
Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 11. szám (2012. november)346

A rendkívül jól sikerült napkori MEG-
OSZ nagyrendezvényt követõen az or-
szág keleti és nyugati felében újabb
konferenciákat szervezett szövetsé-
günk, amelyek fõ témája a PEFC erdõta-
núsítási rendszer tervezett bevezetése
volt a magyar magánerdõkben. A Kecs-
keméten 2012. október 15-én és So-
mogyszobon október 24-én megtartott
rendezvények résztvevõi ezen kívül
fontos információkat kaphattak az er-
dészeti igazgatás aktuális kérdéseirõl,
illetve az erdészeti jogcímek várható
változásairól a 2014-2020 közötti idõ-
szakában. Az átlagosan félórás elõadá-
sok után ugyanannyi idõt szántunk az
egyes témákkal kapcsolatos kérdésekre
és válaszokra. 

A PEFC tanúsítás bevezetése a ma-
gyar magánerdõkben címmel Horváth
Kitti doktorandusz tartott ismertetést
mindkét helyszínen, amit Somogyszo-

bon Dr. Schiberna Endre intézetigaz-
gató (NymE-EMK-EVGI) egészített ki.
Elmondták, hogy a világ tanúsított er-
deinek kétharmada, mintegy 240 millió
hektár PEFC tanúsított. Az európai ma-
gán-erdõgazdálkodók kezdeményezé-
sére 1999-ben létrejött non profit civil
szervezet irányítja a PEFC rendszert vi-
lágszerte, amelynek célja a tartamos er-
dõgazdálkodás független tanúsítása.
Európában 21 ország rendelkezik közel
80 millió hektár PEFC tanúsított erdõ-
vel. A témának különleges aktualitása
van napjainkban, hiszen 2013. március
01-jével hazánkban is be kell vezetni az
úgynevezett EUTR rendszert az unión
belüli faanyagmozgatás nyomon köve-
tésére és ellenõrzésére. A legfrissebb
hírek arról szólnak, hogy a PEFC rövid
idõn belül alkalmas lesz az EUTR elõírá-
sainak teljesítésére is ellenõrzõ szerve-
zetként, míg a hatósági feladatokat az

erdészeti szakhatóság láthatná el. Ezzel
kapcsolatban – tekintettel az erdõtör-
vény folyamatban lévõ módosítására –
élénk eszmecsere bontakozott ki a so-
mogyszobi rendezvényen. 

Második elõadóként keretében a he-
lyileg illetékes kormányhivatalok erdé-
szeti igazgatói, Kecskeméten Szabó Ti-
bor, míg Somogyszobon Szabó József
adtak részletes tájékoztatást és hasznos
információkat a megjelent erdõgazdál-
kodóknak az erdészeti igazgatás mun-
kájáról az érintett dél-alföldi, illetve dél-
dunántúli térségekben. Elõadásaikban
külön is kitértek a körzeti erdõtervezés
aktuális feladataira.

Dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügy-
vezetõ elnöke bemutatta az erdészeti
jogcímek múltját, jelenét és részletes tá-
jékoztatást adott a következõ, 2014-2020.
évi uniós költségvetési idõszakban vár-
ható változásokról. Külön is kitért a
mind a két konferencia környezetében
oly fontos erdõtelepítések jövõbeni
helyzetére. Jelezte, hogy amennyiben
nem tudjuk majd megõrizni a jövede-
lempótló támogatásokat és a nyugat-
európai országok színvonalára felemel-
ni a támogatási egységárakat, akkor a
magyarországi erdõtelepítések sorsa
teljesen bizonytalanná válik az említett
idõszakban. A többi jogcím vonatkozá-
sában alapvetõen pozitív változások
várhatók jelen ismereteink szerint.

A STIHL és a VALKON-2007 Kft., a
MEGOSZ kiemelt stratégiai partnerei,
ismeretterjesztõ elõadásokat és Kecske-
méten gépbemutatót is tartottak. 

A két kiválóan elõkészített és meg-
szervezett rendezvényen összességé-
ben mintegy 120 erdõtulajdonos és gaz-
dálkodó vett részt. Ezúton is kifejezzük
köszönetünket a két rendezvény házi-
gazdájának, Kecskeméten Sípos Ist-
vánnak (Fanyarka Kft.), Somogyszo-
bon pedig Mocz Andrásnak (Mocz és
Társa Magán Erdészeti Kft.)!

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

MAGÁNERDÕBEN

MEGOSZ konferenciák Kecskeméten
és Somogyszobon

A Vidékfejlesztési Minisztériumban
2012. október 9-én ünnepség kereté-
ben adta át Dr. Fazekas Sándor minisz-
ter az aláírt Stratégiai Partnerségi Megál-
lapodást 18 agrár és erdészeti szerve-
zetnek. A megállapodást a Magán Erdõ-
tulajdonosok és Gazdálkodók Országos

Szövetsége képviseletében Luzsi József,
a MEGOSZ elnöke vette át. 

Mint a tárca vezetõje elmondta, a mi-
nisztérium nagy súlyt fektet a különbözõ
jogszabályok és jogszabálytervezetek
megalapozását elõsegítõ együttmûködé-
sekre, hiszen a civil szervezetek széles
társadalmi érdeket jelenítenek meg. A
partnerségi megállapodás tíz együttmû-
ködési tárgykört jelöl meg, s azon belül
kiemelt témaként kezeli egyebek között:
az agrár-vidékfejlesztési, erdõgazdálko-
dási, vadgazdálkodási, környezetvédel-
mi, földügyi vonatkozású törvényeket,
kormányrendeleteket, az erdészeti ága-
zatot érintõ miniszteri rendeleteket, az
erdészeti ágazatot érintõ európai uniós
jogszabályokkal kapcsolatos tagállami
álláspontokat, kormányrendeleteket, az
átfogó ágazati stratégiákat, programokat,
valamint az erdészeti ágazatot, környe-
zetvédelmet érintõ stratégiákat, progra-
mokat, intézkedési terveket. Az erdésze-
ti ágazat tehát valóban széles együttmû-
ködési lehetõséget kap a jogszabályelõ-
készítés közös munkájában.

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

Stratégiai megállapodás a
MEGOSZ és a VM között
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