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Az elmúlt idõszak során a MEGOSZ éle-
tében jelentõs események történtek.
Ugyanakkor nagyon sok aktuális teendõ,
átadandó információ halmozódott fel. A
múlt történéseivel és a jelen tennivalóival
kapcsolatosan ezért integrátori értekezle-
tet hívtunk össze 2005. február 10-én az
Erdészeti Információs Központ Tanács-
termében. 

Az értekezletre a zord idõjárás elle-
nére is sokan jöttek el, több, mint 40 fõt
regisztráltunk és az érdeklõdést mutat-
ja, hogy a hosszú ideig elhúzódó, talán
kissé zsúfolt program végéig szinte
mindenki kitartott. 

Luzsi József elnöki köszöntõje után
Szalay Benedek fõosztályvezetõ (NFA)
tartotta meg elõadását  „A Nemzeti
Földalap tevékenységének ismertetése
különös tekintettel a helyi birtokhasz-
nosítási bizottságok mûködésére” cím-
mel. Az elõadást követõen az NFA és a
Birtokhasznosítási Bizottságok mûkö-
désével, továbbá konkrét esetekkel
kapcsolatos kérdések és hozzászólások
hangzottak el.

Horkay András stratégiai igazgató
(Pointernet Kft.) a fakereskedelmi rend-
szert és a MEGOSZ honlapja által nyúj-
tott lehetõségeket ismertette. A referen-
cia anyagok honlapunkon való megje-
lentetésének lehetõségére már a koráb-
bi MEGOSZ Híradóban is felhívtuk a fi-
gyelmet. Most ezt a felhívást megismé-
teljük azzal, hogy az anyagoknak a
honlapra való felrakásával kapcsolat-
ban – a hozzáférés tisztázása miatt –
közvetlenül forduljanak az elõadóhoz a
pointernet@axelero.hu e-mail címen.

Ali Tamás tanácsos (Állami Erdészeti
Szolgálat) tájékoztatást adott a mezõgaz-
dasági területek erdõsítésére elnyerhetõ
uniós társfinanszírozású támogatásáról.
Ismertette a 2004 õszén lezajlott
erdõtelepítések menetét, az ehhez kap-
csolódó, az erdõgazdák számára még új
adminisztrációt. Kitért a földmûvelésügyi

és vidékfejlesztési miniszter 3/2005.
(I.11.) FVM rendeletének módosítására,
amely a támogatási kérelmek benyújtási
határidejét a 2005 tavaszi telepítésekre
vonatkozóan 2005. január 15–2005. janu-
ár 31-ig, majd ezt követõen 2005. június
1.–július 31-ig, valamint 2006. évben júni-
us 1.–július 31-ig határozza meg.

Ismertette a költségvetési törvény-
nek az erdõtelepítési támogatásokra vo-
natkozó passzusait, valamint a
mezõgazdasági területek erdõsítésének
támogatására benyújtandó nyomtatvá-
nyokat és az azok kitöltésére vonatko-
zó információkat. Elmondta, hogy a ké-
relmek nagy részét 2004. év õszén befo-
gadták, és a telepítéseket sikerrel végre
is hajtották, ami véleményünk szerint a
pályázatokat benyújtó gazdálkodókat
és az adminisztrációt ellátó Állami Erdé-
szeti Szolgálatot egyaránt dicséri. A
hozzászólásokból kiderült, hogy az in-
tegrátorok nagy része jól tájékozott, és
pontos információkkal rendelkezik a
témával kapcsolatban.

Nagy Attila Norbert, a MEGOSZ új,
zalaegerszegi irodájának mûködésérõl
számolt be. Ezúton is szeretnénk vala-
mennyi integrátor társunkat arra buzdí-
tani, hogy hasonló irodákat nyissanak
az ország minél több pontján, lehetõleg
az Állami Erdészeti Szolgálat helyi igaz-
gatóságaihoz kapcsolódva. 

