
Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 5. szám (2009. május) 151

Tisztelt MEGOSZ Tagok!
Mivel nem minden tagtársunk ren-

delkezik internetes eléréssel, ezért
megragadjuk a MEGOSZ Híradó által
kínált lehetõséget arra, hogy a közel-
múlt néhány, a magán erdõtulajdono-
sok és gazdálkodók többségét érintõ
eseményrõl, változásról tájékoztatást
adjunk. 

Az új Erdõtörvény
Több mint 3 éves elõkészítõ munka
után a Parlament elfogadta az új erdõ-
törvény tervezetét. A MEGOSZ a kezde-
tektõl kiemelt partnerként vett részt a
módosító javaslatok kidolgozásában, a
magán erdõgazdálkodás érdekeinek fo-
kozott érvényesítésében a jogalkotás
minden szakaszában. El kell monda-
nunk, hogy nem kevés ellenállást kel-
lett legyõznünk, míg a javaslatok jelen-
tõs része beépült és támogatást kapott
az új jogszabályban. Az elért eredmé-
nyek, számunkra kedvezõ változások
közül kiemelnénk a következõket:

– az erdészeti igazgatás adminisztrá-
ciójának csökkentése (az éves tervké-
szítési kötelezettség eltörlése),

– a szabad rendelkezésû erdõ kate-
gória megteremtése,

– az illegális fakitermelések ellen az
erdõvédelmi szolgálat létrehozása, a ki-
termelt faanyag nyomon követésének
szigorítása, 

– a tulajdonosok erdõõrzési kötele-
zettségének eltörlése, 

– a saját használatra történõ faanyag-
kitermelés lehetõségének megteremtése,

– az erdõfelújítási garanciarendszer
(biztosíték adás) szabad választás alap-
ján történõ meghatározása,

– általában a tulajdonosi és erdõgaz-
dálkodói jogok és egyben kötelezettsé-
gek megerõsítése.

Reméljük, hogy az új törvény hama-
rosan megjelenik. Ezt követõen – ha le-
het – még nagyobb feladat vár ránk, ne-

vezetesen az erdõtörvényhez kapcsoló-
dó végrehajtási rendelet szövegének
megvitatásában és véglegesítésében va-
ló szerepvállalás, amihez kérjük és vár-
juk a tagság aktív részvételét, javaslatait. 

A magánerdészeti szakirányításról és
üzemvezetésrõl szóló 109/2008. FVM
rendelet (de minimis) megjelenése és
mûködése 

A korábbi erdészeti integrátori háló-
zat – fõként az uniós elvárások miatt –
eredeti formájában nem volt tovább
mûködtethetõ. Ezért az egyes országok
saját hatáskörében nyújtható csekély
összegû, un. „de minimis” támogatási
körében kellett megteremtenünk azo-
kat a biztosítékokat, amelyek a magán
erdõgazdálkodás további töretlen fejlõ-
dését szolgálják. Ide tartoznak az erdõ-
tulajdonosok részére térítésmentesen
nyújtandó alapszolgáltatások biztosítá-
sa, és az ügyfélszolgálati irodák meg-
nyitása, mûködtetése is. A MEGOSZ so-
kat tett és tesz ezen feladatok állami tá-
mogatásának megteremtéséért, vala-
mint a rendeletnek a gyakorlat elvárá-
saihoz történõ igazításáért. 

A MEGOSZ harcolta ki annak idején,
hogy az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program (ÚMVP) keretében az Unió
által lehetõségként megfogalmazott va-
lamennyi erdészeti jogcím szerepeljen. 

További feladatunk most az, hogy

ezek a jogcímek megfelelõ formában ki-
írásra is kerüljenek és adminisztrációjuk,
a kifizetésekkel kapcsolatos ügyintézés
rugalmas és ügyfélbarát módon történ-
jen. Rendkívül sok napi teendõnk van e
téren, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH) ez irányú tevékenysé-
gének jobbá tétele érdekében. Sajnos
köztudomású, hogy az erdõtelepítés,
mint a legismertebb, bár alapvetõen me-
zõgazdasági, de erdészethez kapcsolható
vidékfejlesztési jogcím, jelentõsen vissza-
esett többek között az egységárak és a jö-
vedelempótló támogatások drasztikus
csökkentése miatt. A MEGOSZ ezért kez-
deményezte az elsõ kivitel és az ápolá-
sok egységárainak felemelését legalább a
korábbi, vagy az azt meghaladó szintre.

