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Az Országgyûlés alelnökénél jártunk
MEGOSZ látogatás a Parlamentben
Jakab István, az Országgyûlés alelnöke április 2-án parlamenti irodájában
fogadta Luzsi Józsefet, Támba Miklóst
és dr. Sárvári Jánost a MEGOSZ képviseletében.
Elsõként az erdõtörvény módosítása
került napirendre. Az alelnök úr véleménye szerint az erdõkben – a vitathatatlan közcélok mellett – a „kötelezõ
haszonvételnek” kell megvalósulnia,
hogy az erdõ által megtermelt javakat a
társadalom minél hatékonyabban
hasznosíthassa. Így nem tartható, hogy
az év felében korlátozzák a fahasználatokat, különösen a magánerdõben. A
jelenlegi erdõtörvény legfontosabb
anomáliáit abban látja, hogy túl sok
gazdálkodást fékezõ tényezõt tartalmaz. Kijelentette, hogy a törvény módosításában számíthatunk a támogatására és segítségére, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Jakab István felvetette, hogy az erdõtörvény módosításáról tartalmas és jelentõs fajsúlyú vidéki konferenciát és
azt követõen fórumot kellene tartani az
eddigi elképzelések széles körû megismertetése és a további javaslatok összegyûjtése céljából.
Ezt követõen a MEGOSZ jelenlévõ
képviselõi tájékoztatták alelnök urat a
magánerdõt az elmúlt idõszakban ért,
elsõsorban hátrányos intézkedésekrõl
és azok várható hatásáról.
Így, a szakirányítási támogatás megszüntetése (2011-tõl napjainkig) beláthatatlan következményekkel jár a magánerdõkre és visszafordítja annak
elõnyös fejlõdési folyamatait. A mezõgazdaságban közel 700 falugazdász és
sok szaktanácsadó segíti a gazdálkodók munkáját, míg a magán-erdõgazdálkodók számára nincs semmilyen
hasonló, államilag is támogatott országos hálózat. A szakirányítási támogatás
visszaállítására tett ígéret azóta sem valósult meg.
Elcsoportosítanak több mint 20 milliárd forintot az erdészeti jogcímekrõl,
amit az életidegen jogcímrendeletek
miatt nem tudtak az erdõgazdálkodók
az Erdõ környezetvédelmi és Erdõtelepítési intézkedéseken igénybe venni.
(2014. december 11-i ÚMVP MB ülés
Erdészeti Albizottság)
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ramban. Ezt sikerült az FM segítségével
visszahozni a többi ágazattal arányos
támogatási szintre és kb. 106 milliárd
forintban meghatározni a keretet a korábbi tervidõszak determinációjával
együtt (2014).
A lejáró és új erdei haszonbérleti
szerzõdésekre vonatkozóan megállapítják a földtörvény azon passzusainak érvényességét, ami kimondja, hogy az erdõtulajdonos önmagával, mint résztulajdonossal nem köthet haszonbérleti
szerzõdést, sem egyetlen tulajdonostársával sem. (2014. december 6.)

szóló rendeletet, ami újabb fölösleges
hatóságot és teljesíthetetlen adatszolgáltatást zúdít az erdõgazdálkodók
nyakába, ahelyett, hogy az amúgy is
kötelezõen bevezetett EKÁER minimális kiterjesztésével kiváltották volna a párhuzamosságot (2015. március).
A szakirányítási támogatás megszûnése azt eredményezte, hogy a nem
mûködõ magánerdõk területe növekedésnek indult és a bennük kimutatott
erdõfelújítási hátralék ugrásszerûen
megnõtt az elmúlt néhány évben. Ezért
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Az önkormányzatok számára lehetõségként megnyílt földadó fokozottan
hátrányos helyzetbe hozza az érintett
települések környezetében található
magánerdõket, hiszen akár aranykorona-érték, akár földterület alapján vetik
ki, nem lehet igazságos. Az erdõ – a
mezõgazdasági földterületekkel ellentétben – nem hoz évrõl évre bevételt
(olykor évtizedekig csak kiadás van az
erdõterületekkel kapcsolatban), ugyanakkor földalapú támogatás sem jár rá.
Ez azt jelenti, hogy a befizetendõ adóknak nincs meg a forrása sem árbevételi,
sem támogatási oldalon. (2015. január
1-jétõl)
Az erdõtörvény aktuális módosításában behozzák az uniós EUTR faanyag-nyomonkövetési rendszerrõl
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a gazdálkodó nélküli területeken, vagy
ahol nem fellelhetõ a gazdálkodó, az
erdészeti hatóságok megkezdték az erdõtulajdonosok közvetlen megkeresését, felszólítását és bírságolását. Ennek
beláthatatlan következményei lesznek,
mert ezek a kistulajdonosok nem rendelkeznek megfelelõ anyagi eszközökkel sem szakszemélyzet alkalmazására, sem bírságok megfizetésére, sem
erdõbirtokuk mûködõképessé tételére. A jelenlévõk egyetértettek abban,
hogy a szakirányítási támogatások
visszaállítása hatékonyan mérsékelné
az említett intézkedések kedvezõtlen
hatásait és képes lenne lelassítani, középtávon megfordítani is a hátrányos
folyamatokat.
MEGOSZ

