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A MEGOSZ idei nagyrendezvényére a
Veszprém megyei Szentgálon került
sor, ami egyben keretet adott a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) pénz-
ügyi, valamint a Vidékfejlesztési Minisz-
térium (VM), a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (MVH), az MgSzH
Központ Erdészeti Igazgatósága, vala-
mint a Kormányhivatal Erdészeti Igaz-
gatóságai szakmai támogatásával 2011
szeptemberében megtartandó országos
konferenciasorozat elsõ eseményének
is. A rendezvény ugyanakkor a „Tiszafa
Éve” nyitó napja is volt.

A rendezvény házigazdája Bodor De-
zsõ Károly, az Ihartû-2000 Kft. ügyveze-
tõje, a MEGOSZ felügyelõbizottságának
elnöke volt, aki családjával és munka-
társaival együtt rendkívül színvonalas,
gazdag programot állított össze.

A rendezvényt egy, a szentgáli kö-
zséghatárban megbúvó, festõien szép
erdei tisztáson felállított sátorban dr.
Sárvári János ügyvezetõ elnök nyitotta
meg. 

Ezt követõen Luzsi József, a MEG-
OSZ elnöke köszöntötte a zsúfolásig

megtelt rendezvénysátor több mint 250
fõnyi közönségét. Elõadásában – utalva
a rendezvény címbéli mottójára – leszö-
gezte, hogy az ÚMVP erdészeti jogcímei
teljes mértékben a vidékfejlesztést, a
munkahelyteremtést szolgálják. Az így
kifizetett támogatások áfaja az állam-
kincstárt gazdagítja és munkahelyet te-
remt mintegy tízezer vidéken élõ mun-
kanélküli számára.

Az elnök elmondta, hogy a 2011-es
esztendõ egyik legjelentõsebb esemé-
nye volt az ÚMVP Monitoring Bizottsá-
gának február 3-i ülése, amely több as-
pektusból is foglalkozott az erdészeti
jogcímekkel a következõk szerint: 

Az ülés nagy része az ÚMVP erdé-
szeti jogcímeirõl szólt, melynek kerete
az eredeti tervek szerint mintegy 110-
120 milliárd Ft volt az ÚMVP mintegy
1300 milliárd Ft-os teljes költségvetésé-
bõl. Eddig rendszeresen hátrasorolták
az erdészeti jogcímeket, többek között
ezért is eddig csak mintegy 10-45%-át
kötötték le az erdészeti jogcímekre ren-
delkezésre álló kereteknek. Ennek fel-
gyorsítása érdekében levelet írt a MEG-

OSZ V. Németh Zsolt vidékfejlesztési ál-
lamtitkárnak, valamint Búsi Lajos he-
lyettes államtitkárnak. A MEGOSZ java-
solta, hogy az MB keretén belül alakul-
jon meg az Erdészeti Albizottság, amit a
jelzett ülésen el is fogadtak. Nagy meg-
tiszteltetés, hogy az Erdészeti Albizott-
ság elnökét szövetségünk adja dr. Sár-
vári János személyében. Az albizottság
az eddigi két ülésén elért eredmények-
rõl a Monitoring Bizottság legutóbbi ér-
tekezletén adott számot. 

Az MB támogatta a Natura 2000 ma-
gánerdõs jogcím létrehozását és a javas-
lat továbbítását az Unióhoz. Döntés szü-
letett arról is, hogy mintegy 9,5 milliárd
forintot átcsoportosítanak az Erdõ kör-
nyezetvédelmi és a Nem termelõ erdé-
szeti beruházások jogcímekrõl az Erdõ-
Natura finanszírozásra, ami lehetõvé te-
szi mintegy 150-160 ezer hektár magán-
erdõs Natura erdõterület támogatását.

Az erdészeti potenciál helyreállítása
jogcím támogatási egységárának felsõ
értékét 873 EU/ha-ról 2365 EU/ha-ra
tervezik emelni. Ezt a javaslatot is támo-
gatta az MB.
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Az Erdõ környezetvédelmi kifizeté-
sekkel kapcsolatos rendelet – ahogy er-
re már a korábbiakban utalás történt – a
mindennapos szakmai gyakorlattól ide-
gen, túlbonyolított, és ily módon túlzott
adminisztratív terhet rak nemcsak a tá-
mogatást igénybe vevõk, hanem a szak-
igazgatás vállára is. Luzsi József tájékoz-
tatta a jelenlevõket, hogy az EKV rende-
let módosítására házigazdánknak, Bo-
dor Dezsõ Károlynak a vezetésével kü-
lön bizottságot hoztak létre a MEGOSZ
keretén belül, amely szövegszerû mó-
dosító, egyszerûsítõ javaslatait megfo-
galmazta és eljuttatta a minisztérium-
nak. A Monitoring Bizottság ezen a jog-
címen is javasolta az egységárak jelen-
tõs megemelését.