Azon vagyunk, hogy a gyorsan vál-
tozó szabályozók világában napraké-
szen tájékoztassuk tagságunkat az ese-
ményekrõl. Ennek leghatékonyabb esz-
köze a kör e-mail, ezért kérjük, hogy
minél többen nyissanak maguknak
elektronikus postafiókot, és e-mail cí-
müket küldjék meg a MEGOSZ titkár-
ság bármelyik elérhetõségére, hogy az
információk szabad áramlása számukra
is biztosítható legyen!

Budapest, 2009. április 30.
Erdészüdvözlettel

Luzsi József s.k.
elnök 
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MEGOSZ Hírlevél

Tisztelt tagtársak! 
A pártoló tagok és a birtokhasznosítási bizottsági tagok kivételével a 2009.
évi tagdíjat szíveskedjenek mihamarabb befizetni (csekket kérésre küldünk),
vagy átutalással (OTP Rt. 11705008-20438153) rendezni! A beérkezett
tagdíjakról számlát állítunk ki. A tagdíjak mértéke a 2009. 13-i Közgyûlés
határozata értelmében:
egyéni tagoknak 50 ha erdõterületig: 3000 Ft/év, gazdasági társaságoknak,
szövetkezeteknek és erdõbirtokossági társulatoknak 50 ha erdõterületig:
10 000 Ft/év, 50 ha erdõterület felett valamennyi tagnak: 25 000Ft/év, Vala-
mennyi magánerdészeti üzemvezetési központnak erdõterülettõl függetlenül:
120 000 Ft/év, Erdészeti Lapok igénylése esetén a tagdíj további 3000 Ft-tal
növekszik. Természetesen, akik a 2009. évi tagsági díjat már rendezték, azok
tekintsék tárgytalannak jelen kérésünket!
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A MEGOSZ az erdészeti igazgatás és a
magán erdõtulajdonosok, gazdálko-
dók közötti információcsere haté-
konyságának növelése érdekében
megállapodást kötött a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központi Erdé-
szeti Igazgatóságával, amelynek szöve-
gét az alábbiakban tesszük közzé:

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött

egyrészrõl a Magán Erdõtulajdono-
sok és Gazdálkodók Országos Szövet-
sége (1021 Budapest, Budakeszi út 91.,
képviseli: Luzsi József elnök) – a továb-
biakban: MEGOSZ –,

másrészrõl a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (1024 Budapest, Ke-
leti Károly u. 24., képviseli: Wisnovszky
Károly igazgató) – a továbbiakban:
MgSZH között

Elõzmények
Magyarország európai uniós csatlako-

zása nyomán a vidékfejlesztési támogatá-
sok rendszerében gyökeres változások
kezdõdtek meg. A korábbi egyszerû
nemzeti támogatási rendszert, melynek
egy forrása volt, következésképp egy sza-
bályrendszer szerint mûködött, felváltotta
egy összetett, több forrásra támaszkodó,
emiatt több szabályrendszerû támogatási
rendszer. A csatlakozás elõtti támogatási
rendszer ellenõrzési és kifizetési szabá-
lyai sokkal rugalmasabbak voltak, ezért a
közösségi támogatások szigorú és merev
feltételrendszerének bevezetése rengeteg
gondot okozott és a szemléletváltás igé-
nyét hozta mind az igazgatás, mind a gaz-
dálkodók részérõl. Az új rendszernek va-
ló megfelelés és a rendelkezésre álló tá-
mogatási források mind hatékonyabb
jogszerû felhasználása a gazdálkodók és
az igazgatás rendszeres információcseré-
jével oldható meg.

A megállapodás célja
Az erdészeti igazgatás és a magán er-

dõtulajdonosok és gazdálkodók közötti
információcsere hatékonyságának növe-
lése, a vidékfejlesztés átalakuló, össze-
tett rendszerében a nemzeti és közössé-
gi támogatások hatékony felhasználásá-
nak ösztönzése, a támogatási rendszer-
ben felmerülõ problémák feltárásának
és megoldásának elõsegítése a rendsze-
res és eseti kommunikáció eszközével.

A MEGOSZ, mint érdekképviseleti
szerv vállalja, hogy gondoskodik a ma-
gán erdõtulajdonosok és gazdálkodók
körében a támogatásokkal kapcsolatban
felmerült kérdések és problémák külön
egyeztetés alapján megadott formában

történõ összegyûjtésérõl és az MgSZH EI
részére történõ továbbításáról, a témá-
ban a megkapott információk minél szé-
lesebb körû, országos nyilvánosságáról,
az érintett körök rendszeres tájékoztatá-
sáról, konzultációk szervezésérõl, és az
MgSZH EI-tõl kapott írásos és elektroni-
kus anyagok továbbításáról.

