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formációt a sikeres erdõkezeléshez, és a
pályázat beadásához. Ezeken a fórumo-
kon a pályázat résztvevõi a saját vállalt
feladataikról is beszámolnak. Ismertetik
az összegyûlt rendszerezett adatokat,
kutatási eredményeket, meghívott elõ-
adók segítik az erdõkezelés feladatainak
megismerését, a támogatási pályázat si-
keres beadásának módját, feltételeit. Tá-
jékoztatnak a betartandó kötelezettségek-
rõl, az elvégzendõ feladatokról az éven-

kénti folyamatos támogatás elnyerése ér-
dekében.

Az érintett erdõgazdálkodók területe
szerinti LIFE rendezvény pontos idejérõl
és helyszínérõl levélben küldünk tájé-
koztatást.  Addig is a MEGOSZ e-mail cí-
mén (megosz@mail.datanet.hu), vagy
honlapján (www.megosz.org) tájéko-
zódhatnak. A részvételi szándékot, vagy
információigényt a következõ elérhetõ-
ségeken jelezhetik: levelezési cím: 1021

Budapest, Budakeszi út 91., telefon: 06-
1-391-42-90; fax: 06-1-391-42-99 

Célunk az erdõterületek természe-
tességének megõrzése, és az ezt segítõ,
az országba érkezõ, az erdõ és az erdõ-
gazdálkodás minõségét javító támoga-
tások teljes mértékû lehívása, kifizetése
az erdõgazdálkodóknak, erdõtulajdo-
nosoknak!

Duska József
MEGOSZ

MAGÁNERDÕBEN

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége megbe-
széléseket kezdeményezett a magán-
erdõgazdálkodás legfontosabb idõsze-
rû kérdéseinek megvitatására az ille-
tékes döntéshozókkal, a szakma veze-
tõ tisztségviselõivel.

Elsõként 2015. március 25-én, Kis Mik-
lós Zsolt vidékfejlesztési államtitkár
kecskeméti irodájában került sor egyez-
tetésre. A megbeszélésen a MEGOSZ-t
Luzsi József elnök és dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök képviselték. A rendkí-
vül eredményes, a gyakorlati tennivalók-
ra összpontosító találkozón természete-
sen a 2015–2020 közötti Vidékfejleszté-
si Program és azon belül is az erdészeti
intézkedések kerültek napirendre. 

A MEGOSZ javasolta az erdészeti in-
tézkedések minél gyorsabb megnyitá-
sát a Vidékfejlesztési Program elfogadá-
sát követõen. Kifejtették: az lenne a leg-
jobb, ha más országok (pl. Ausztria)
mintájára valamennyi erdészeti jogcím
folyamatosan pályázhatóvá válna. Az
államtitkár jelezte, hogy erre nincs ele-
gendõ adminisztratív háttér, de azon
lesznek, hogy a pályázatok ütemes ki-
írásával a rendelkezésre álló kereteket
minél hamarabb, ha lehet, már 2018 tá-
ján leköthessék. 

A MEGOSZ három egymással is
összefüggõ intézkedés elõnyben része-
sítését javasolta. Ezek a következõk:

Erdõtelepítés és fásítás, iparifa-
ültetvények (21. cikk). Nagyon jó len-
ne, ha a 2015 õszi telepítési idõszakra
már megjelenhetne az ezzel kapcsola-
tos pályázat, lehetõleg június-július hó-
napban. Az iparifa-ültetvények jelentõ-
ségérõl és az abban rejlõ lehetõségek-
rõl rövid tájékoztatást adtunk.

Az erdõgazdálkodási technológi-
ákra, valamint az erdei termékek fel-
dolgozására, mobilizálására és értékesí-
tésére irányuló beruházásokon belül
(26. cikk) az Erdei termelési potenciál
mobilizálását szolgáló tevékenységek
(Fiatal erdõk ápolása). Ezen intézke-
dés esetében egyetértés volt abban,
hogy lehetõvé kell tenni a saját munka
elszámolását. 

Az erdõtüzek, a természeti katasztró-
fák és a katasztrófaesemények által
okozott erdõkárok helyreállítása
(24. cikk) és megelõzése (23. cikk).
Rendkívül fontos, hogy az esetlegesen
bekövetkezõ abiotikus és biotikus ká-
rosítások megelõzésére, enyhítésére
mihamarabb lehetõségük legyen a gaz-
dálkodóknak. 

A tárgyalás ezen szakaszához kapcso-
lódóan az államtitkár egyértelmûen jelez-
te, hogy az erdészeti intézkedések pályá-
zati kiírásait elõkészítõ munkacsoport
tagjai közé a MEGOSZ-t is meghívják.  

Az Erdõ-környezetvédelmi intéz-
kedés (34. cikk) kapcsán már most je-
leztük az annak keretében megmaradó
programok jelentõs egyszerûsítési igé-
nyét a pályázat megfogalmazásakor.

Kértük továbbá, hogy az Agrár-Vi-
dékfejlesztési Államtitkárság idõrõl idõ-
re adjon ki közleményeket az egyes er-
dészeti intézkedésekre vonatkozó, kö-
zeljövõben várható eseményekrõl, ha-
táridõkrõl, gyakorlati tudni- és tenniva-
lókról, amelyet a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a MEGOSZ az érintett
erdõgazdálkodói kör számára folyama-
tosan megküldene és gondoskodna a
minél szélesebb körû tájékoztatásról. 

Fontos lenne egy olyan kapcsolattar-
tó személy, erdészeti referens kijelölése
is, akitõl hivatalos válaszokat kaphat-
nánk az erdõgazdálkodóktól beérkezõ
kérdésekre, felvetésekre, hogy ezekrõl
is naprakészen tájékoztathassuk nem-
csak a kérdésfeltevõket, hanem az érin-
tett gazdálkodók szélesebb körét is. Az
államtitkár kedvezõ választ adott erre a
felvetésünkre is. 

Az egyre jobban teljesítõ és megúju-
ló vezetésû MVH jövõbeni mûködésé-
vel kapcsolatban jeleztük, hogy szeret-
nénk kérni a határozathozatalok, illetve
kifizetések felgyorsítását, az ellenõrzé-
sek során a pályázók kiértesítését és le-
hetõséget a részvételükre, ahol ezt az
uniós elõírások nem tiltják. Rendkívül
hasznos lenne, ha az MVH-nál egy való-
ban használható ügyféltájékoztatási
rendszer (telefonos és elektronikus)
üzemelne, amelyben az ügyfél regiszt-
rációs száma és az MVH nyilvántartási
szám, határozatszám megadásával a pá-
lyázó pontos információkat kapna ké-
relme jelenlegi helyzetérõl, az elbírálá-
sának várható idõpontjáról, az ügyme-
net esetleges felgyorsítása érdekében
teendõ lépésekrõl.  

Köszönjük az egyeztetés lehetõségét! 
A további megbeszélésekrõl folyama-

tosan tájékoztatjuk a magánerdõsöket.
Dr. Sárvári János, MEGOSZ
Fotó: Hegedûs Márta/MNO
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