Mõcsényi Miklós, a FAGOSZ fõtitkára
az erdõtanúsítás (PEFC) rendszerérõl tar-
tott tájékoztatót. Elmondta, hogy a ma-
gyarországi egyesület jogi értelemben
megalakult, és most az erdõtanúsítás be-
indításához szükséges anyagi eszközök
megteremtése a következõ feladat.
(Idõközben érkezett információk szerint
az ezzel kapcsolatos elsõ lépések meg-
történtek, az állami erdõket kezelõk és a
magánerdõ-tulajdonosok körében elõ-
zetes igényfelmérést végeznek és ennek
eredményeként március végén tervezik
az elsõ közös megbeszélést.)

Luzsi József szövetségünk elmúlt
évének eseményeit ismertette a jelen-
lévõkkel, és felvázolta legfontosabb rö-
vid és középtávú feladatainkat.

Ismertetésre kerültek a MEGOSZ el-
nöksége által megfogalmazott magán-
erdõs kérések, amelyeket február 1-én
eljuttattunk a gazdademonstrációt
elõkészítõk számára, és most az alábbi-
akban közlünk is. Az integrátori érte-
kezlet megvitatva a javaslatokat azok
közül az elsõ három pontot javasolta,
mint szûkített igényt az FVM-nek be-
nyújtandó  petícióban megjeleníteni.

„1. Kérjük a szakhatóságtól a jog-
szabályban is elõírt kifizetési határ-
idõk és a tavalyi MEGOSZ – FVM meg-
egyezés pontos betartását.

2. Jelen pillanatban tisztázatlan,
hogy a 2005. évi költségvetésbõl men-
nyi jut a magánerdõ-gazdálkodás fej-
lesztésére, beleértve az integrátori há-
lózat fenntartását is. Ennek mértéke
el kell hogy érje idén az 500 millió fo-
rintot.

3. Kérjük, hogy az ágazati keretek
elosztásában és a szakmapolitikai
kérdésekben (pl. Erdészeti Tanács)
döntõ bizottságokban a magánerdõ
tulajdonosok képviselõi is helyet
kapjanak.

4. Az erdészeti közmunka-programból
a magánerdõ-tulajdonosok és gazdálko-
dók az erdõk közcélú szerepénél fogva
sem maradhatnak ki a jövõben, mint a
munkák irányítói, integrátorai. Kérjük,
számukra a fenti lehetõség biztosítását.

5. A társfinanszírozású erdõtelepítési
támogatás feltételéül szabott 25%-os
mezõgazdasági tevékenységbõl szárma-
zó jövedelmek körébe az erdõ- és vad-
gazdálkodási tevékenységbõl származó
jövedelmek is beletartozzanak.

6. A termelõi csoportok támogatásánál
az erdõgazdálkodás (faanyagtermesztés,
mint termékpálya, illetve mint termékcso-
port) is tartozzon a támogatotti körbe.

7. A kisvállalkozói adókedvezmény-
re a mezõgazdasági (beleértve az erdõ-
és vadgazdálkodást) vállalkozók is le-
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gyenek jogosultak az idén, hasonlóan a
2002. évihez. 

8.A magánerdõ-gazdálkodók pályá-
zati lehetõségeinek biztosítását kérjük a
vidékfejlesztési programokban oly mó-
don, hogy a különbözõ erdészeti célok
az egyes pályázati lehetõségek jogcíme-
iben nevesítve is megjelenjenek!

Összességében a magánerdõ-
gazdálkodás kibontakozásához, a nem
mûködõ magánerdõk területarányának

csökkentéséhez alapvetõ változásokra
van szükség. Ennek érdekében számos
ponton módosítani kell a jelenlegi jogi
szabályozást, az erdõtörvényt.”

Dr. Sárvári János, a MEGOSZ
fõtitkára ismertette a szövetség taglét-
számának növelésével kapcsolatos ten-
nivalókat. Valamennyi erdészeti integ-
rátornak kiosztásra került a MEGOSZ
nyomtatott alapszabálya, a belépési
nyilatkozatok és a csekkek. Abban re-

ménykedünk, hogy az akció eredmé-
nyeként jelentõsen bõvül tagságunk
köre, és optimális esetben minden in-
tegrátor körülbelül 50 új tagot léptetne
be szövetségünkbe.

Luzsi József elnök zárszavában meg-
köszönte az aktív részvételt, és eredmé-
nyes munkát kívánt valamennyi integ-
rátor tagtársunknak.