A MEGOSZ kiterjedt tagságára támasz-
kodva részt vesz az egyes támogatási
rendszer mûködtetéséhez vagy átalakítá-
sához szükséges adatszolgáltatásban, az
így gyûjtött adatok kiértékelésében.

Az MgSZH vállalja, hogy az erdõgaz-
dálkodás támogatási rendszerét érintõ
publikus információkat a lehetõ legrö-
videbb idõn belül továbbítja a MEGOSZ
részére. A támogatási rendszer változá-
sairól rendszeres tájékoztatást ad. Az új
támogatási jogcímekrõl elõzetes tájé-
koztatást ad a lehetõ legrészletesebb in-
formációkkal ellátva, elõsegítve ezzel a
források hatékonyabb lekérését.

Vállalja, hogy gondoskodik a MEGOSZ
által továbbított kérdések megválaszolá-
sáról, a problémák lehetséges megoldá-
sáról, ennek érdekében együttmûködik
az igazgatás többi résztvevõjével, külö-
nösen a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium érintett fõosztá-
lyaival, és a Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Hivatallal.

Vállalja, hogy az egyes felmerülõ
nagyszámú gazdálkodót érintõ kérdé-
sek esetén szervezett konzultációkon a
szakterületnek megfelelõ munkatársai
jelenlétét biztosítja.

Mindezen túl a felek együttmûköd-
nek az ágazatot érintõ jogszabályok vé-
leményezése, a vidékfejlesztéshez kö-
tõdõ támogatási rendszer kialakítása és
átalakítása során.

A felek a kapcsolatot kijelölt kapcso-
lattartóik útján tartják. A kapcsolattartók
kijelölésére a megállapodás aláírását
követõ nyolc napon belül kerül sor.

Budapest, 2009. április 16.
Luzsi József

elnök
MEGOSZ

Wisnovszky Károly
igazgató

MgSZH Központ EI
* * *

Levél a miniszternek a magánerdõ-
gazdálkodás aktuális problémáiról

„Gráf József úrnak,
miniszter
Budapest, 2009. április 17.
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium

Tisztelt Miniszter Úr!
Nagy örömmel értesültünk arról,

hogy továbbra is vállalja a tárca vezeté-
sét. Nekünk, magánerdõsöknek ez
megnyugtató, a minisztériummal kiala-
kult eddigi példaértékû és korrekt mun-
kakapcsolat tapasztalatai alapján. 

Sajnos az események rendkívül
módon felgyorsultak és újból felhalmo-
zódott több olyan kérdés is, amelynek
megválaszolásában, megoldásában,
megnyugtató rendezésében kérjük Mi-
niszter Úr szíves segítségét! 

Számunkra rendkívül fontos, hogy
az erdõtörvény-tervezet az eredeti, tör-
vényalkotói és minden oldalról egyez-
tetett szellemiségû változatában kerül-
jön elfogadásra az Országgyûlés által.
Kérjük támogatását abban, hogy a túl-
zott természetvédelmi igények és a ko-
rábbi merev, túlbonyolított adminisztrá-
ció visszaállítását követelõ javaslatok ne
érvényesülhessenek, eltorzítva e fontos
jogszabály eredeti célját.

A magán erdõgazdálkodás, más ága-
zatokhoz hasonlóan, rendkívül válsá-
gos helyzetben van. A fapiac összeom-
lása, a kereslet minden várakozást felül-
múló csökkenése olyan kiszolgáltatott
helyzetbe hozza az erdõtulajdonosokat
és gazdálkodókat, amibõl önerõbõl
képtelenek kilábalni. A magán erdõgaz-
dálkodás túlélésének záloga ezért nap-
jainkban a nemzeti támogatások fenn-
tartása és zökkenõmentes mûködteté-
se. Emiatt kérjük a vonatkozó, az egyes
erdészeti közcélú feladatok csekély
összegû támogatásáról szóló 109/2008.
FVM rendelet jogi és pénzügyi szem-
pontból történõ megerõsítését és
hosszú távra való biztosítását.

