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2008. június 2-án Luzsi József, a ME-
GOSZ elnöke részt vett a Magyar Or-
szággyûlés Mezõgazdasági Bizottsági ülé-
sén, és ehhez kapcsolódva tárgyalt Her-
bály Imrével, a Parlament Mezõgazdasági
Bizottsága alelnökével, az Erdészeti Albi-
zottság elnökével, Gõgös Zoltánnal, az
FVM államtitkárával, illetve Bori Tamás
és Dancs Gyula igazgató helyettesekkel,
az MVH képviseletében. A tárgyalás so-
rán a következõ kérdéseket, mint a ma-
gánerdõ-gazdálkodás jelenleg legége-
tõbb problémáit vitatták meg:

A magán-erdõgazdálkodás fejlesz-
tésének és az erdészeti integrátori
hálózatnak a 2008. évi és további
években való finanszírozása a magá-
nerdészeti üzemvezetési központok
keretében részben a de minimis,
részben a nemzeti támogatási rende-
let adta lehetõségek között történik. 

A Természeti Erõforrások Fõosztá-
lyával folytatott eddigi egyeztetések to-
vábbvitelével meg kell találni a lehetõ-
séget, hogy ezek a feladatok részben a
de minimis, részben a nemzeti támoga-
tási rendelet keretében megoldhatók le-
gyenek. A 2008. évi de minimis rende-
let mielõbbi kiadását és az egységes
nemzeti támogatási rendelet notifiká-
ciójának felgyorsítását ígérték annak ér-
dekében, hogy az 2009-tõl már igénybe
vehetõ legyen az erdõgazdálkodók
számára. 

Az erdõtörvény-módosítás jelen-
legi helyzete.

Luzsi József kifejtette, hogy a magán
erdõgazdálkodók az erdõtörvény módo-
sításával kapcsolatban nem kívánnak
mást, mint hogy az valóban a tavaly elfo-
gadott és a miniszter által aláírt módosítá-
si koncepció szellemében történjen.
Ezenkívül az új törvény legyen rövid,
egyértelmû, egyszerû és ne adjon lehetõ-
séget szubjektív megítélésre. Mindezzel a

tárgyalópartnerek egyetértettek és ebbéli
törekvésükben támogatásukról biztosítot-
ták a magánerdõ-tulajdonosokat.  

Az ÚMVP I. és II. tengelyében sze-
replõ erdészeti jogcímek minél
elõbbi megnyitása.

Az FVM illetékes szakállamtitkárával
és az érintett fõosztályok bevonásával
rövid idõn belül jogcímenként megvizs-
gálják azok megnyitásának lehetõségeit
és emlékeztetõben rögzítik az egyezte-
tett határidõket. (Az egyeztetésre június
5-én sor került, az egyes erdészeti jogcí-
mekkel kapcsolatos kötelezettségválla-
lásokról késõbbiek során tájékoztatjuk
olvasóinkat a megbeszélésrõl készült
emlékeztetõ közreadásával). 

Az erdõtelepítési jogcímmel kap-
csolatos problémák megoldása.

A MEGOSZ elnöke jelezte, hogy a je-
lenleg érvényben lévõ egyetlen vidék-
fejlesztési erdészeti jogcím, az erdõtele-
pítés további sorsa is kérdésessé vált,
részben az egységárak drasztikus
visszaszorítása, részben a rendkívül el-
húzódó kifizetések miatt. A jelenlegi
adatok szerint úgy tûnik, hogy a telepí-
tési kedv a tavalyihoz képest az egytize-
dére (!) esik vissza. 

Ezzel kapcsolatban Bori Tamás és
Dancs Gyula igazgatóhelyettesek ígé-
retet tettek az elmaradt kifizetések
gyors rendezésére, továbbá a tavaly be-
nyújtott pályázatokkal kapcsolatos ha-
tározatok haladéktalan kibocsátására.
Ezek jelentõs része már elkészült és el-
küldés alatt van. Továbbá jelezték,
hogy az eddig akadozó számítógépes
rendszerrel kapcsolatos problémák
megoldódtak, így a továbbiakban az
ügyintézésben a korábbiakhoz hasonló
fennakadások már nem várhatók és kü-
lön gondot fordítanak arra, hogy a be-
nyújtott pályázatokkal kapcsolatos ad-
minisztráció zökkenõmentes legyen.

Gõgös Zoltán államtitkár jelezte, hogy
az eddigi problémák miatt az ezzel a
jogcímmel kapcsolatos ellenérzéseket,
ami többek között a támogatások csök-
kentésén és az adminisztrációs problé-
mákon túl jelentkezhetett a jogcímmel
kapcsolatban, a gazdálkodóknál egy
határozott pozitív kommunikációval
csökkenteni kell.

A NATURA 2000 területek és a ke-
resztmegfeleltetés kérdésköre.

A résztvevõk megvitatták azokat a
problémákat, amelyek mind a mezõ-
gazdaság, mind az erdõgazdálkodás
vonatkozásában jelentkeznének az
esetben, ha a NATURA 2000 területek
bekerülnének a keresztmegfeleltetés
rendszerébe.

A magánerdészeti foglalkoztatási
program megindítása

A foglalkoztatási program lehetõsé-
geit megvizsgálják. Jelenleg ugyan köz-
munkaprogramot csak állami cégek
koordinálhatnak, de felderítik, hogy
azon közmunkát végzõk esetében,
akiknek az adott önkormányzatok nem
tudnak megfelelõ munkalehetõséget
biztosítani, volna-e mód egy magáner-
dészeti foglalkoztatási program kereté-
ben helyet találni. 
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Emlékeztetõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Károly Róbert Fõiskola rektora
pályázatot hirdet határozott idõre,
pályázati forrás terhére 

energetikus
(ügyvivõ szakértõ) munkakör betöl-
tésére a Kutató, Fejlesztõ Központ
szervezeti egységhez (3200 Gyön-
gyös Mátrai út 36.). A részletes fel-
hívás a www.karolyrobert.hu honla-
pon található.