Az elnök elmondta, hogy a Monito-
ring Bizottság fenti, februári döntésével
kapcsolatos programmódosító javasla-
tait csupán ez év júliusában jutatta el
Brüsszelbe, ezért annak elfogadása ese-
tén is még hosszú hónapokat kell várni,
hogy pozitív hatásukat ténylegesen ki-
fejthessék. 

Hangsúlyozta, hogy a MEGOSZ már
évek óta szorgalmazta a magánerdõ-
gazdálkodás bevonását a közmunka-
programokba, hiszen a magánerdõ is
számos közjóléti, közhasznú funkciót
tölt be mindennapjainkban. Elmondta,
hogy az új kormány meghallgatta érve-
lésünket és nagy örömünkre az ezzel
kapcsolatos munkánk gyümölcse be-
érett, vagyis 2011 februárjában kiírták a
magánerdészeti közfoglalkoztatási prog-
ram elsõ pályázatát. Ettõl kezdve folya-
matos versenyfutásban voltunk az idõ-
vel, hiszen alig 3 munkanap alatt 10 kü-
lönbözõ helyszínen kellett országos
rendezvényeket megszervezni és lebo-
nyolítani, amelyek során a potenciáli-
san szóba jöhetõ magánerdõs pályázó-
kat igyekeztünk megszólítani. A MEGOSZ
segítõ szerepe itt még nem ért véget, hi-
szen minden pályázónak konkrét segít-
séget is nyújtottunk a tervek, költségve-
tések elkészítésénél, és igyekeztünk
megteremteni a folyamatos információ-
áramlást az illetékes hatóságok és a pá-
lyázók között a gyakran felmerülõ kér-
dések tisztázása, egységes kezelése ér-
dekében. Az eredményekrõl Luzsi Jó-
zsef röviden elmondta, hogy az elsõ
körben 74 pályázatot nyújtottak be 900
fõ foglalkoztatására, ebbõl 64 nyertes
pályázaton 802 fõ közfoglalkoztatásban
történõ alkalmazására kapott lehetõsé-
get a magánerdõs szektor. A második
körben további 143 fõvel egészült ki ez
a szám, ily módon az elsõ évben közel
1000 fõ közfoglalkoztatott dolgozik je-

len pillanatban is a magyar magáner-
dõkben. 

Örömmel számolt be arról, hogy a
MEGOSZ javaslata alapján az idén meg-
jelent Agrár Széchenyi Kártya felhasz-
nálói körébe bevették a magánerdõsö-
ket is. 

Tájékoztatta a hallgatóságot arról,
hogy szövetségünk aktívan részt vett a
Nemzeti Vidékstratégia koncepciójának
véleményezésében és annak társadalmi
vitájában. Hasonlóképpen véleményez-
tük az Agrárkamarai Törvénytervezetet,
a Nemzeti Vidék Stratégiát, illetve az Új
Széchenyi Tervet – mondta az elnök.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az er-
dészeti szakirányítók ez évi támogatá-
sának kifizetésére határozott ígéretünk
van a tárca illetékes államtitkárától, de
ennek megvalósulása még nem körvo-
nalazódik, pedig a hálózat összeomlása
maga alá temetheti a vidékfejlesztés er-
dészeti jogcímeit és a közfoglalkoztatá-
si programot is.

Elmondta, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium koordinálásával tetõ alá
hozott idei Erdõk Nemzetközi Éve Nyílt
Napján, a Múzeumok Éjszakája kereté-
ben a MEGOSZ standja nagy sikerrel
szerepelt a rendezvényen. Több mint
1000 látogatót, érdeklõdõt fogadtunk és
311-en töltötték ki a MEGOSZ erdészet-
tel kapcsolatos kérdéseit megfogalma-
zó kérdõívét. 

Végül informálta az egybegyûlteket ar-
ról, hogy az állami erdõkkel közösen
részt veszünk a „Téli szomszédolás” moz-
galomban is, amelynek keretében több
településen is kedvezményes tûzifához
juttatják a magánerdõsök a rászorulókat.
Az ezzel kapcsolatos felajánlások össze-
gyûjtése még folyik, de reményeink sze-
rint 1500-2000 m3 tûzifa kiajánlására lesz
lehetõségünk a magánerdészet részérõl. 

A következõ elõadó dr. Maácz Mik-
lós, a Vidékfejlesztési Minisztérium fõ-
osztályvezetõje, a Monitoring Bizottság
alelnöke volt, aki a késõbb kezdõdõ
konferencia levezetõ elnöki tisztét is
elvállalta. Köszöntõjében kiemelte,
hogy a vidékfejlesztési programon be-
lül az erdészet várhatóan hangsúlyozot-
tabban szerepel majd. Ismertette az
egyes támogatási rendeletekben beállt
változtatásokat és a jövõben megjelenõ
erdészeti jogcímeket.

