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1) A Köztársasági Képviselőház számára: Az erdőkre vonatkozó törvénymódosítással kötelezni a 
városokat és a községeket arra, hogy egy adott határidőn belül elkészítsék a területükre vonatkozó 
többéves erdősítési tervet. 

2) A Köztársasági Képviselőház számára: A mezőgazdasági földterületre vonatkozó 
törvénymódosítással arra kötelezni a városokat és a községeket, hogy minőséges szélvédő sávok és 
erdők telepítésére különítsenek el egy meghatározott területet az állami földekből, a kötelezettség 
elmulasztása esetén büntetés szabható ki rájuk. Ugyanezen törvény módosításával módosítsa az 
állami mezőgazdasági földterület bérbeadásából származó bevétel megoszlásának arányát a 
köztársasági, tartományi és helyi költségvetés között, 30:30:40-ről 10:50:40-re. 

3) A Köztársasági Képviselőház számára: A közvagyon használati díjáról szóló 
törvénymódosítással megszüntetni azt az illetéket, amely a mezőgazdasági földterület erdőtelepítésre 
való átállására vonatkozik. 

4) A Tartományi Képviselőház számára: Mint meghatalmazott javaslat-tevő, az 1., 2. és 3. 
pontban megfogalmazottakról tegyen törvénymódosítási javaslatot a Szerb Köztársasági 
Képviselőháznak.  

5) A Tartományi Kormány számára: A Vajdaság területén található erdőkre vonatkozó 
Költségvetési Alap létrehozásáról szóló határozatot úgy módosítani, hogy lehetővé tegye a polgári 
egyesületek és a szakvélemény beleszólását a programba, valamint a közvélemény számára történő 
jelentések elkészítésének módjára.  
 
 

Érvelés: 
 

1) Az erdőkre vonatkozó törvény előírja, hogy az erdők használata után fizetendő illeték 30%-a a 
községi költségvetést illeti meg. Ezt a pénzt a községek az éves programokon keresztül erődítésre 
kell fordítaniuk, és a Mezőgazdasági Minisztérium felé beszámolót kell nyújtaniuk az eszközök 
felhasználásáról. A 45 vajdasági község és város közül csak kettő (Kevevára és Belcsény) 
rendelkezett 2022-ben ezzel a programmal, annak ellenére, hogy az elmúlt 8 évben 30 és 39 között 
mozgott azoknak a száma, akik az illetékből összesen 300 millió dinárt valósítottak meg.  
Hiányoznak az erdőtelepítésre vonatkozó többéves programok. Annak ellenére, hogy Vajdaságban a 
községek és városok egy harmadánál 1% alatti az erdővel borított terület, csak Szenttamás község 
rendelkezik többéves erdőtelepítési programmal. Ennek érdekében szükséges a községeket és a 
városokat arra kötelezni, hogy egy adott határidőig kidolgozzák a terveket. A tervek készítésénél 
pontosan meg kell határozni azokat a területeket, amelyeket szeretnék betelepíteni, valamint azokat a 
fafajtákat, amelyeket erre a célra használnának, rendezni kell a tulajdonviszonyokat, továbbá 
meghatározni azt, hogy ki lesz a felelős a telepítés utáni erdőgondozásért, valamint mindez mekkora 
pénzösszegbe kerül majd. A tervek elkészítése és azok alkalmazása részben a tartományi Erdészeti 
Alapból pénzelhető.  
 



