szövegrész,

b) 82. §-a,
c) 85. § -a (1) bekezdésében a „vad-

védelmi hozzájárulást” szövegrész,

d) 95. §-a (1) bekezdésének c) pontja.
451. § 2008 január 1-jén hatályát

veszti az erdõrõl és az erdõ védelmérõl
szóló 1996. évi LIV. törvény

a) XII. fejezet címében a „az erdõ-
fenntartási járulék” szövegrész,

b) 101. §-a,
c) 102. §-a (4) bekezdésének a) pont-

jában az „az erdõfenntartási járulék tíz-
szerese, de legalább” szövegrész,

d) 103/A. §-ában az „az erdõfenntar-
tási járulék” szövegrész,

e) 106. §-a (1) bekezdésének 13.
pontjában az „az erdõfenntartási járu-
lék” szövegrész,

f) valamint az erdõrõl és az erdõ vé-
delmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény
„Az erdõfenntartási járulék mértéke” cí-
mû melléklete.
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2007. évben 
„Aranybakancs díj”-at 

adományozott 

37 éves erdõ- és vadgazdálkodási 
technikus több, mint 15 éves szakmai

gyakorlattal munkát keres.
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