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A MEGOSZ VEZETÕSÉGE NEVÉBEN MINDEN KEDVES TAGTÁRSUNKNAK, ERDÉSZKOLLÉGÁNKNAK ÉS
VALAMENNYI MAGYAR MAGÁNERDÕ-TULAJDONOSNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

Fontos megállapodások
Az alábbiakban közöljük azon megállapodás szövegét, amelyet Gráf József
miniszter úrral a közelmúltban írtunk alá, és ami lehetõvé teszi a társfinanszírozott uniós erdõtelepítések
elsõ körébõl kimaradt 2006. évi pályázatokra vonatkozóan is azok befogadását. Jelezzük, hogy ennek alapján a munkák ezeken a területeken is
megkezdhetõk, de felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy a területileg
illetékes Állami Erdészeti Szolgálati
Igazgatóságnál feltétlenül ellenõrizzék elõzetesen, hogy az adott területre benyújtott pályázat valóban elfogadásra került-e, vagy esetleg valamilyen más, pl. formai okból elutasították azt.

Megállapodás
mely létrejött a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM),
és a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
(MEGOSZ) között
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (továbbiakban: FVM) a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége (továbbiakban:
MEGOSZ) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Integrátorok Szövetségének közös 2006. október 31-én kelt levelében
foglaltakat – a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH)
és az Állami Erdészeti Szolgálat bevonásával – megvizsgálta és a benne szereplõ
indoklás alapján vállalja, hogy az
EMOGA Garancia részlegbõl finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (továbbiakban: NVT) Mezõgazdasági területek erdõsítése intézkedésre (132/2004.)
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a 2006. támogatási évre beérkezett támogatási kérelmek esetében eltekint a pontozástól, és engedélyezi az MVH számára
az adminisztratív ellenõrzéseken megfelelt kérelmek jóváhagyását. Ezzel a 2006.
október 3-án megtartott FVM Szûkkörû
Vezetõi Értekezleten 94538/2006. számon megtárgyalt, elõterjesztésre jóváhagyott „C” határozati javaslat érvényét
veszti.
Az NVT végrehajtására rendelkezésre álló források nem teszik lehetõvé a
keret átcsoportosítását, ezért fenti döntés alapján támogatást nyert erdõrészletek – azaz minden adminisztratív
szempontnak megfelelõ kérelem —
többletforrás igényét, valamint az ebbõl
adódó 2008-2013. közötti évekre többletdetermináció összegét az EMVA keretében 2007-2013. közötti idõszakban
rendelkezésre álló Mezõgazdasági területek erdõsítése jogcím forrásából biztosítja. Ennek a 2006. év õszén, ill. 2007.
év tavaszán többletként megvalósított
erdõtelepítések forrásigényével arányosan csökkentésre kerülnek a 2007-2013.
években a Mezõgazdasági területek
erdõsítésére fordítható források.
Az EMVA forrásaiból finanszírozandó
Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv
Mezõgazdasági területek erdõsítése források ily módon történõ csökkentését,
és annak lehetõségét, hogy emiatt egyes
kérelmek forráshiány miatt elutasításra

Jogsegély szolgálat
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kerülhetnek, a MEGOSZ tudomásul veszi, a jövõben a Mezõgazdasági területek erdõsítése támogatás forrásainak
bõvítését nem igényli.
A megállapodást mindkét érintett fél
elolvasta, és mint akaratukkal és szándékaikkal mindenben megegyezõt,
alulírott helyen és idõben jóváhagyólag
írják alá.
* * *

Megalakult az országos erdészeti,
valamint a környezet és
természetvédõ szervezetek
érdekegyeztetõ fóruma
Végre egy asztalhoz ültek a zöld és az
erdész civil szervezetek. Az elõkészítõ munkában a MEGOSZ jelentõs
szerepet játszott az erdész oldal képviseletében. Reményeink szerint jó
irányban indultunk el, a közös munka folytatódik. Jelen pillanatban is
egyeztetünk a Natura 2000 erdészeti
kifizetések kérdéskörében.
A Kerekerdõ Alapítvány kezdeményezésének eredményeként, mintegy féléves
elõkészítés után, november 23-án Budapesten került sor arra a rendezvényre,
mely az országos erdészeti érdekvédelmi
szervezetek, valamint az erdõk ügyével
kiemelten foglalkozó, öt legjelentõsebb
országos hatókörû környezet- és természetvédõ szervezet részvételével valósult meg. A Nádor Teremben lezajlott fórum házigazdája a Magyar Természetvédõk Szövetsége volt. A meghívott kilenc
szervezet mindegyike elsõ számú
vezetõjével és több szakértõvel képviseltette magát.
A két egymást rendszeresen bíráló
fél egy asztalhoz ültetésével, a szerve-
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zést, az MTVSZ tagszervezeteként
végzõ Kerekerdõ Alapítvány régi szándéka valósult meg. Az erdészeti és a
környezetvédõ civil szervezetek a társadalom szervezett csoportjai. A társadalom általuk képviselt részének véleményét, elvárásait, érdekeit jelenítik meg.
A közjó azt kívánja, hogy ezek az
eltérõ, vagy annak látszó célok egyeztetésre kerüljenek, hogy az érdekérvényesítés során ne oltsák ki egymást.
A konstruktív légkörben lezajlott
rendezvényen a mintegy kéttucat szakember egyhangúlag döntött arról, hogy
ezentúl rendszeresen találkoznak,
egyeztetik véleményüket, törekednek
közös álláspontok kialakítására, és ha
kell közös erõvel lépnek fel az erdõk
ügyében. Közös elhatározással kimondták az Érdekegyeztetõ Fórum
megalakulását, így az „egyszeri” rendezvény egy civil kezdeményezésként
megvalósuló, rendszeres érdekegyeztetési formává alakult.
A felek megállapodtak abban, hogy
az erdõk ügyében mind az erdészeti,
mind pedig a környezet- és természetvédelmi szakigazgatás oldalán meg kell teremteni a társadalmi részvétel intézményes kereteit. Döntöttek arról, hogy az
Országos Erdõ Tanács, valamint az Országos Természetvédelmi Tanács létrehozásához szükséges törvénymódosítási
javaslatok kidolgozásához, valamint az
erdészeti szervezeteknek az Országos