2) A mezőgazdasági földtörvény értelmében, a Vajdaság területén lévő állami mezőgazdasági 
földterület bérbeadásából és használatának megváltoztatásából bejövő pénz 30%-a a Köztársasági, 
30 %-a a Tartományi, 40%-a pedig az önkormányzati költségvetéseknek jár. 2014 és 2020 között a 
köztársasági költségvetésbe a földterületek bérbeadásából és a használatának megváltoztatásáról 
évente 1,7 és 2,5 milliárd dinár folyt be, ennek 85-90%-a Vajdaság területéről került a 
költségvetésbe. Ennek a pénznek csak kis hányadát, alig 10-20%-át használták fel célirányosan, 
különböző köztársasági programokon keresztül, ami a termőföld védelmére és rendezésére 
vonatkozott, de a tartományon kívüli régiókban. A pénz legnagyobb hányadát nem célirányosan, 
hanem egyéb költségvetési szükségletekre költötték. Ezáltal, valójában a vajdasági bérlők pénzelték 
a közép-szerbiai terület-rendezést, valamint olyan más tevékenységeket, amelyek nem hozhatók 
kapcsolatba a termőterülettel. Ezért fontos, hogy törvény 71. szakaszának módosításával 
megváltozzon a bérleti díjakból befolyó összeg eloszlása, mégpedig úgy, hogy a Köztársaságnak 
10%, Vajdaságnak 50%, a községeknek és a városoknak pedig 40% járna. Ennek folytán a 
tartományi agrárköltségvetés is évente legalább egy milliárd dinárral növekedne, amelyet egyebek 
mellett a szélvédő sávok telepítésére lehetne fordítani.  
 
A 45 vajdasági község közül mindössze 3 és 10 közé tehető azoknak a száma, melyek az elmúlt négy 
évben szimbolikus összegeket fordítottak a szélvédő sávok telepítésére. Ezért kell kötelezni őket, 
hogy egy meghatározott nagyságú mezőgazdasági területet elkülönítsenek erdő- és szélvédő sávok 
telepítésére. Amennyiben nem teljesítik ezt a kötelezettséget, az önkormányzatok a bérleti díjból 
befolyó összeg egy részét az Erdészeti Alapba vagy a mezőgazdasági földterület rendezési 
programjába kötelesek befizetni.  
 
3) A Törvény 47. szakaszát úgy módosítani, hogy eltöröljék azt a járulékot, amely mezőgazdasági 
földterület erdősítés céljából való megváltoztatására vonatkozik. Az illeték fizetésének felmentésére 
jelen pillanatban nincs lehetőség, mert nem hozták meg az agráralapot, azaz nincs jogalapja a 
felmentésnek ezért az illeték fizetése kötelező. Az Erdészeti Igazgatóság 2019-ben pályázatot 
hirdetett facsemeték ingyenes beszerzésére, amelyre a földterület tulajdonosok több mint 100 hektár 
erdősítésére nyújtották be igényeiket. A szerződéseket soha nem írták alá, mivel a földtulajdonosok 
nem tudták kifizetni az illetéket. A legtöbb esetben idősebb családi gazdaságokról van szó, akik már 
nem képesek a földet művelni, ezért szeretnék erdősíteni.  
 
4) Az Országgyűlés Ügyrendjének 150. cikkelyének 1. bekezdése szerint az autonóm tartomány 
közgyűlésének joga van törvényjavaslatot tenni, más felhatalmazott előterjesztők mellett. Mivel 
valamennyi megfogalmazott szabályozási változás pozitív hatással lesz Vajdaság Autonóm 
Tartományra, és vitathatatlanul a polgárok érdekét szolgálja, várhatóan a tartományi hatóságok a 
polgárok elé állnak, és törvénymódosítási kezdeményezéseket küldenek a Köztársasági Képviselőház 
felé. 
 
5) A 2010-es, Vajdaság területén található erdőkre vonatkozó Költségvetési Alap létrehozásáról 
szóló határozatba beilleszteni azokat a módokat, amelyek a közvélemény aktív részvételére 
vonatkozik az éves programok meghozatalánál, a döntések folyamatainál és a jelentéstételek 
módjainál. Ezáltal hosszútávra biztosítva lenne a szakvélemény és az érdekelt közösségek részvétele 
a döntésekben, ami által a meghozott döntések valósabbak lennének. 


