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Nagy sikerrel szerepelt a 
MEGOSZ az Erdészeti Nyílt Napon a 

Múzeumok Éjszakáján

Az Erdõk Nemzetközi Éve alkalmából a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium szervezésében nagy sikerû, a magyar erdõgazdál-
kodást, erdészetet szinte minden szemszögbõl bemutató ren-

dezvénynek adott otthont a budapesti Mezõgazdasági Múze-
um épülete és udvara a Múzeumok Éjszakája keretében júni-
us 24-én délután és éjjel. A MEGOSZ külön standdal szerepelt
az eseményen, ahol a magánerdõ-gazdálkodást ismertetõ
poszterekkel, plakátokkal, kiadványokkal és szóróanyagok-
kal várták az érdeklõdõket. Még minket is meglepett az álta-
lunk készített és kitöltésre felkínált kérdõív sikere, hiszen a
tíz, látszólag egyszerû kérdésre adandó jó válaszok reményé-
ben több, mint háromszázan, egészen pontosan 311-en töl-
tötték ki a lapot. A kérdõívek kiértékelése folyik, annak ered-
ményérõl a következõ lapszámban számolunk be. Összessé-
gében, becslésünk szerint jóval több, mint ezer ember láto-
gatta meg standunkat és szerzett hasznos ismereteket a ma-
gánerdõ gazdálkodásról. 

Lezárult a magánerdészeti közfoglalkoztatási 
program második pályázati üteme

Mint arról beszámoltunk, a második lépcsõben kiírt pályáza-
tok határideje lejárt. Elõzetes információink szerint ebben a
körben több, mint 170 fõ alkalmazására pályáztak a magáner-
dõsök. Ez azt jelenti, hogyha az elsõ körhöz hasonlóan sike-
resek lesznek a pályázatok, akkor összességében a közfoglal-
koztatás induló évében közel 1000 fõnek nyújt majd munkát
a magyar magánerdõ, ami figyelembe véve a kezdeti nehéz-

ségeket, jelentõs eredménynek mondható. Ezúton is köszön-
jük partnereinknek, a pályázóknak, az MgSzH munkatársai-
nak és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseinek segít-
ségét, támogatását és a példaértékû együttmûködést!

Az Erdészeti Albizottság beszámolója a Monitoring
Bizottság ülésén

Az Erdészeti Lapok hasábjain tudósítottunk arról, hogy meg-
alakult a Monitoring Bizottság (MB) kebelén belül az Erdé-
szeti Albizottság. Az albizottság az eddigi két ülésének ta-
pasztalatairól az MB június 29-i ülésén számolt be. A tájékoz-
tató többek között megállapította, hogy az uniós tagállamok
többségében az erdészeti jogcímek hasonlóan alacsony haté-
konysággal és pénzfelhasználás mellett mûködtek, mint Ma-
gyarországon. Ennek egyik legfõbb oka az lehet, hogy az
Unióban az erdészeti sajátosságok figyelembevétele nélkül
kerültek be a jogcímek az agrárium ettõl eltérõ struktúrájába.
Az eljárásrend Magyarországon túlbonyolított és áttekinthe-
tetlen, továbbá a jogcímekkel kapcsolatos ellenõrzések rend-
kívül szigorúak. A de minimis rendszerbe történõ ideiglenes
átállás nagyon rosszat tett az erdészeti jogcímeknek. A kiala-
kult helyzet orvoslására gyors felméréseket és kutatásokat
kell indítani a NYME és az ERTI bevonásával a hatékonyság
növelése céljából és készül az egyes jogcímekkel kapcsolatos
legsürgõsebb teendõk listája is. Az MB február 03-i határoza-
tainak minél elõbb érvényt kell szerezni és a brüsszeli jóvá-
hagyás esetén az erdõ Natura jogcímet meg kell nyitni. Még
ezt megelõzõen ez év szeptemberében pedig az erdõnevelé-
si beavatkozások feladatokra is – reményeink szerint – lehet
már pályázni. 

Az idei MEGOSZ Nagyrendezvény Szentgálon lesz a
Tiszafa Évéhez kapcsolódóan

A MEGOSZ Elnökségének döntése alapján a Szövetség ez
évi Nagyrendezvénye a Veszprém megyei Szentgálon kerül
megrendezésre szeptember 09-én. Ehhez kiváló keretet ad,
hogy az esemény kapcsolódik a helyiek által megrendezés-
re kerülõ „Tiszafa Éve” rendezvénysorozathoz, annak nyitá-
nya lesz. A tervek szerint az erdészeti vidékfejlesztési jogcí-
mek népszerûsítésére induló országos elõadói körút kezdõ
rendezvényeként a jelenlévõket egy konferencia keretében
kívánjuk tájékoztatni a témával kapcsolatos aktualitásokról.
Az erdõs környezetben kialakított helyszínen terepi progra-
mokat, gépbemutatókat és kulturális programot is kínálunk
a részvevõknek.
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