Örömét fejezte ki, hogy a Monitoring
Bizottság Erdészeti Albizottsága létre
hívta azt a rendezvénysorozatot, amely
jelentõsen hozzájárul az egyes erdésze-
ti jogcímek megismeréséhez és a meg-
levõ támogatások nagyobb mértékû fel-
használásához.

Ezután Istvánfalvy Sándor, Szent-
gál polgármestere köszöntötte a meg-
jelenteket és kifejezte afeletti örömét,
hogy a magánerdõsök éves nagyren-
dezvénye ismét Szentgálra költözött.
Elmondta, hogy a község lakói évszá-
zadok óta az erdõbõl élnek és éppen
ezért megbecsülik azt. Megemlítette,
hogy a település határában elterülõ
különleges tiszafaállományra a telepü-
lés lakói nagyon büszkék, hiszen ré-
gen az erdõbirtokosság tagsága gon-
dozta.

Ezt követõen Bodor Dezsõ Károly
emelkedett szólásra és házigazdaként
örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy lét-
számban jöttek el a rendezvényre erdõ-
tulajdonosok, gazdálkodók. Megkö-
szönte mindazoknak az erdõ- és földtu-
lajdonosoknak, akiknek a területén zaj-
lott a nagyrendezvény, hogy térítés-
mentesen átengedték erdeiket, földte-
rületüket az összejövetel megtartásá-
hoz, valamint mindazoknak, akik hoz-
zájárultak a rendezvény sikeres lebo-
nyolításához. Kiemelte, hogy a rendez-
vény a Tiszafa Éve ünnepséggel egy
idõben került megvalósításra. 

A MEGOSZ elnöksége a Szövetség
által 2004-ben alapított Rimler Pál-em-
lékérmet 2011-ben Jozwiak Bernard er-
dõmérnöknek ítélte oda (képünkön) a
magánerdõ-gazdálkodás terén kifejtett
rendkívüli munkája elismeréseként. A
lengyel származású kollégát elõször
Csúcs Nalina, a Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat elnöke köszöntötte,
majd Sárvári János ügyvezetõ elnök
méltatta Jozwiak Bernard munkássá-
gát. A díjat Luzsi József elnök adta át.

Az ezután megkezdõdõ vidékfejlesz-
tési konferencia keretében elõször Ro-
mán Gellért, a VM Agrárfejlesztési Fõ-
osztály erdészeti referense az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program II.
tengelyének erdészeti jogcímeirõl és
azok módosításainak notifikációs köte-
lezettségeibõl adódó új eljárásrendrõl
beszélt.
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A következõ elõadó Lapos Tamás fõ-
osztályvezetõ-helyettes (VM Erdészeti,
Vadászati, Halászati Fõosztály) volt, aki
az ÚMVP erdészeti jogcímeinek jövõjé-
rõl adott tájékoztatást. Majd Nagy-Bo-
zsoki Péter, az MVH osztályvezetõje az
ÚMVP erdészeti támogatások kérelem-
kezelésének folyamatát ismertette. 

A sorban Nagy József, a Kormányhi-
vatal Erdészeti Igazgatóságának osz-
tályvezetõje következett, aki az erdé-
szeti jogcímek ellenõrzése során felme-
rült problémákról szólt, továbbá javas-
latokat tett ezek kiküszöbölésére.

Az érdeklõdõk az elõadásokat teljes
terjedelemben a MEGOSZ honlapján
olvashatják.

Az elõadások után élénk konzultáció
bontakozott ki az elhangzottakkal kap-
csolatban.

A konferencia Luzsi József elnök zár-
szavával fejezõdött be.

Rövid szünet után Németh László, a
Lenzing Aktiengesellschaft szakértõje
tartott elõadást cégének termékeirõl, el-
sõsorban a facellulóz elõállításáról.

Az ízletes ebéd elfogyasztása után al-
ternatív programokkal szolgált a házi-
gazda. Az érdeklõdõk meghallgathatták
a Digi Terra Silva magánerdõs nyilván-
tartási programot Nyull Balázs elõadá-
sában.

A rendezvény helyszínén, illetve a
környezõ erdõrészletekben terepi gép-
bemutatóra került sor. A gépeket mû-
ködés közben, esetleg saját kezûleg is
mûködtetve lehetett megtekinteni,
megismerni, kipróbálni.

Ezen program keretén belül az And-
reas Stihl Kereskedelmi Kft., a VALKON
2007 Kft., továbbá a KUHN Rakodógép
Kft. és a JG-MAX Bt. erdõgazdálkodás-
ban használatos erõ- és munkagépei-
nek terepi bemutatóját tekinthették
meg az érdeklõdõk.

