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Tárgy: Szakmai javaslat a 2006. évi Költségvetési Törvény erdészeti támogatásai és a NEP
ügyében az OMB Erdészeti Albizottsága részére

Tisztelt Elnök Úr!

A 2005.10.12-én lezajlott OMB Erdészeti Albizottsági ülés utáni egyeztetéseket követően a
NyME Erdőmérnöki Kara, mint a szakmai szervezetek véleményének felkért tárgyi
koordinátora, a fent nevezett témákban az itt következő szakmai javaslatokkal él.

I. Erdészeti feladatok jogcím előirányzata (KvTv. XII. fejezet, 10. címszám,
5. alcímszám, 1. jogcímcsoport, 1. jogcímszám)

Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetének Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumi XII. fejezetét érintő, Erdészeti feladatok előirányzata 4,25
milliárd Ft erdőgazdálkodói befizetésből származó központosított bevételt és az
erdőgazdálkodók részére 4,24 milliárd Ft erdőfelújítási és közhasznú feladatok elvégzésére
vonatkozó együttes támogatást tartalmaz, ami az erdészeti ágazatból való bruttó
elvonást jelentene 2006-ban, amire az erdőfenntartás finanszírozási
rendszerének 1957. óta történt bevezetése óta nem volt példa Magyarágon!
Mivel a KvTv. jelenlegi szerkezetében a itt felsorolt Központosított bevételek és az Erdészeti
feladatok sorai egymástól elváltak, ugyanakkor ezen bevételek képezik, az erdőfenntartás
támogatásának pénzügyi forrását, ez nehezen derül ki a témát nem ismerőnek.

Miután az erdészeti támogatási rendszer megújítását célzó intézkedések az AVOP 2003-2006.
időszakra kidolgozott erdészeti programja nem került elfogadásra, így az Európai Uniós
társfinanszírozásban működő erdészeti támogatási rendszer legkorábban 2007-től, az új EU
vidékfejlesztési rendelet életbelépésével valósítható meg. Ez a jelenlegi erdészeti támogatási
rendszer átalakítását jelenti majd. E rendszer átalakítása szükségessé tesz egy a régi és az új
rendszer közötti átmenet kidolgozását. A régi és jelenlegi pénzügyi támogatási rendszerben
vannak olyan tételek – jellemzően az erdőfelújítás, erdőtelepítés – amelyekre vonatkozóan a
jelenlegi jogszabályi környezet szerint érvényes támogatási igények még több évre
elhúzódnak majd.
Azt erdőgazdálkodás közérdekű feladatainak ellátása kapcsán 2004. év végére 1,5 milliárd
forint finanszírozási hiány keletkezett, a 2005. évről 2006. évre vonatkozóan pedig
legkevesebb 3,5 milliárd forint 2005. évi kifizetési áthúzódás, azaz 2006. évi finanszírozási
hiány várható. Ezért a 2006. évi költségvetési törvényben az erdészeti feladatok
működtetéséhez és a 2006. év hiány nélküli zárásához további 5,91 milliárd forint
szükséges. A rendszer minimális működtetéséhez azonban 2,0 milliárd forint
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elengedhetetlenül szükséges, ebben az esetben viszont az 5,91 milliárd forintból
hiányzó rész (3,91 milliárd forint) a 2007-es költségvetésben kell biztosítani.
Természetesen a 2006. évi 2,0 és 5,91 milliárd forint többlettámogatás közötti
elképzelhető egyéb variáció is lehetséges, azzal, hogy az 5,91 milliárd forintból
hiányzó összegnek a 2007. évi költségvetésben kell megjelennie. Amennyiben a
2007. évi költségvetés az 1996/LIV. törvényben meghatározott erdőfenntartási
járulék befizetési kötelezettség nélkül – annak felfüggesztése, vagy
megszüntetéssel történően - számításba veszi a 4,24 milliárd forintos
támogatást, akkor az áthúzódó összeg kezelhető, és megkezdődhet a rendszer
kifuttatása.

Így az állam joghézag és jogsérelem keletkezése nélkül vezethetné be 2007-től
az új EU társfinanszírozásra épülő erdészeti támogatási rendszerét.

Ennek indoklása és részletezése a következő:

Az erdőfelújítási-fenntartási munkák állami költségvetési finanszírozásának egyik forrását az
Erdőtörvény (LIV/1996) előírása alapján a kitermelt faanyag meghatározott köre után
befizetett, ún. erdőfenntartási járulék képezi, amit az erdőgazdálkodók központosított
bevételként fizetnek be a Központi Költségvetésnek. Az erdőgazdálkodói befizetéseken túl az
állam a mindenkori költségvetésből, a közérdekből ellátandó erdészeti feladatok
támogatására további pénzügyi forrást biztosított. A 2003. évtől az erdőgazdálkodói
befizetésekből befolyó bevételeken felül a tényleges költségvetési támogatás drasztikusan
lecsökkent, majd a 2005. évben teljesen megszűnt. Így az agrárium területének 25%-án
gazdálkodó erdészeti ágazat támogatás nélkül maradt, miközben a magánerdő- gazdálkodók
támogatása és a közmunka finanszírozása új feladatként jelent meg, külön költségvetési
forrás nélkül. Ez a közérdekből ellátandó erdészeti feladatok támogatásának
megszűnését jelenti, aminek következtében az erdők közérdekű
szolgáltatásainak fenntartása alapvető veszélybe került.
Az Erdészeti Feladatok jogcíme a jelen törvénytervezetben a 2006. évre 4,24
milliárd forint támogatást irányoz elő (10 millió forinttal kevesebbet, mint a
központosított erdészeti bevételek 4.25 milliárd Ft-tal!). Ez azt jelenti, hogy 2006.
évre erdészeti támogatásra FVM pályázat gyakorlatilag nem hirdethető meg. Ugyanakkor a
2005. évi hiány fedezetének biztosítására az erdőfenntartási járulék 2006-ban befizetendő
lenne.

