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A MEGOSZ levelezésébõl
A MEGOSZ a magánerdõ gazdálkodást érintõ aktuális kérdésekben a
legmagasabb szinten igyekszik képviselni a tulajdonosok és gazdálkodók érdekeit. A közelmúlt levelezésébõl most két fontos témát érintõ
dokumentumot adunk közre:
„Gráf József úrnak,
miniszter
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Tisztelt Miniszter úr!
A 2010. évi költségvetés elõkészítésének jelenlegi szakaszában, még idõben
szeretnénk felhívni Miniszter Úr szíves
figyelmét két olyan, a korábbi évek költségvetésében is problémát jelentõ kérdésre, amelynek megoldásában kérjük
szíves támogató segítségét.
Szeretnénk kérni és javasolni, hogy a
költségvetés külön sorában szerepeljen az
egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása. Ezen belül a 109/2008. FVM rendelet
4. § a), b) és c) pontja szerinti magán erdõgazdálkodás 2010. évi támogatásánál, véleményünk szerint, az idei teljes benyújtott és
csak részben kifizetett igény (852 millió forint) bázisán legalább 30 %-os növekedéssel, vagyis minimum 1,1 milliárd forinttal
kell számolni, figyelembe véve a várható
egyre fokozódó támogatási igényeket az erdészeti szakirányítók részérõl. El kell mondanunk, hogy az erdészeti szakirányítók a
magánerdõ gazdálkodás egyfajta „falugazdász hálózatát” jelentik és mûködésük folyamatos támogatása nélkül elképzelhetetlen az egyre aprózódó és folyamatos tõkehiányban szenvedõ magánerdõ szektor napi mûködése.
A korábbi erdõfelújítási, úgynevezett
K-1-es támogatások 2010-ig történõ kifuttatását vállalta kötelezettségként az
FVM tárca, aminek jelentõs keretigénye
(mintegy 6 milliárd forint) jelentkezik a
determináció utolsó évében, vagyis az
elkövetkezõ esztendõben. Kérjük, hogy
ezt az összeget garantálják a 2010. évi
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költségvetésben. Amennyiben a jelzett
keret nem, vagy csak csökkentett mértékben kerül betervezésre, akkor az várható, hogy az FVM-mel meglévõ megállapodásra hivatkozva az erdõgazdálkodók jogi úton fogják érvényesíteni jogos
igényüket a magyar állammal szemben,
perek százait indítva meg.
Tisztelt Miniszter Úr!
A fenti két kérdésben a MEGOSZ természetesen készen áll a legkülönbözõbb szintû konzultációkra, de azt semmiképp nem tudjuk elfogadni, hogy az
érdekképviseletet a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen kihagyva, vagy
késedelmesen értesítve kizárják a költségvetési egyeztetés folyamatából.
Kérjük és várjuk a fent megfogalmazott
jogos elvárásainkkal kapcsolatos szíves
intézkedésüket és tájékoztatásukat!
Budapest, 2009. augusztus 12.
Tisztelettel:
Luzsi József
elnök”
***
„Budapest, 2009. augusztus 12.
Gráf József úrnak,
miniszter
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Szabó Imre úrnak,
miniszter
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Tisztelt Miniszter Urak!
A magyarországi szén-dioxid kvóta
felhasználásával kapcsolatban mind a
két tárcát érintõ rendkívül fontos kérdésben kérjük együttes segítségüket.
A hazai szén-dioxid kvóta eladásából
származó bevételeket a vonatkozó jogszabályok értelmében olyan „zöld beruházásokra”kell fordítani, amelyek csökkentik a
légköri szén mennyiségét akár annak lekötése, akár a légszennyezés csökkentése
révén. Úgy gondoljuk, hogy az oly fontos

panelprogram és más kibocsájtást csökkentõ projektek mellett van egy olyan természeti erõforrás a kezünkben, amelynek
komoly mérhetõ, kézzelfogható hatása
van a klímaváltozás és a légköri szennyezõanyag kibocsájtás mérséklése terén. Ez
pedig Magyarország több, mint 2 millió
hektár erdeje, ami hazánk éves széndioxid
szennyezõdésének 25-szörösében található légköri szenet köt meg napjainkban is.
Ezeknek az erdõknek a megfelelõ „újratermelése”, szakkifejezéssel: felújítása,
mindannyiunk alapvetõ érdeke, amelyre
külön pénzügyi támogatás nem áll a gazdálkodók, tulajdonosok rendelkezésére
sem uniós, sem nemzeti forrásból. Úgy
véljük, hogy a minél nagyobb és biztosabb szénlekötést lehetõvé tevõ erdõfelújítási tevékenységet, az úgynevezett elsõ
kiviteleket is a szén-dioxid kvóta eladásából származó bevételekbõl kell támogatni Magyarországon. Ekkor válnának erdeink valóban „klímaerdõkké” és ekkor
válna az erdõk támogatása is értelmes és
követhetõ rendszerré nálunk. Az új erdõk
létrehozását ugyanis uniós társfinanszírozott jogcímbõl lehet a jelenlegi szabályozás szerint megoldani, míg a meglévõ, de
kitermelt erdõk szakszerû felújítását a
kvóta bevételek támogatnák.
A fent leírtakat támasztja alá és indokolja az új Erdõtörvény 3. §-ának (1) bekezdése is, amely kimondja, hogy „Az erdõk bármely immateriális szolgáltatásából
származó állami bevételt a külön jogszabályban meghatározott részletes feltételek
szerint az erdõk fenntartására, gyarapítására és védelmére kell fordítani.” Nem kérünk tehát mást, mint a törvény által elõírt
kötelezettség betartását.
Kérjük felvetésünk szíves, együttes
támogatását. A támogatási projekt kialakításához a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége
(MEGOSZ) minden szakmai segítséget
megad és felajánlja kapacitását, hogy a
társ tárcák szakembereivel együtt egy átlátható, a nagyközönség felé jól kommunikálható, könnyen kezelhetõ konstrukció jöhessen létre.
Válaszukat várva, tisztelettel:
Luzsi József
elnök”
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