A délután folyamán a Veszprém me-
gyei jogú város Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltósága is bemutatót tartott az
erdõtûz elleni védekezésrõl, valamint
speciális erdõtûzoltó jármûveket is
megtekinthettek a látogatók.

Az alternatív program keretén belül
a vendégek megtekinthették a közel-
ben található híres tiszafást is. A HM
VERGA területén található állományt je-
lenleg a nemzeti park kezeli. 

Majer Antal professzor a tiszafást
szívügyének tekintette, ezért is állítot-
tak neki egy emléktáblát a tiszafást át-
szelõ út mentén. Itt Répászky Miklós er-
dészeti szakirányító méltatta a pro-
fesszor munkásságát, amit az erdész-
himnusz eléneklésével tettek ünnepé-
lyessé.

Estefelé a veszprémi Dohnányi Ernõ
Zenemûvészeti Szakközépiskola kama-
rakórusa és rézfúvósai „Az erdõ hang-
jai” címmel rendkívül szép és hangula-
tos hangversenyt adtak, amit a hallgató-
ság vastapssal jutalmazott.

Ezt követte a magánerdészek borverse-
nyének eredményhirdetése. Az elsõ he-
lyezettet Debreczeny Zoltán festõmûvész
Unikornis címû alkotásával jutalmazták.

A szarvaspörkölt elfogyasztása után
baráti beszélgetéssel fejezõdött be a
minden igényt kielégítõ rendezvény.

A komoly érdeklõdést kiváltó, nagy-
szerûen megszervezett rendezvényért
külön köszönet illeti Bodor Dezsõ Ká-
rolyt (képünkön középen), családját és
munkatársait!

Dr. Somogyvári Vilmos
fotó: Ágoston Gyula

MEGOSZ rendezvények vidéken

A rendkívül sikeres szentgáli nagyrendez-
vényt még hat konferencia követte or-
szágszerte, ahol a magánerdõ-tulajdono-
sok megismerhették az ÚMVP már meg-
nyitott erdészeti pályázati lehetõségeit és
tájékoztatást kaptak a közeljövõben meg-
nyíló új erdészeti támogatási programok-
ról. A Szentgáli rendezvényen 250, Szany-
ban 58, Bükfürdõn 59, Napkoron 112, So-
mogyszobon 102, Kecskeméten 102, Szé-
kesfehérváron 42 magánerdõ-tulajdonos
és -gazdálkodó, vagyis összesen 725 fõ
vett részt a konferencián és az azt követõ
konzultációkon, ahol hasznos informá-

ciókhoz jutottak a témában. Eredetileg
mintegy ezer embert szerettünk volna
megszólítani, de úgy gondoljuk, hogy en-
nek a több mint hetven százalékos teljesí-
tése miatt sem kell szomorkodnunk, hi-
szen a megkérdezett résztvevõk vélemé-
nye szerint nagyon hasznos volt ez a tájé-
koztató körút. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságai, a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal, valamint az MgSzH Központ Erdészeti
Igazgatósága munkatársainak a konferen-
ciasorozaton tartott elõadásait és az azt
követõ konzultációkon adott válaszaikat,
tanácsaikat. Szintén köszönjük a Magyar

Nemzeti Vidéki Há-
lózat által nyújtott
pénzügyi támoga-
tást, ami nélkül az
elõadói körút nem
jöhetett volna létre.
Meg kell említe-
nünk, hogy a ren-
dezvénysorozat
alapötlete az ÚMVP
MB Erdészeti Albi-
zottságától szárma-
zik. Itt is elmond-

juk, hogy az elõadások anyaga a MEG-
OSZ honlapján, (www.mwgosz.org) elér-
hetõ.

Kép és szöveg: 
dr. Somogyvári Vilmos

Btk. módosítás
õsszel
A büntetõ törvénykönyv módosításával
külön nevesített, akár szabadságvesztéssel
is sújtható bûncselekmény lesz az orvva-
dászat - jelentette be szombaton, a kalo-
csai országos vadásznapon Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, az Országos Ma-
gyar Vadászati Védegylet elnöke. Az orv-
vadászat nevesítése mellett hivatalos sze-
mélynek fogják minõsíteni a vadászokat
és az erdészeket, akik így erõsebb bünte-
tõjogi védelmet élveznek majd. Kezdemé-
nyezik a lõfegyverekrõl szóló jogszabály
módosítását, amely érdemben csökkenti a
korábbi értelmetlen bürokráciát. Semjén
„a vadászat becsületének visszaszerzése”
szempontjából fontosnak nevezte, hogy
ezután mindenki csak az állami vadász-
vizsga letétele után vadászhat.




