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A MEGOSZ újjáalakult elnöksége 2004-
ben elhatározta, hogy díjat alapít és azt
évente egy alkalommal, egy személynek
ítéli oda a magán-erdõgazdálkodás fej-
lesztése terén kifejtett érdemei elismeré-
seként. A díjat Rimler Pálról neveztük el,
aki a magán-erdõgazdaság korszerûsíté-
sének nem csak harcosa, de egyik legna-

gyobb eredményeket felmutató vezetõje
is volt. Rimler Pál 1867-ben született
Nagyváradon. Az erdészeti akadémia be-
fejezése után 1892-tõl több helyen tevé-
kenykedett fõerdészként, majd 1900-ban
lépett a herceg Eszterházy Hitbizomány
szolgálatába, ahol különbözõ beosztá-
sokban, megszakítás nélkül, egészen

1937-ig, nyugalomba vonulásáig dolgo-
zott. Erdõigazgatóként a trianoni Magyar-
ország legnagyobb kiterjedésû erdõgaz-
daságát – ami több mint 150 ezer ka-
tasztrális hold területû volt – külföldi vi-
szonylatban is mintagazdasággá fejlesz-
tette. Az erdõk fenntartása és javítása te-
kintetében konzervatív, az erdõk közér-
dekû hasznosítása szempontjából vi-
szont a legkorszerûbb szakmai elveket
vallotta. A gazdálkodás belterjessé tétele
érdekében végzett munkáját több mint
100 km erdei vasút, korszerû úthálózat,
házi telefonrendszer, új fûrészüzemek
létrehozása, fuvargazdaságok felállítása
és megszervezése fémjelezte. Az OEE
igazgató-választmányi tagja, a Felsõdu-
nántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület
alapítója és elnöke, az Országos Erdõ-
gazdasági Tanács tagja volt. Közérdekû
munkásságának elismeréseként magyar
királyi gazdasági fõtanácsosi címmel tün-
tették ki. Rimler Pál nemcsak egyik legki-
magaslóbb erdõgazdánk, hanem korának
egyik legnagyobb vadászati szakembere
is volt. 1943-ban hunyt el. Az alma nem
esett messze a fájától, hiszen fia, Rimler
László is Bedõ-díjas erdõmérnök volt.

Rimler Pál sírját a soproni temetõben
találjuk a 18. számú sírhelyen. A síremlé-
ket részben eltakarták a rádöntött diófa
ágak, amelyeket el kellett szállítani, a sír
felsõ részérõl pedig el kellett távolítani a
ráfutó borostyánt, mert a sírkõ mögé nõtt
és megemelve annak tetejét, kezdte már
megbontani. A munkákat, a síremlék
rendbetételét Ormos Balázs erdõmér-
nöknek, az OEE egykori fõtitkárának, a
MEGOSZ tagjának köszönhetjük, amiért
ezúton is szeretnénk Szövetségünk hálá-
ját kifejezni! A mellékelt fotók a rendbe-
tétel elõtti és utáni állapotot mutatják. 
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2014. évben is van lehetõség a fiatal er-
dõk állománynevelésére támogatási ké-
relmet benyújtani. A Fõlapon nyilatkoz-
ni kell a pályázat benyújtását megelõzõ
két pénzügyi évben, valamint a folya-
matban lévõ pénzügyi évben, vagyis a
2012. január 1-tõl a pályázat benyújtásá-
nak napjáig megítélt támogatásokról,
amely a 1998/2006/EK bizottsági rende-
let hatálya alá tartozik. Hangsúlyozni
szeretnénk, hogy más bizottsági rende-
let alapján is lehet „de minimis-es” tá-
mogatást kapni, azonban az említett Fõ-
lapon csak a fenti bizottsági rendelet

alapján megítélt támogatásról kell nyi-
latkozni. A Vidékfejlesztési Minisztéri-
ummal folytatott egyeztetések után, a
minisztériumhoz tartozó „de minimis-
es” támogatási lehetõségekrõl az alábbi
linket adjuk közzé:

ht tp s : / /www.mvh .gov .hu /por -
tal/MVHPortal/default/mainmenu/ta-
mogatasok?showtree=true

Ezt a webcímet a böngészõ parancsso-
rába beírva és annak keresõjét használva
lehet a támogatási jogcímeket kikeresni.

Hangsúlyozzuk, hogy a 1998/2006/
EK bizottsági rendelet alapján nem

csak az MVH-tól lehet támogatást kér-
ni, hanem más minisztériumhoz tar-
tozó hivatalok is megítélhetnek „de
minimis-es” támogatást. Ilyen például
a munkaügyi központok által meg-
ítélt, ún. „bérjárulék” támogatás is. A
fenti hivatkozáson történõ keresés
eredményeként a pályázó erdõgaz-
dálkodók zöme megtalálhatja a rá vo-
natkozó támogatási jogcímek nagy
részét. Bízunk benne, hogy az ered-
ményes pályázathoz segítséggel tud-
tunk szolgálni.
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