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Tisztelt MEGOSZ Tagok!
A MEGOSZ évi rendes közgyûlését május
23-án (hétfõn) 13 órai kezdettel tartjuk az
Erdészeti Információs Központ tanácster-
mében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)

A közgyûlésen többek között megvita-
tásra, ismertetésre kerül a 2004. évi mér-
leg, az elvégzett munkákról szóló beszá-
moló, valamint a 2005. évi költségvetés.

Szeretettel várjuk minden kedves tag-
társunkat!

Dr. Sárvári János
fõtitkár

***
Tisztelt Gazdálkodók!

A Mezõgazdasági területek erdõsítése jog-
címmel kapcsolatban a következõ aktuá-
lis tudnivalókra szeretném felhívni tisztelt
figyelmüket:

A jóváhagyott támogatási határozattal
rendelkezõ gazdálkodók az elsõ kivitelek
elvégzése után a kifizetési kérelmüket
2005. június 15-ig adhatják be, az Álla-
mi Erdészeti Szolgálat területileg illetékes
igazgatóságán. A kifizetés az elõírt ellen-
õrzések lezajlását követõen, július és
augusztus folyamán várható. 

Amennyiben a támogatási határozat-
ban jóváhagyott telepítéseket nem, vagy
nem a határozatban jóváhagyott módon
tudták megvalósítani, a kifizetési kérelem
nyomtatványon jelenthetik be az igazga-
tóságokon az eltérést, a kérelem bea-
dásának határidejéig. Ha ennél az idõ-
pontnál késõbb, vagy egyáltalán nem
jelentik be az esetleges elmaradásokat,
módosításokat, bírsággal kell számolniuk.

Kérem, erre fordítsanak fokozott
figyelmet, további információért fordul-
janak az Állami Erdészeti Szolgálat terü-
letileg illetékes igazgatósága munkatár-
saihoz. 

A 2005 õszi, és 2006 tavaszi telepí-
tésekre vonatkozó támogatási kérel-
meket június 1-tõl július 31-ig lehet
benyújtani az Állami Erdészeti Szolgá-
lat területileg illetékes igazgatóságán.  

Felhívom figyelmüket, hogy a támo-
gatási kérelem ûrlapja a 2004-ben
használt ûrlaptól eltér, a kérelem bea-
dásánál a vonatkozó jogszabályok szerint
csak az új ûrlapot tudjuk elfogadni! Az
aktuális ûrlapok, kitöltési útmutatóval, és
gazdatájékoztatóval együtt elérhetõek a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(www.mvh.gov.hu), illetve az Állami
Erdészeti Szolgálat (www.aesz.hu) hon-
lapján, és kirendeltségein. 

Mint azt Önök is tudják, a támogatási
kérelem beadásához rendelkeznie kell az
adott területre jóváhagyott erdõtelepítési
tervdokumentációval, melyet az Állami
Erdészeti Szolgálat területileg illetékes
igazgatósága bírál el. A tervdokumentáció
elkészítése, és bírálata idõigényes folya-
mat, ezért kérem, ha mezõgazdasági terü-
letet szándékozik erdõsíteni és ehhez
támogatást igényelni, mielõbb gondos-
kodjon a terv elkészítésérõl, és az Álla-
mi Erdészeti Szolgálat területileg illetékes
igazgatóságához történõ benyújtásáról.  

A tavaszi gazdademonstrációt követõ
megállapodás egyik pontja volt a mezõ-
gazdasági területek erdõsítése jogcím
körében erdõsíthetõ terület keretének
megnövelése évi 15 000 hektárra. Eddig
az ÁESZ igazgatóságaira országosan csu-
pán a tervezett 15 000 hektár terület töre-
dékére került beadásra erdõtelepítési terv-
dokumentáció. 

Az elsõ idõszak tapasztalatai, és a gaz-
dálkodóktól érkezõ visszajelzések alapján
az FVM módosította a 132/2004 (IX.11)
rendeletet [40/2005. (IV. 27.) FVM rende-
let)]. Kérem a támogatási kérelem beadá-
sa elõtt figyelmesen olvassák el a rendelet
szövegét, illetve a kapcsolódó tájékoztató
anyagokat.

További kérdések esetén az Állami
Erdészeti Szolgálat területileg illetékes
igazgatóságai állnak tájékoztatással a tisz-
telt gazdálkodók rendelkezésére.

Bízom abban, hogy tájékoztatónk
segítségével eredményesen és egyszerû-

en jutnak az  Önöket megilletõ erdõtelepí-
tési támogatáshoz. 

Abban a reményben , hogy a támoga-
tás adta lehetõséggel minél többen élnek,
és továbbra is fennmarad az utóbbi évek-
ben tapasztalható nagy érdeklõdés az
erdõtelepítés iránt, melynek során Önök
munkájukkal és szakértelmükkel, uniós
és nemzeti források igénybevételével a
nemzet és a tulajdonosok javára  hosszú
távon hasznot hozó értéket teremtenek.
Kívánok munkájukhoz sok sikert, és jó
egészséget.

Tisztelettel:
Wisnovszky Károly

mb. fõigazgató 
Állami Erdészeti Szolgálat

Radnóti Miklós: 

Naptár
Május

Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlõ illatokkal alkonyul.
A hegyrõl hûvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÔÔ BB EE NN

MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

Felhívások

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «


