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MAGÁNERDÕBEN

A MEGOSZ tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
A jubileumi nagyrendezvényt 2014. szeptember 5-én Buda-
pesten tartottuk rendkívüli médiaérdeklõdés kíséretében. Ta-
valy a Földmûvelésügyi Minisztérium új stratégiai partnerségi
együttmûködést kötött szövetségünkkel. 

Az elmúlt évben született elhatározás az erdõtörvény gyö-
keres megújításáról. Ennek érdekében a MEGOSZ több mun-
kaértekezletet hívott össze, amelyek keretében a jelenlévõ
szakértõk elkészítették a magánerdõs erdõtörvény tervezetét
és a szövegszerû módosító javaslatokat is. Külön szeretnénk
megköszönni tagságunknak, hogy számos észrevétellel, ja-
vaslattal segítették munkánkat. 

A minisztérium több kérdéscsoport megfogalmazásával
kért pontosítást az erdõtörvénnyel kapcsolatos magánerdõs
elképzelésekrõl, amelyeket komoly szakmai munkával, ha-
táridõre megválaszoltunk, egyelõre úgy tûnik hiába, mert az
erdõtörvény-módosítást érthetetlen módon bizonytalan idõre
elnapolták. Hasonló módon elkészítettük javaslatainkat a ter-
mészetvédelmi és a vadászati törvény módosítására is. 

Tavalyelõtt a MEGOSZ belépett az Akác-koalícióba, amely
2014-re érte el célját és fogadtatta el a magyar akácot hungari-
kumként. Szövetségünk a Hungarikum Bizottság elõtt képvisel-
te a koalíció szakmai érveit és ezzel tevékeny részese volt az
elért sikernek. 

Az elmúlt év meghatározó jelentõségû volt az új uniós költ-
ségvetési idõszak vidékfejlesztési programjának tervezése
szempontjából is. Ennek elsõ és talán egyik legfontosabb lépé-
se a Magyarország számára rendelkezésre álló támogatási ke-
retösszegek szétosztása, az úgynevezett forrásallokáció volt. Itt
dõlt el ugyanis, hogy az erdészeti ágazat mekkora keretekre
pályázhat majd a 2015–2020 között. Az elsõ hírek a tervezett
források komoly csökkentésérõl szóltak az erdészeti ágazat
vonatkozásában. A MEGOSZ a legmagasabb szinten is hallatta
hangját a vidékfejlesztés erdészeti intézkedéseinek megfelelõ
szintû támogatása érdekében és így az eredeti elképzelések-
hez képest jóval nagyobb forrás, több mint 110 milliárd forint
vehetõ majd igénybe a korábbi évekbõl származó determiná-
ciós kötelezettségekkel együtt az erdészeti ágazatban. 

A magánerdõs közfoglalkoztatás terén jelentõs és folyama-
tos fejlõdés tapasztalható az elmúlt 5 év során. 2011-ben még
csak 20 magánerdõs közfoglalkoztató alkalmazott 143 fõt, nap-
jainkra ez a létszám 146 közfoglalkoztatóra és 1617 közfoglal-
koztatottra emelkedett. A több mint tízszeres növekedésre
méltán lehetnek büszkék a magánerdõsök. Szövetségünk az-
zal is hozzájárult ehhez, hogy évenként összegyûjtötte az új
közfoglalkoztatók bejelentett igényeit és továbbította azokat a
Belügyminisztériumnak.

A MEGOSZ 2014. november 21-én tisztújító közgyûlést tartott.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával nemcsak stratégiai, ha-

nem szakképzési együttmûködési megállapodásunk is van. Na-
pi együttmûködésünk példaértékû és rendkívül eredményes, a
magán-erdõgazdálkodás szinte minden területére kiterjed. 

A magán-erdõgazdálkodás legégetõbb kérdéseit a MEG-
OSZ kerekasztal-beszélgetéseken szeretné megfogalmazni és
az illetékesek számára átadni a lehetséges megoldásokat és
az ezzel kapcsolatos konkrét javaslatokat. 

Együttmûködõ partnereinkkel – akik közül ki kell emelni
az Országos Erdészeti Egyesületet, a FAGOSZ-t és a NAIK-Er-
dészeti Tudományos Intézetet – eredményes és folyamatos a
közös munka. 

Az elhangzottak összefoglalása után az elnök jelezte a köz-
gyûlésnek, hogy mindezek mellett a magyar magán-erdõgaz-
dálkodás rendkívül nehéz helyzetben van, a szakirányítási tá-
mogatások megszûnése, a jogi szabályozás változtatásának el-
húzódása miatt ugrásszerûen megnõtt a nem mûködõ magán-
erdõk területe, több lett az erdõfelújítási hátralék, a birtokel-
aprózódásból és az osztatlan közös gazdálkodásból származó
visszásságok hatásai felerõsödtek. A kedvezõtlen folyamatok
megfordítására meg kell sokszoroznunk erõfeszítéseinket. 

A MEGOSZ közgyûlése ezért kommunikációs program
megindítását támogatta az elmúlt idõszakban méltatlanul
mellõzött magánerdõ népszerûsítésére, ugyanakkor döntött
arról is, miszerint felhatalmazza és határozottan ösztönzi a
szövetség elnökségét, hogy a magyar magán-erdõgazdálko-
dásban kialakult krízishelyzet megoldására minden lehetsé-
ges törvényes eszközzel szorgalmazza az erdõtörvény hala-
déktalan módosítását. 

Dr. Sárvári János 
ügyvezetõ elnök

Közgyûlést tartott a MEGOSZ
A közgyûlés keretében a magánerdõ-tulajdonosok és
gazdálkodók elfogadták a szövetség 2014. évi mérlegét, a
felügyelõbizottság beszámolóját, a 2015. évi pénzügyi
tervet és az elmúlt évrõl szóló elnökségi beszámolót. Ez
utóbbiból idézünk néhány gondolatot.

Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szemléletû,
környezettudatos szakemberek képzése, akik a termé-
szetmegõrzés általános és sajátos feladatainak meg-
tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végre-
hajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati
készséggel rendelkeznek.

A képzés 2015 õszén indul, idõtartama két félév, féléven-
ként háromhetes tanulmányi idõvel; költsége 300 000 Ft
(150 000 Ft/félév). 

Jelentkezési határidõ: 2015. augusztus 31.
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