Dr. Sárvári János
fõtitkár

Példaértékû és egyben ragyogó közös
munkával szervezte meg az OEE
Magánerdõ Tanácsa és a MEGOSZ ezt a
rendezvényt, melyen a résztvevõk meg-
töltötték az Erdészeti Információs Köz-
pont nagytermét.

Elsõ elõadóként dr. Orosz Sándor, az
Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsá-
ga Erdészeti Albizottságának elnöke tar-
tott elõadást és egyben konzultációt ál-
talában az erdõgazdálkodás és ezen be-
lül a magánerdõk politikai és gazdasági
támogatásáról, különös tekintettel a
2005. évre. Orosz Sándortól már eddig is
megszoktuk a közvetlen, õszinte és a
problémákat nem elkendõzni akaró stí-
lust, melyhez most sem volt hûtlen.
Felvezetõjében csalódását fejezte ki a
Nemzeti Erdõprogram, amelyben meg-
látása szerint sok a bizonytalanság és az
átmenetiség. Talán ennek volt köszön-
hetõ, hogy az oly sok munkával készült
anyagot az Országgyûlés határozatban
nem erõsítette meg. Igaz, hogy az
1110/2004-es kormányhatározat elfo-
gadta, és éreztette, hogy ez mit jelent.
(Magyarul, megvalósulatlansága esetén
csak politikai számonkérés képzelhetõ
el, amit már ismerünk. A Szerk.)

Éreztette, hogy a döntés fenti
minõségével a forrás lehetõsége is elve-

szett. Arra kérte a jelenlévõket – amit a
jelenlévõk, mint a bizottság elnökétõl el
is vártak –, hogy keményen lépjen fel a
szakma, a kormányhatározat végrehaj-
tásáért, annak betartásáért mind a Pénz-
ügyminisztériumban, mind az FVM-ben.
Itt jegyezte meg Orosz Sándor: ne felejt-
sük el, hogy vidékfejlesztésre eddig 32
ezer támogatási igényt (pályázatot)
adtak be. A hozzászólásokból kiderült,
hogy a MEGOSZ elnökség levelének
tartalmával – melyet mindhárom elõadó
kézhez kapott – a jelenlévõk a legmesz-
szebbmenõkig egyetértettek. 

„Tisztelt Cím!
Mint bizonyára Ön is tudja, kimun-

kálás alatt van az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból történõ
támogatásokról szóló tanácsi rendelet a
2007-2013 közötti tervezési idõszakra
vonatkozóan.

A rendelet fõbb változásokat tartal-
mazó tervezetérõl készült anyagot mel-
lékelem. Ebbõl is jól látható, hogy az
unió megkülönböztetett figyelemben ré-
szesíti az erdészetet, a magánerdõ gaz-
dálkodást, általában az erdészeti célo-
kat. Elég itt csak egy mondatra utal-
nunk „a vidékfejlesztési politika terüle-
te lefedi a mezõgazdaságot, az erdésze-

tet, és a természeti területeket, vagy
mindazt, ami nem városi.”

Magyarország is a tervezés idõsza-
kában jár, ezért még idõben szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy mind a
Nemzeti Fejlesztési Terv 2, mind a
Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben az er-
dészeti célok és jogcímek megfogalma-
zásra kerüljenek, és ne járjunk úgy,
mint a csatlakozáskor, ahol a társfi-
nanszírozott erdõtelepítéseken kívül az
erdészet semmilyen megjelenési
lehetõséget nem kapott. 

Fentiek alapján kérjük szíveskedjen
mindent megtenni annak érdekében,
hogy Magyarország vidékfejlesztési el-
képzelésében az erdészet, erdõgazdál-
kodás hangsúlyosan megjelenjék, mert
e nélkül az egész ágazat – beleértve a
magán erdõgazdálkodást is – jövõje ke-
rül veszélybe.

Tisztelettel:
Luzsi József

elnök”

Sódor Márton, a KvVM Természetvé-
delmi Hivatalának fõosztályvezetõje a
természetvédelemre kijelölt területeken
elrendelt korlátozások miatti tulajdono-
sokat ért hátrányok kárpótlásáról és an-
nak rendezésérõl tartott elõadást. (A

Országos Magánerdô Fórum

Orosz Sándor elôadását tartja Fokozott érdeklôdés a megjelentek részérôl