Nem szívesen tesszük, de újból elõ
kell hoznunk a vidékfejlesztés erdésze-
ti jogcímeinek problémakörét. Változat-
lanul azt tapasztaljuk, hogy az egyetlen
mûködõ (erdõtelepítés), illetve a folya-
matban lévõ néhány erdészeti  jogcím
(erdészeti gépek beszerzése, erdészeti
potenciál helyreállítása) vonatkozásá-
ban az adminisztráció (határozathozata-
lok, kifizetések, ügyfelekkel való kap-
csolattartás milyensége, stílusa, beadvá-
nyokra történõ válaszadás stb.) minõsé-
ge továbbra sem javult, az MVH hozzá-
állása nem változott. Nagyon fontosnak
tartjuk és újból megismételjük azon ké-
résünket, hogy a megnyitásra kerülõ er-
dészeti jogcímek között kérjük sorolják
elõre az „erdõ gazdasági értékének nö-
velése” jogcímen belül az erdõnevelési
beavatkozásokat. Nem tudjuk elfogadni
azokat a különbözõ sajtóorgánumok-
ban megjelenõ híreszteléseket sem,
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melyek szerint egyes jogcímek megnyi-
tását késleltetik vagy véglegesen elha-
lasztják. 

Tisztelt Miniszter Úr!
Kérjük szíves támogató segítségét a

fenti problémák megnyugtató rendezé-
sében!

Tisztelettel:
Luzsi József

elnök”
* * *  

Jegyzõkönyv-kivonat
a MEGOSZ budapesti irodájában,
2009. május 4-én (hétfõn) délelõtt
10 órai kezdettel megtartott MEG-
OSZ elnökségi ülésrõl

Luzsi József tájékoztatást adott az
idei MEGOSZ nagyrendezvény tervérõl.
A rendezvény házigazdája Molnár
László alelnök és Luzsi József elnök
lesznek. Fõ témája a magánerdõ válság-
kezelési stratégiájának bemutatása. A
rendezvényen való részvétel a korábbi
évekhez hasonlóan ingyenes lesz

Luzsi József a 109/2008. FVM rendelet
keretében az erdészeti szakirányítási tá-
mogatásokra beérkezett igények össze-
sítése után kialakult helyzetet ismertette.
A jelenlegi csökkentett támogatási
összeg a teljes igény csupán 50-55 %-át
fedi le. A témához valamennyi jelenlévõ
hozzászólt és élénk vita bontakozott ki,
amelynek eredményeként a következõ
elnökségi határozat született: 

A MEGOSZ ragaszkodik a teljes igé-
nyelt erdészeti szakirányítási támogatá-
si összeg kifizetéséhez és felkéri az
FVM-et a kért keret biztosítására.

A 109-es rendeletet alapvetõen jónak
találja, annak kismértékû korrekcióira
vonatkozó, az integrátoroktól bekért
módosító javaslatokat május 18-ig a Tit-
kárság összegyûjti (EH 4/2009).

Luzsi József köszönetet mondott az
új erdõtörvény kialakításában résztve-
võknek. Kapcsolódunk ahhoz a szán-
dékhoz, hogy a törvény kimunkálásá-
ban résztvevõk számára találkozót hív-
janak össze, amelynek egyik fontos cél-
ja a ma már erdészettörténeti esemény
pontos leírása az utókornak. A MEG-
OSZ elnöke meghatározónak mondta
Szövetségünk szerepét a törvény mó-
dosításának kezdeményezésében és a
végsõ szöveg kialakításában, amelyet
fontos megörökíteni.

Az erdõtörvény végrehajtási rendele-
tének kialakításában, véleményezésé-
ben, megvitatásában is rendkívül fontos
feladatok hárulnak a magánerdõre.
Ezért a MEGOSZ elnöksége Mocz And-
rás, Támba Miklós és Szabó Vendel

alelnököket, valamint Bodor Dezsõ Ká-
rolyt, a Felügyelõ Bizottság elnökét bíz-
ta meg a végrehajtási rendelettel kap-
csolatos tárgyalások során a magánerdõ
érdekeinek következetes és egységes
képviseletével (EH 5/2009).

Dr. Somogyvári Vilmos tájékoztatta a
jelenlévõket a vidékfejlesztés keretében
meginduló kötelezõ és szabadon vá-
lasztható képzésekrõl. A MEGOSZ há-
rom nyertes képzési hely (Debrecen,
Gödöllõ, Mosonmagyaróvár) oktatási
programjához kapcsolódik. Két helyen
oktatást nyújtó, szervezõ résztvevõként,
egy helyen konzorciumi tagként. A kép-
zések lehetséges idõpontjairól és tárgyá-
ról készített rövid összefoglalót a MEG-
OSZ tagság rendelkezésére bocsájtjuk. 

Luzsi József tájékoztatta a megjelen-
teket, hogy az erdõtelepítési elsõ kivite-
li és ápolási egységár módosító, növelõ
javaslatainkat információi szerint
Brüsszelben akkreditálták, így remé-
nyeink szerint a jövõben ismét lendüle-
tet kaphat a mezõgazdasági területek
elsõ erdõsítése jogcím!