A fenti megoldási javaslattal mintegy 70 erdészeti integrátor és több száz egyéb
magánerdő-gazdálkodói vállalkozás és 200.000 magánerdő tulajdonos, a 22
állami erdőgazdálkodói részvénytársaság és a hozzájuk erdészeti vállakozóként
kötődő több tízezer ember működését és megélhetését lehetne a csődhelyzettől
megmenteni!

Az erdőgazdálkodók számára az 1996/LIV. sz. törvényben előírt erdőfenntartási
járulék fizetési kötelezettség 2006. évi felfüggesztése esetén a költségvetésbe
4,24 milliárd forint nem folyna be, és csak 2006. évben erdőfenntartási járulék
befizetési kötelezettséggel terheltek számára nyújt megoldást, azonban az
ágazat 2007. évi EU-társfinanszírozási rendszerének bevezetéséig a tényleges
finanszírozási gondokat nem oldja meg.
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A szakmai szervezetek a következő javaslatot teszik:

Az Erdészeti Feladatok jogcíme a 2006-os Költségvetési Törvényben az alábbi módon
kerüljön megfogalmazásra:

A) Változat
Erdészeti feladatok - XII. fejezet, 10. címszám, 5. Alcímszám alatt, 1. jogcím
csoportszámmal, 1. jogcímszámmal, 1. előirányzati csoportszámmal és 5. kiemelt előirányzati
számmal kerüljön bejegyzésre 6 240,0 millió forint támogatási összeggel a következő
megfogalmazásban:

XII. fejezet
Címszám: 10 - Fejezeti kezelésű előirányzatok
Alcímszám: 5 : - Nemzeti támogatások
Jogcím csoportszám 1: Központosított bevételekből működő támogatások
Jogcímszám: 1 – Erdészeti feladatok 6 240,0  (Támogatás)
Előirányzati Csoportszám: 1 : Működési Költségvetés
Kiemelt előirányzati szám: 5 : Egyéb működési célú támogatások 6 240,0 (Kiadás)

Ennél a javaslatnál 3 910,0 millió forint 2007. évi fizetési determinációként még
fennmarad.

B) Változat
Erdészeti feladatok - XII. fejezet, 10. címszám, 5. Alcímszám alatt, 1. jogcím
csoportszámmal, 1. jogcímszámmal, 1. előirányzati csoportszámmal és 5. kiemelt előirányzati
számmal kerüljön bejegyzésre 10 250,0 millió forint támogatási összeggel a következő
megfogalmazásban:
XII. fejezet
Címszám: 10 - Fejezeti kezelésű előirányzatok
Alcímszám: 5 : - Nemzeti támogatások
Jogcím csoportszám 1: Központosított bevételekből működő támogatások
Jogcímszám: 1 – Erdészeti feladatok 10 150,0  (Támogatás)
Előirányzati Csoportszám: 1 : Működési Költségvetés
Kiemelt előirányzati szám: 5 : Egyéb működési célú támogatások 10 150,0 (Kiadás)
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II. A Nemzeti Erdőprogram külön jogcímként való megjelenése a 2006. évi
Költségvetési Törvényben

A szakmai szervezetek javaslata:

A Nemzeti Erdőprogram kerüljön önálló alcímként nevesítésre a 2006-os
Költségvetési Törvényben és a XII. fejezet, 10. címszám, 10. Alcímszám alatt (a 11. NVT
elé), 1. jogcím csoportszámmal, 1. előirányzati csoportszámmal és 5. kiemelt előirányzati
számmal kerüljön bejegyzésre 880,0 millió forint támogatási összeggel a következő
megfogalmazásban:

XII. fejezet
Címszám: 10 - Fejezeti kezelésű előirányzatok
Alcímszám: 10 – Nemzeti Erdőprogram (a 11. NVT elé)
Jogcím csoportszám 1: Nemzeti Erdőprogram intézkedések 880,0 (Támogatások)
Előirányzati Csoportszám: 1 : Működési Költségvetés
Kiemelt előirányzati szám: 5 : Egyéb működési célú támogatások, 880,0 (Kiadások)

A következő, 4. oldalon a költségvetésbe illeszthető módon a részletes intézkedési
költségvetési javaslat szerepel.

Maradok szívélyes üdvözlettel:

Prof.Dr. Mészáros Károly
Intézetigazgató, s.k.

Lengyel Atilla
Programkoordinátor
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F e j e z e t 2006. évi előirányzat

Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogat
ás

XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1
0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Nemzeti Erdőprogram
1 Nemzeti Erdőprogram Intézkedések

1 Állami erdőgazdálkodás fejlesztése 80
1 Működési költségvetés 80

2 Magánerdő-gazdálkodás fejlesztése 120
1 Működési költségvetés 120

3 Vidék- és Területfejlesztés 100
1 Működési költségvetés 100

4 Természetvédelem az erdőben 150
1 Működési költségvetés 150

5 Modern erdővédelem 40
1 Működési költségvetés 40

6 Fenntartható vadgazdálkodás 20
1 Működési költségvetés 20

7 Racionalis fahasznosítás 80
1 Működési költségvetés 80

8 Erdészeti igazgatás 130
1 Működési költségvetés 130

9 Kutatás, oktatás, fejlesztés 90
1 Működési költségvetés 90

10 Az ember és az erdő viszonyának javítása érdekében hatékony
kommunikáció az erdőről

70

1 Működési költségvetés 70
XII. fejezet összesen 880 880

Kiadások összesen:                                          880
Bevételek összesen:


