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re álló összegekbõl ennek az igénynek
csak a töredék részét lehetne kielégíte-
ni, a támogatási rendszer átstrukturálá-
sa vált szükségessé.

A nemzeti támogatási rendszer ki-
egyenlített mûködtetésére a megoldás
az lehet, ha a determinációs kifizeté-
sek csak az erdõsítések befejezését kö-
vetõen, minden évben a valós igé-
nyeknek megfelelõen, ütemezetten
történnek. Ebben az esetben érvénye-
sülne az Állami Számvevõszék által el-
lenõrzött azon szabály is, mely szerint
támogatás csak elvégzett munkára ke-
rülhet kifizetésre.

Az erdõtelepítési és erdõfelújítási
determinációk kifizetései a korábbi
rendszer szerint sok nehézséget okoz-
tak a kifizetõ államigazgatási szerv-
nek és az erdõgazdálkodóknak egy-
aránt. A kifizetésekhez szükséges er-
dészeti hatósági ellenõrzések, az ún.
mûszaki átvételek ugyanis csak õsszel
zárulnak le, így eddig minden évben
gondot okozott az, hogy az adott évi
determinációs igény a valós igények
ismerete nélkül, az idõjárás bizonyta-
lanságát nehezen, vagy egyáltalán
nem figyelembe vevõ becslés alapján
került megtervezésre a költségvetés-
ben, ráadásul az erdõgazdálkodók
csak az év végén jutottak a pénzük-
höz. 

Ezt elkerülendõ az adott évben vég-
zett, így – jelen esetben a 2010. évi –
mûszaki átvételek alapján a következõ
évi – jelen esetben a 2011. évi – költség-
vetésben az adott évre vonatkozó de-
terminációs igények pontosan tervez-
hetõek lesznek, és a kifizetések a kö-
vetkezõ év elsõ felében, lehetõség sze-
rint még az elsõ negyedévben megtör-
ténhetnek. A kifizetések néhány hóna-
pos késedelmét – 2010. év vége helyett
2011. év eleje – a kapott pénz adott évi
kedvezõbb felhasználási lehetõségei
kompenzálják. 

A determinációk 2010. év végén tör-
ténõ kifizetésének elmaradása az erdõ-
gazdálkodók körében tudomásunk
szerint nem okoz jelentõs gondot, az
átcsoportosítással a MEGOSZ is egyet-
értett. A kifizetések nagy része a ko-
rábbi évek többségében  is a követke-
zõ év elsõ félévére húzódott át. A je-
lenlegi elképzelés szerint tehát az er-
dõgazdálkodók által teljesített felada-
tok – a befejezett erdõsítések - támoga-
tása a hatósági ellenõrzést követõen,
konkrét támogatási igények ismereté-
ben, már az új költségvetési évre jóvá-
hagyott elõirányzatok terhére fog meg-
történni. Nyilvánvaló, hogy a mûszaki

átvételek eredményeit ismerve az er-
dõgazdálkodók csak olyan erdõrészle-
tekre fognak kifizetési kérelmet be-
nyújtani, amelyek esetében az szakmai
szempontból is egyértelmûen megala-
pozott, így valószínûsíthetõ, hogy a
kérelmek jóváhagyása a jelenleginél is
nagyobb arányú lesz.

A determinációk ilyen módon törté-
nõ „csúsztatott kifizetése” mellett ugyan-
akkor lehetõség nyílt arra, hogy a 2010.
évben „felszabaduló” forrásokat a leg-
sürgetõbb támogatási feladatra,  az er-
dõgazdálkodás szakszerûségének biz-
tosítása érdekében végzett erdészeti
szakirányítási tevékenységre fordítsuk.
A minisztérium vezetése támogatja az
elképzelést, azonban a források átcso-
portosításához a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium jóváhagyását is be kell sze-
rezni. A társminisztérium jóváhagyása
esetén az erdészeti szakirányítási tevé-
kenység támogatására 2010. évben a
rendelkezésre álló adatok szerint elõ-
reláthatólag 890 193 000 forint fizet-
hetõ majd ki.

Ez az összeg meghaladja a tavaly ki-
fizetett mintegy 750 millió forintot, és a
hatályos támogatási rendelet szerint fi-
zetendõ 4000 forint hektáronkénti egy-
ségár mellett is – az eddig beérkezett
kérelmekben foglalt adatok alapján –
közel 60 %-os támogatási intenzi-
tást tesz majd lehetõvé. 2010-ben az
erdészeti hatósághoz beérkezett és tá-
mogatólag továbbított kérelmek száma

470 db, az azokban szereplõ terület
nagysága 378 573 ha. Ezek a számok az
MVH ellenõrzését követõen még csök-
kenhetnek, de ez egyúttal a támogatá-
sok fajlagos egységárainak emelkedé-
sét jelenti. Elõzetesen tehát mintegy
2350 forint hektáronkénti támoga-
tásra lehet számítani.

Ebben az évben az erdõfelújítások
és erdõtelepítések, valamint az erdõte-
rületek közjóléti célú védelmének és
bõvítésének feladatai esetében meg-
történt a 2009. évrõl áthúzódó tá-
mogatások kifizetése is az alábbiak
szerint.

Az erdõterületek közjóléti célú vé-
delmének és bõvítésének feladata tá-
mogatás keretében 2010. június 30-ig
67 048 570 forint lett kifizetve.

Erdészeti feladatok támogatási lehe-
tõség keretében az erdõfelújítások támo-
gatására 2010. június 30-ig 532 073 000
forint lett kifizetve.

Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakí-
tás, fásítás támogatási lehetõség kereté-
ben 2010. június 30-ig 733 500 000 fo-
rint lett kifizetve.

Mindezek az intézkedések – nemze-
ti és uniós támogatások egyaránt -
együttesen a Nemzeti Erdõprogramban
foglalt, a társadalmi igényeknek megfe-
lelõen elfogadott komplex célok meg-
valósítását szolgálják. 

VM Élelmiszerlánc-felügyeletért
és Agrárigazgatásért Felelõs
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Öt éve hunyt el Riedl Gyula gyémántdiplomás erdõmérnök,
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár õre 

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Egyesü-
letünk legnagyobb értékegyüttese, ami több mint
22 000 dokumentumot tartalmaz. Mind az írásos
anyagok, mind az emléktárgyak érdemesek arra,
hogy helyi csoportjaink és szakosztályaink tagjai
megismerjék azokat. Ezért hirdeti meg Egyesüle-
tünk Elnöksége a 

RIEDL GYULA KÖNYVTÁRI HETEK
2010 programot.

Javasoljuk, hogy a helyi csoportok és szakosztá-
lyok saját programjukat szervezzék a könyvtárba (Erdészeti Információs Köz-
pont, 1021 Budapest, Budakeszi út 91.), ahol ismertetést is kapnak a könyv-
tár történetérõl, dokumentumairól, archív anyagairól.
Az Egyesületünk által kiadott könyvek a helyszínen megvásárolhatók.
A helyszínen mintegy 100 fõs befogadó képességõ konferenciaterem is ren-
delkezésre áll, illetve – egyeztetés alapján – lehetõség nyílik kiegészítõ hely-
színi programként bográcsos étel fõzésére, elfogyasztására, valamint az
apátsági romok, továbbá a Budakeszi Vadaspark megtekintésére.
Elõzetes jelentkezés Egyesületünk Titkárságánál (info@oee.hu) vagy dr. Sár-
vári Jánosnál, könyvtárunk õrénél (mobil: 06/30/455-2261).
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