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Már igényelhetik támogatásuk kifi-
zetését az erdészek – emlékeztet a
Magyar Agrárkamara

Február 1-tõl nyújtható be kifizetési
kérelem az erdészeti célra használt gép-
park fejlesztéséhez és korszerûsítésé-
hez. Errõl a 20/2012. (I.20.) számú MVH
Közlemény tartalmaz részleteket. A kifi-
zetési kérelmet 2012. február 1-tõl 2012.
május 31-ig, postai úton lehet benyújta-
ni az ügyfél lakóhelye vagy székhelye
szerinti MVH megyei kirendeltséghez
az MVH által rendszeresített forma-
nyomtatványon – olvasható a Magyar
Agrárkamara közleményében.

Azon ügyfelek jogosultak a kérelem
benyújtására, akik az MVH által kibo-
csátott jogerõs támogatási határozattal
rendelkeznek.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevéte-
lének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 36/E. §-a
lehetõséget nyújt kifizetési kérelem be-
nyújtására a korábban géptámogatás
iránti kérelmet benyújtott azon ügyfe-
leknek, akik támogatási kérelmüket
2010. június 1. és 2010. június 30. között
adták be és még nem nyújtották be elsõ
kifizetési kérelmüket.

Ugyanazon jóváhagyó támogatási
döntés alapján egy naptári évben leg-
feljebb két alkalommal nyújtható be
kifizetési kérelem. Az utolsó kifizetési
kérelmet legkésõbb a mûvelet megva-
lósulását követõ egy éven belül, de
legkésõbb 2015. január 31-ig kell be-
nyújtani.

Kifizetési kérelem akkor nyújtható
be, ha az ügyfél nem áll csõd-, felszá-
molási, végelszámolási eljárás, adósság-
rendezés alatt.

A kifizetési kérelmet érdemi vizsgá-
lat nélküli elutasítja az MVH, amennyi-
ben a kifizetési kérelem nem tartalmaz-
za a fõlapot vagy az intézkedésben va-
ló részvételre vonatkozó jogszabályban
meghatározott betétlapokat, vagy bár-
melyiket az igény érvényesítésére jogo-
sult aláírásával a nyomtatványon megje-
lölt helyen nem hitelesítette – figyel-
meztet a Magyar Agrárkamara.

A kifizetési kérelem benyújtása elõtt
a 144/2008. (XI.7.) FVM támogatási ren-
delet és a 23/2007. (IV.17.) FVM végre-
hajtási rendelet alapos tanulmányozása
szükséges (különösen az utóbbi 2011.
december 22-én hatályba lépett módo-
sításra) – hívja fel a figyelmet a Magyar
Agrárkamara.

(Forrás: Magyar Agrárkamara)

Sajtóközlemény

Az Erdészeti Lapok 2011. évi májusi
számának hasábjain tudósítottunk arról,
hogy Egyesületünk titkárságának a Bu-
dakeszi útra való költözéséhez kapcso-
lódóan örvendetesen megnövekedett a
könyvtárlátogatók száma. A tavalyi év
lezárásával érdemes egyfajta gyorsmér-
leget készíteni és visszatekinteni, ho-
gyan is alakult az elmúlt egy esztendõ
Könyvtárunk életében. 

Mint azt az Erdészeti Lapokban is köz-
zétettük, nagyon fontos esemény volt,
hogy 2011 tavaszán elnökségünk bölcs
döntése alapján biztosítást kötöttünk
könyvtárunk dokumentumállományára,
bútoraira és mûtárgyaira, ugyanakkor rá-
csok és betörésbiztos fóliák védelmében
sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk
értékeit. Szintén az év elején hozzáértõ
jogtanácsos tekintette át a könyvtár tulaj-
donosi alapbizonylatait, az egykori sza-
bályzatokat és leltárkönyveket.

A Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár Emlékkönyvében rögzítjük és
megõrizzük az idelátogatók feljegyzé-
seit, a dátumot és nyomon követhetõ a
látogatók száma is. Természetesen itt
elsõsorban azokat az általában nálunk
elõször megforduló érdeklõdõket do-
kumentáljuk, akik könyvtárunkat látvá-
nyosságként, muzeális könyvgyûjtemé-
nyéért tekintik meg. Számukra igyek-
szünk azokat a szakma- és kultúrtörté-
neti érdekességeket bemutatni, ame-
lyek könyvtári állományunkban, irattári

anyagaink között vagy tárgy-gyûjtemé-
nyeinkben találhatók. Az ilyen típusú
látogatáson résztvevõk száma az elmúlt
évben 321 fõ volt. A külföldi csoportok
között finn, török és kínai vendégeket
is találhattunk, de a Forest Communica-
tors Network vegyes külföldi csoportja
is megtisztelte intézményünket. A ma-
gyar látogatók között gimnáziumi és
egyetemi csoportok éppen úgy fellelhe-
tõk, mint a természetbarátok, termé-
szetjárók különbözõ szövetségei. E so-
rok írójának különleges élmény volt az
1958-59-ben Sopronban és Vancouver-
ben végzett egykori hallgatók látogatá-
sa, akik már akkor nagyon sok mindent
megéltek és végigszenvedtek, amikor
még meg sem születtem.

Örvendetes és viszonylag új jelen-
ség, hogy az elmúlt évben rendszeresen
igénybe vette tanácskozásai céljára
könyvtárunkat a Pro Silva Magyaror-
szág elnöksége, az OEE Erdészcsillag
Alapítványának Kuratóriuma és egyesü-
letünk elnöksége is. 

Az erdészettörténeti és vadászati té-
májú kutatásokkal foglalkozók ugyan-
csak szép számmal kerestek fel minket.
Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már
törzsvendégnek számító idõsebb kollé-
gákig minden korosztály képviseltette
magát. A könyvtári keresések terén a kö-
zelmúltban ugrásszerûen megnöveke-
dett a fõként hagyománytiszteletbõl vég-
zett családfakutatásokkal foglalkozó

egykori kollégák családtagjainak, hozzá-
tartozóinak érdeklõdése. Elmondhatom,
hogy az Erdészeti Lapok digitális archí-
vuma itt is bizonyította kivételes adottsá-
gait. Segítségével már rég feledésbe me-
rült apró, de a családfakutatásban való
továbblépésben nélkülözhetetlen részle-
tek tömegével kerültek napvilágra. 

Könyvállományunk gyarapodása
2011-ben átlagosnak volt mondható,
összesen mintegy 189 kötettel. Termé-
szetes, hogy nem minden évben köny-
velhetünk el olyan rekord számú növe-
kedést, mint például 2006-ban, amikor a
könyvtárunk 415 kötettel lett gazdagabb,
amibõl – és ez is bámulatos arány – több
mint 10%, összesen 45 könyv sorolódott
értékes archív részlegünkbe. A könyv-
gyarapodásnak ez a hullámzó, elõre
nem becsülhetõ jellege az állománygya-
rapodás fõ forrásának tekinthetõ ajándé-
kozások és hagyatékok idõpontjához
igazodik, ezért elõre nem is becsülhetõ. 

Ezúton is szeretnénk mély tisztelettel
fejet hajtani mindazon kollégák, nem
szakmabeliek és családtagjaik elõtt, akik
úgy gondolták, féltett könyveik az egye-
sület könyvtárában vannak a legjobb he-
lyen, hogy közkinccsé válva szolgálják
erdész szakunk további virágzását.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa
továbbra is egyesületünk, könyvtárunk
ügyét!

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

Szakkönyvtárunk 2011. évi gyorsmérlege




