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Az erdõnevelési jogcímtõl volt
hangos a Monitoring Bizottság l

egutóbbi ülése
Az ÚMVP Monitoring Bizottsága 2011.
december 13-án tartotta évzáró ülését.
Ennek során vitatta mag azt a módosító
javaslatot is, amelynek értelmében a még
meg sem indított I. tengelyes erdõnevelé-
si beavatkozások (befejezett ápolás, tisz-
títás, nyesés) jogcímrõl is jelentõs össze-
get, mintegy 1,3 milliárd Ft-ot terveztek
átcsoportosítani a Fiatal Gazdák támoga-
tása jogcím III. ütemére. A MEGOSZ
azonban határozottan kiállt az eredetileg
is erre szánt keret megõrzése mellett, je-
lezve, hogy nem fogadja el a javaslatot.
Szövetségünk képviseletében dr. Sárvári
János ügyvezetõ elnök elmondta, hogy
egy közel 100 ezer hektárt érintõ és több
ezer új munkahelyet létrehozni képes, a
számlával igazolt költségek 50%-át meg-
térítõ támogatásról van szó, amelyre
nemcsak az erdészeti szektornak, de az
egész országnak szüksége van. A Moni-
toring Bizottság vezetõsége az ennek
kapcsán kialakult rendkívüli értékes, sok
érvet felsorakoztató vitát követõen bölcs
döntést hozott és máshonnan irányozta
elõ a forrásátcsoportosításhoz szükséges
összeget. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a szakmai támogatást a Monito-
ring Bizottság tagszervezeteinek, külö-
nösen a FAGOSZ-nak és az ÚMVP MB
irányító hatóságának a megfontolt dön-
tést. Most már valóban csak az van hátra,
hogy a jogcímet oly sok várakozás után
megnyissák végre. 

Kényszerû létszámcsökkentés a
MEGOSZ Titkárságán

Korábbi beszámolóinkból már kiderült,
hogy a 2011-es év jelentõs bevételi el-
maradásokat hozott Szövetségünk éle-
tében. A birtokhasznosítási bizottsá-
gokkal kapcsolatos támogatások meg-
szûnése, a civil szervezetek mûködési
pályázatainak beszûkülése és jelentõs
csúszása, továbbá az erdészeti szakirá-
nyítási támogatás kivéreztetése és az
ebbõl adódó tagdíjbevétel elmaradás
együttesen igen érzékenyen érintették a
MEGOSZ költségvetését. Az elõbb fel-
sorolt kiesések közel felét tették ki a
korábbi évek átlagos árbevételének.
Ugyanakkor az elmúlt évben részben a
taglétszám növelése, részben a vidék-
fejlesztési jogcímek és a magánerdõs
közfoglalkoztatás népszerûsítése érde-
kében a MEGOSZ több országos ren-
dezvénysorozatot szervezett és bonyo-
lított le. Az ezzel kapcsolatos szervezé-
si, postázási, kiszállási és járulékos költ-
ségek további plusz kiadásokat jelentet-
tek. Ezért a kialakult helyzetben titkár-

ságunk létszámát kényszerûségbõl
csökkentenünk kellett a MEGOSZ mû-
ködõképességének megõrzése érdeké-
ben. dr. Somogyvári Vilmos 2007 óta
dolgozott a MEGOSZ-nál. Hozzá tartoz-
tak többek között az elmúlt évek során
a szaktanácsadás, valamint a közfoglal-
koztatás feladatai és a vidékfejlesztési
jogcímekkel kapcsolatos rendelet terve-
zetek véleményezésének elõkészítése
is. Számtalanszor képviselte sikerrel a
MEGOSZ-t, a magánerdõsök érdekeit
hazai és nemzetközi rendezvényeken.
Szerteágazó szakmai gyakorlati ismere-
teit és nyelvtudását jól kamatoztatta a
magánerdõ-gazdálkodás fejlesztése ér-
dekében. Távozásával megsokszoro-
zódtak az elvégzendõ feladatok az itt
maradó MEGOSZ alkalmazottak számá-
ra. A MEGOSZ elnöksége ezúton is sze-
retné megköszönni dr. Somogyvári Vil-
mosnak eddigi munkáját abban a re-
ményben, hogy ismereteit és tudását a
jövõben is tudjuk hasznosítani más
együttmûködési formák keretében.

Dr. Sárvári János
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Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Szövetségünk elnöksége, 
dolgozói és a magam nevében
kívánok valamennyi magyar
magánerdõ tulajdonosnak és

gazdálkodónak Boldog, 
Eredményes Új Esztendõt!

Luzsi József elnök

A karácsonyi ünnepek elõtt megkereste
Könyvtárunkat Madas Katalin erdõ-
mérnök, és felajánlotta édesapja hagya-
tékából Tagányi Károly: Magyar Erdé-
szeti Oklevéltár címû mûvét, ami tartal-
mazza „mindazon kiadott, vagy kiadat-
lan okiratokat, amelyek a magyar erdõ-
gazdaság fejlõdését a honfoglalástól
kezdve 1867-ig feltüntetik”. Ennek a
munkának az elvégzésére az Országos

Erdészeti Egyesület választmányának
1893. december 03-i ülésén Bedõ Albert
akkori elsõ alelnök indítványa nyomán
született határozat alapján kérték fel Ta-
gányi Károlyt oly módon, hogy az Ok-
levéltár az Egyesület kiadásában a mil-
lenniumi kiállításon már bemutatható
legyen. A három kötetes nagyszerû mû
több mint 2400 oldalon foglalja össze az
erdészeti jogszabályokat, okiratokat. 

A Madas Katalin által az Egyesület
Könyvtárának adományozott kötetek
rendkívül jó állapotban vannak, két kö-
tet belsõ lapján is szerepel kézírással
Madas András neve. 

Kedves Kati! Ezúton is szeretnénk
hálás köszönetet mondani nagylelkû
adományodért!

Sárvári János
a Könyvtár õre 

Értékes karácsonyi ajándék az Egyesület Könyvtárának




