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Mint azt korábbi számunkban jelez-
tük, június 5-én az FVM-ben az FVM,
a MEGOSZ, az MVH, a FÖMI és az
MgSzH Erdészeti Igazgatósága szak-
embereinek részvételével egyeztetõ
megbeszélésre került sor, amelyen
dr. Forgács Barnabás szakállamtit-
kár elnökölt. Az alábbiakban az
egyeztetésrõl készült emlékeztetõ
fontosabb megállapításait vesszük
sorra jogcímenként:

– Mezõgazdasági területek erdõsíté-
se: A MEGOSZ határozottan leszögezte,
hogy kiszámítható, folyamatos üteme-
zésû erdõtelepítési jogcímre van szük-
ség, különben ez iránt a tevékenységi
kör iránt tovább folytatódik az érdeklõ-
dés drasztikus visszaesése. Az FVM je-
lezte, hogy az MVH életében a 2007. év
különösen nehéz idõszak volt, részben
az elektronikus kérelembenyújtás be-
vezetése, a keresztellenõrzés, továbbá
az új IIER fejlesztések miatt. Remélhe-
tõleg az ezek miatt elõálló csúszások
2009-ben már nem lesznek érzékelhe-
tõk. Jelezték azt is, hogy véleményük
szerint az erdõtelepítések visszaesésé-
ben az agrárpiac változása és az ener-
gianövények megjelenése is szerepet
játszott. 

– Tanácsadási szolgáltatások igény-
bevétele: A minisztérium munkatársai
elmondták, hogy négy TSZK keretében
186 millió Ft-os kvóta áll az erdészet
rendelkezésére, amelyet a tavalyi tört
év miatt nem vettek teljes mértékben
igénybe. A jelenlegi állás szerint egy
adott gazdálkodóval éves szerzõdést le-
het kötni, és ez háromszor ismétlõdhet
a költségvetési idõszak alatt. Abban az
esetben lehet új szerzõdéseket kötni
azonban, ha az ügyfél tevékenységé-
ben „jelentõs változás” történt. Ezek mi-
lyenségérõl az FVM anyagot állít össze,
amelyet átad a MEGOSZ-nak. 

– Az erdõk gazdasági értékének nö-
velése jogcím: A MEGOSZ leszögezte,
hogy a jogcímet elsõdleges prioritásnak
tekinti. 

Az erdészeti gépbeszerzések támoga-
tása remélhetõleg 2008. folyamán bein-
dul az idén beszerzett gépek támogatá-
sára is lehetõséget nyújtva. (idõközben
a rendelet már véleményezésre eljutott
a MEGOSZ-hoz, de elsõ körben a terve-
zet mellékletében szereplõ géplistára

vonatkozó magánerdõs kiegészítési ja-
vaslatokat nem fogadták el, jelen pilla-
natban is folynak a tárgyalások ezek
rendeletben történõ rögzítésérõl.)

Az állománynevelési munkák (befeje-
zett ápolás, tisztítás, gyérítés) mielõbbi
megindítását szorgalmazta a MEGOSZ,
lehetõleg már 2009. elején. Az FVM és az
MVH munkatársai törekedni fognak arra,
hogy a jogszabály ez év végéig megjelen-
jen és 2009. májusában meginduljon. 

– Az erdészeti termékek értéknövelé-
sét a magánerdõsök hiányolták az
ÚMVP jogcímei közül. A kapott tájékoz-
tatás szerint lehatárolási problémák
miatt ezt a tevékenységet a GOP-ból tá-
mogatják majd, ennek igénylési feltéte-
leirõl az FVM tájékoztatja a MEGOSZ-t. 

– Az erdészeti potenciál helyreállításá-
val kapcsolatos kifizetéseket sürgette a
MEGOSZ. Az FVM jelezte az MVH felé,
hogy gyorsítsák meg a határozatok kiadá-
sát az ügyfelek tájékoztatása és az esetle-
ges faktorálások gyorsított elvégezhetõ-
sége érdekében. Az MVH jelezte, hogy a
kötelezõ keresztellenõrzések miatt késé-
sekkel számolnak a kifizetéseknél.

– A nem termelõ beruházások erdé-
szeti területeket érintõ intézkedésével
kapcsolatban az FVM azt szorgalmazza,
hogy szeptemberre a jogszabályok el-
készüljenek, és ennek nyomán 2009. év
elején be lehessen indítani azokat.

– Az erdõ NATURA 2000 jogcímmel
kapcsolatban közös megegyezés szük-
séges a támogatások igénybevételéhez
(szeptember elején valamennyi érintett
fél összeült, és az álláspontok közeled-
nek egymáshoz). 

Luzsi József még egy fontos dologra
hívta fel a figyelmet a témával kapcso-
latban, nevezetesen arra, hogy a 2009-
tõl bevezetendõ kölcsönös megfelelés
és keresztellenõrzés a NATURA elõírá-
sok betartása az erdõgazdálkodók tá-
mogatására is kihathat. Véleménye
szerint, ha ez bevezetésre kerül, az ko-
moly gondokat okoz majd. Az FVM
ígéretet tett arra, hogy a nyár végéig át-
tekintõ anyagot küldenek arra vonat-
kozóan, hogy az erdõgazdálkodókat
milyen módon érinti majd a kereszt-
megfeleltetés. 
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