Luzsi József tájékoztatta az ülés tagjait
Gráf József miniszterrel való találkozásá-
ról, ahol mód nyílt a magánerdõ gazdál-
kodással kapcsolatos aktuális kérdések
áttekintésére. A személyes találkozót
megelõzõ fórumon a miniszter kijelen-
tette, hogy az erdészeti közmunkát kiter-
jesztik a magánerdõkre is! Ez rendkívül
fontos bejelentés és igazolja az ügyben
tett eddigi lépéseink helyességét.

Ezt követõen a jelenlévõk megvitat-

ták az erdészeti géptámogatási pályáza-
tok jelenlegi állását. Egyetértettek ab-
ban, hogy az ezzel kapcsolatos rendele-
tet oly módon kell módosítani, hogy
csak a ténylegesen erdõgazdálkodási
tevékenységekhez kapcsolódó gépbe-
szerzések legyenek támogathatók.
Mocz András jelezte, hogy várhatóan a
IV. tengelyben az erdészeti szolgáltatók
is pályázhatnak majd kis értékû gépek
(pl. motorfûrészek) beszerzésére..

Dr. Sárvári János ismertette röviden a
2008. évi mérleg és a 2009. évi költségve-
tés fõbb elemeit. Elmondta, hogy a tava-
lyi esztendõ mérlege negatív volt, de ez
alapvetõen annak tudható be, hogy a
2008. évi integrátori tagdíjak a késedel-
mes támogatás kifizetés miatt átcsúsztak
az idei évre, ugyanakkor kevesebb pá-
lyázatot sikerült elnyernünk. Az ez évi
költségvetést is – a pályázati lehetõségek
további beszûkülésének ismeretében
szintén – negatív szaldós lesz.

Tomka Kornélia titkárságvezetõ tájé-
koztatást adott a tagdíjbefizetések jelen-
legi állásáról. Elmondta, hogy a 2008.
évrõl áthúzódó tagdíjhátralékok nagy
része 2009. januárjában befizetésre ke-
rült, de még mindig jelentõs elmaradá-
sok vannak a tavalyi integrátori, illetve
rendkívüli integrátori befizetéseknél.
Az idei tagdíjat a tagok mintegy 1/3-a
már befizette. Az elnökség a tartozások
befizettetésével Szabó Vendel tagsági
ügyekben illetékes alelnököt és dr. Sár-
vári János ügyvezetõ elnököt bízta
meg. Határidõ: folyamatos.

Soha ennyi állástalan nem jutott mun-
kához a kelet-magyarországi erdõkben,
mint ebben az évben. Április közepén
ért véget az elsõ alkalommal meghirde-
tett téli erdõmûvelési közmunkaprog-
ram, amelyben a NYÍRERDÕ Nyírségi
Erdészeti Zrt. 444 embert foglalkoztatott
három hónapon keresztül. A héten pe-
dig megkezdõdött a már hagyományos-
nak mondható héthónapos progra-
munk, amelynek során november végé-
ig 560 munkanélküli dolgozik az állami
erdõkben – mondta Kaknics Lajos, a
társaság vezérigazgatója. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-
Bihar megyék közel 60 ezer hektár állami
tulajdonú erdeit kezelõ NYÍRERDÕ Zrt.
minden erdészete alkalmaz közmunká-
sokat. A létszám 40%-a a rendelkezésre
állási támogatásban részesülõk közül ke-
rül ki, és meghaladja a 40%-ot a romák

aránya, minden harmadik közmunkás
pedig 45 év feletti. A két megyében 72 te-
lepülés érintett a programban. Hajdú-Bi-
harban a legtöbben Debrecenbõl, Vá-
mospércsrõl és Hajdúhadházról jönnek.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pe-
dig a tiszaberceliek, tiszadobiak és nyír-
béltekiek vannak különösen nagy szám-
ban. A társaság vállalta azt is, hogy a prog-
ram lezárulta után minden tizedik mun-
kavállalót három hónapon keresztül to-
vább foglalkoztat – ismertette az adatokat
dr. Halmágyi János, az erdõgazdaság
humánpolitikai osztályvezetõje.

Napi nyolcórás munkájukért a mini-
málbérnek megfelelõ 71 500 forintra jo-
gosultak havonta. Ezen felül étkezési
utalványt, tûzifa-ellátmányt, munka- és
védõruhákat kapnak. 

Vereb István
NYÍRERDÕ Zrt.

Több mint félezer közmunkás


