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Látogatás a miniszternél
Luzsi Józsefet, a MEGOSZ elnökét 2008.
július 8-án személyes megbeszélésre fo-
gadta Gráf József, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium vezetõje. 

A találkozó során a MEGOSZ elnöke
meghívta a minisztert Szövetségünk
idei soproni nagyrendezvényére. Majd
ezt követõen tájékoztatta a tárca veze-
tõjét a jelenlegi elnökség elmúlt 5 év-
ben kifejtett munkájáról, a MEGOSZ ál-
tal elért eredményekrõl. Ezt követõen
az alábbi témákat vitatták meg:

– A társfinanszírozott erdõtelepíté-
sek ügymenetének felgyorsítása

– A Nemzeti Támogatási Rendelet
mielõbbi megjelentetése

– A vidékfejlesztés erdészeti jogcí-
meinek megnyitása, azok ütemezése

– Az erdõtörvény módosításának je-
lenlegi helyzete

– A megbeszélés végén Gráf József
jelezte, hogy a felvetõdött problémákat
rövidesen vezetõi értekezleten tárgyal-
ják meg a minisztériumban.  

Megjelent a magánerdõ-
gazdálkodás támogatását szolgáló

FVM rendelet
Augusztus végén megjelent a 109/2008
FVM rendelet az egyes erdészeti közcé-
lú feladatok csekély összegû (de mini-
mis) támogatásáról, amelynek teljes
szövegét az alábbi linken olvashatják:

http://www.fvm.hu/main.php?fol-
derID=957&articleID=12991&ctag=ar-
ticlelist&iid=1

A rendelet a magánerdõ-gazdálko-
dás támogatását célozza, és magában
foglalja a korábbi integrátori támogatás
lehetõségeit is. Ezért minden erdészeti
integrátor és erdészeti szakirányító
számára rendkívül fontos! A rendelet
ezen kívül lehetõséget nyújt az erdõk
közjóléti célú támogatására is. 

A rendelet alapján támogatás nyújt-
ható:

a) az erdõgazdálkodók részére
üzemvezetési szolgáltatás igénybevéte-
lére vagy erdészeti szakszemélyzet al-
kalmazására;

b) az erdészeti szakirányító vállalko-
zások részére ingyenes alapszolgálta-
tásként nyújtott üzemvezetési szolgálta-
tások biztosítására;

c) az erdészeti szakirányító vállalko-
zások részére a mások tulajdonában ál-
ló erdõterületeken jelentkezõ üzemve-
zetési feladatok erdõgazdálkodóként
történõ ellátásáért;

d) az erdõgazdálkodók részére az er-
dei közjóléti létesítmények és berende-
zések 2008. évi fenntartására, karban-
tartására;

e) az erdõgazdálkodók részére az er-
dészeti erdei iskolákban folytatott 2008.
évi oktató, nevelõ erdõpedagógiai tevé-
kenységre.

Felhívjuk Mindenki szíves figyelmét,
hogy támogatási igény benyújtására a
rendelet szerint 2008. szeptember 1 és
szeptember 30 között van lehetõség!

Erdõk közjóléti célú védelmét és
bõvítését támogató de minimis

rendelet
Megjelent a 112/2008 sz. FVM de mini-
mis rendelet az erdõk közjóléti célú vé-
delmét és bõvítését szolgáló feladatok-
ról. A rendelet teljes szövege és mellék-
letei az alábbi linken, de az FVM hon-
lapján is elérhetõ: http://www.agroli-
ne.hu/?q=hir/1122008-viii-30-fvm-ren-
delet

A rendelet szövege szerint támoga-
tás az alábbi jogcímekre nyújtható:

a) folyamatos erdõborítást elõsegítõ
szálaló erdõgazdálkodási módszerek
megkezdése;

b) folyamatos erdõborítás fenntartá-
sát biztosító szálaló erdõgazdálkodási
tevékenység;

c) erdõterületeken meglévõ gyalo-
gos túraútvonalak jelzéseinek felújítása,

karbantartása, új gyalogos terelõ túraút-
vonalak kialakítása;

d) folyamatos erdõborítást biztosító
erdõgazdálkodással összefüggõ ismere-
tek terjesztésének, valamint az erdõte-
rületeken lévõ közjóléti létesítmények-
kel, természeti és kulturális értékekkel,
erdõgazdálkodással kapcsolatos tájé-
koztatási tevékenység;

e) fogyatékkal élõk számára erdõte-
rületeken lévõ közjóléti létesítmények,
megközelítésének akadálymentesítése,
speciális erdei tanösvények létesítése;

f) egyedi növénytelepítések, fásítá-
sok, létesítése a környezettudatos neve-
lés elõsegítése céljából;

g) az Európai Erdõk Hetével összefüg-
gõ rendezvények szervezésének, kom-
munikációs anyagainak elkészítése;

h) erdészeti szakmai kiadványok térí-
tésmentes hozzáférésének a biztosítása;

i) erdei vasutak üzemeltetése.

Az erdõtelepítések uniós
ellenõrzéseinek tapasztalatai

A MEGOSZ augusztus 13-án vitafó-
rumot tartott az uniós társfinanszírozott
erdõtelepítések tavalyi ellenõrzéseinek
tapasztalatairól. A megjelent, mintegy
50 gazdálkodó, erdõtelepítõ számára az
MgSzH illetékes szakemberei részletes
tájékoztatást adtak a támogatási feltéte-
lek jogszabályváltozásainak okairól, az
ellenõrzések jogszabályi környezetérõl,
elõírásairól és folyamatáról, az ellenõr-
zésrõl készült jegyzõkönyv megállapí-
tására vonatkozó jogszabályi rendelke-
zésekrõl. Ezt követõen a hallgatóság ré-
szérõl felvetõdõ konkrét kérdéseket és
problémákat vitatták meg a jelenlévõk.
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