
Erdészeti Lapok CXLV. évf. 1. szám (2010. január) 27

Az elmúlt év decemberének elején a ma-
gánerdõ gazdálkodással kapcsolatos sür-
getõ problémákat és a kialakult demon-
stráció-közeli helyzetet feltáró levelünk
hatására az FVM és a MEGOSZ illetékesei
december 09-én tárgyalóasztalhoz ültek. 

A közel 3 órás vita eredményeként
az alábbi megállapodás született. 
Kérünk valamennyi MEGOSZ Tagot,
hogy erdõtulajdonos-, gazdálkodó tár-
sai körében ismertesse a Megállapo-
dásban leírtakat és ugyanakkor arra ké-
rünk mindenkit, hogy amennyiben az
abban foglalt határidõk be nem tartását
észleli az illetékes hatóságok részérõl,
akkor arról haladéktalanul tájékoztassa
a MEGOSZ Titkárságát!

„A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM), valamint a Magán Er-
dõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége (MEGOSZ) között a magáner-
dõ gazdálkodók helyzetének javítására

Az FVM, valamint a MEGOSZ képvi-
selõi 2009. december 9-én az alábbiak-
ban állapodtak meg:

A 2009 évi erdõfelújítási (K-1) és a
korábbi nemzeti erdõtelepítési (K-2) tá-
mogatásokat (determináció) – beleértve
a kijelölt erdõgazdálkodók igényeit is –
az FVM legkésõbb 2010. február 15-ig
teljes mértékben, 100 %-ban a 2009. évi
keret terhére kifizeti.

Az NVT-s és EMVA-s, korábbi évek-
ben megkezdett erdõtelepítések 2009.

évre járó ápolási és jövedelempótló, vala-
mint a 2008. õszi és 2009. tavaszi EMVA-
s erdõtelepítések esetében az elsõ kivitel
támogatásainak kifizetését, a 2009. évben
nem ellenõrzött területekre vonatkozóan
2010. január 31-ig az FVM kifizeti.

Az I. tengelyes az „Erdõk gazdasági ér-
tékének növelése” jogcímen belül az „Er-
dõnevelési beavatkozások” alcím meg-
nyitásával kapcsolatban az FVM egyezte-
tést kezdeményez még 2009. decemberé-
ben és kötelezettséget vállal az alcím mi-
elõbbi megnyitására, mely a 2010. január
1-tõl végzett munkákra terjed ki.

Az erdõtelepítések elsõ kiviteli és
ápolási, valamint az agrár-erdészeti

rendszerek egységárainak felemelésé-
vel kapcsolatban a MEGOSZ által 2009.
március 5-én tett javaslat helyzetét az
FVM haladéktalanul megvizsgálja és in-
tézkedik az esetlegesen elmaradt
Brüsszelbe történõ felterjesztés ügyé-
ben annak érdekében, hogy az új, fel-
emelt egységárak már 2010-ben ér-
vénybe léphessenek a két jogcím vo-
natkozásában.

Az „Erdészeti potenciál helyreállítá-
sa” jogcím támogatási igényeinek mara-
déktalan kifizetését az FVM 2010. janu-
ár 31-ig vállalja.

A 2010. évi költségvetésben az erdé-
szeti szakirányítás támogatására jelen-
leg 400 millió Ft-os keret áll rendelke-
zésre. Ezen keret bõvítési lehetõségeit
az FVM és a MEGOSZ 2010. februárjá-
ban közösen felülvizsgálja.

Az FVM – amennyiben uniós jogsza-
bályokkal nem ütközik – vállalja az „Er-
dészeti géptámogatás” jogcím 2010. évi
újbóli megnyitását.

Az FVM a 2010. évi erdõfelújítási (K-
1) és a korábbi nemzeti erdõtelepítési
(K-2) támogatások (determináció) kifi-
zetését vállalja, amelynek módjáról a 6.
pontban foglaltaknak megfelelõen a fe-
lek egyeztetnek.

Budapest, 2009. december 9.
Gõgös Zoltán Luzsi József”
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FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299
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Tisztelt MEGOSZ Tagok! 

Ezúton kívánok minden kedves tagtársunknak, erdõtulajdonosoknak és
erdõgazdálkodóknak

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT!

Köszönjük egész évi aktív támogatásukat és kérjük segítségüket az 
elkövetkezõ évben is a magyar magánerdõ és az azzal kapcsolatos szakmai, 

érdekképviseleti munka megerõsítésében!

Erdészüdvözlettel: Luzsi József elnök

Megállapodás

Felhívás az ÉV ERDÉSZE 2010. versenyre

Ötödik alkalommal hirdeti meg az Országos Erdészeti Egyesület az „Év Erdésze” versenyt, amely-
nek jövõre a Mecseki Erdészeti Zrt. ad helyet.

A verseny idõpontja: 2010. május 28-29., helyszíne: Pécs és a Mecsek.
A név szerinti nevezés határideje: 2010. április 15.

A hagyományoknak megfelelõen a verseny az „Országos Bányász – Kohász – Erdész Találkozó”
felvezetõ szakmai programja. 
A verseny célja a szaktudás gyarapítása, korszerûsítése mellett az erdészhivatás rangjának emelése,
a szakma népszerûsítése és az erdésztechnikusok baráti-szakmai kapcsolatainak elmélyítése.
A versenyt az Egyesület jóváhagyott versenyszabályzata alapján szervezzük. A versenyszabályzat 2009
novembertõl letölthetõ a www.mecsekerdo.hu honlapról, illetve elérhetõ a helyi csoportok titkárainál.
A szervezõk várják az erdészeti zrt.-k nevezését, valamint a MEGOSZ által delegált erdészkollégákat. 
Az Egyesület és a Szervezõk barátsággal várják a háziversenyek helyezettjeit, a versenyzõk ve-
zetõit és biztatóit is. A kísérõk jelentõsen emelik a szakmai vetélkedõ rangját, hozzájárulnak a ver-
senyzõk elismeréséhez.

Schmotzer András Szõnyi János
OEE alelnöke helyi csoport elnöke