Környezetvédelmi Tanácsban való részvételét lehetõvé tevõ intézkedésekre
operatív munkacsoportot hoznak létre.
A zöld szervezetek képviselõi támogatják a magánerdõ-tulajdonosokat és
gazdálkodókat képviselõ szervezeteknek azt a törekvését, mely a természetvédelmi korlátozások miatti kártérítés,
kompenzáció megfizetését szorgalmazza, amint ez más megfogalmazásban
korábban szerepelt a zöld szervezetek
állásfoglalásaiban is. A vitát követõen
elfogadásra került a következõ elvi állásfoglalás: „A korlátozás gazdasági következményeiért a korlátozónak kell
jótállnia anyagiakban is.” A probléma
részletes megoldására szintén munkacsoport tesz majd javaslatot.
A faipart képviselõ országos szervezet meggyõzõdhetett arról, hogy a zöldek nem akarják megfosztani sem az
ipart, sem a felhasználó lakosságot a fától, mint természetes alapanyagtól és
egyetértés van abban is, hogy a fatüzelésre átálló nagy hõerõmûvek állami
dotációja kedvezõtlen helyzetbe hozza
a hazai faipart. A fa alapú biomassza
felhasználásának mesterséges elõnyben
részesítése a nyilvánvaló gazdasági
szempontokon túl környezetvédelmi
oldalról is erõsen bírálható.
A napirenden lévõ kormányzati intézkedések közül több kedvezõtlenül
érinti az erdõk sorsát és az erdõt erdészként vagy természetvédõként szolgáló

szakembereket egyaránt. A jelenlévõ civil szervezetek elhatározták, hogy közösen lépnek fel az Állami Erdészeti
Szolgálat megszüntetése, illetve FVM
hivatalokba való beolvasztása, valamint
a nemzeti parki intézményrendszerben
tervezett összevonások ellen. Szóba került az erdõtörvény módosítása és a tervezett nemzeti parki törvény is. Megegyezés született arról, hogy a jövõben
a két fél lépéseket tesz arra, hogy a tervezetekkel kapcsolatos erdészeti és
zöld civil véleményeket egyeztetik és
lehetõség szerint támogatják egymás törekvéseit.
A következõ fórum házigazdai szerepét a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége vállalta
magára.
A fórumon résztvevõ szervezetek:
Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége, Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Magyar Természetvédõk Szövetsége – Föld Barátai Magyarország,
Országos Erdészeti Egyesület, Palocsa
Egyesület Élõ Környezetünk Helyreállításáért, Pro Silva Hungaria, Védegylet,
WWF Magyarország .
További információ:
Gyöngyössy Péter
94/505-203; 30/395-6624
e-mail: kerekerdoalapitvany@ecom.hu

Az Országos Erdészeti Egyesület Közép-Magyarországi Régiója rendezésében

ORSZÁGOS ERDÉSZ BÁL

újra Visegrádon 2 0 0 7 február 3-án, szombaton, 19 órától a SIRÁLY ÉTTEREM összes helységében
A télikertben: Köszöntõ itallal, elõétkekkel, salátákkal, forró levesekkel fogadjuk az érkezõ kedves vendégeket.
20 órától BUDAI ILONA énekel , 21 órától vacsora
Éjfélkor felajánlott tombolatárgyakat sorsolunk ki, árverezünk el, majd kifáradásig mulathatjuk az idõt
Baráti asztaltársaságok részére 6-8-16 fõ között terítjük elõre foglalt asztalainkat.
Asztalt, helyet foglalni lehet:
Az OEE központjában: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Mester Gézánénál T/F.: 06/1/2016293 E-mail: oee@mtesz.hu
Pilisi HCS-nál: 2025 Visegrád, Mátyás király u.4. Kissné Szabó Gabriellánál T:06/20/9846009 E-mail: kissne@pprt.hu
Közép-magyarországi régió képviselõjénél:
Kertész József 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u.29. T:06/20/5999538, E-mail:jokertesz@freemail.hu
Báli belépõk elõvételben:
5.000.-Ft
helyben:
6.000.-Ft (elõzetes foglalással)
Átutalási számlaszám: 10404247-95188660-01590000
Szeretettel várjuk, örömmel fogadjuk mindazokat, akik az erdõk az erdészet ügyét fontosnak tartják és
erdész, vadász, faiparos, természetvédõ körben jól akarják érezni magukat.
Szálláslehetõség Visegrádon ( fizetõvendégháznál) 3.500.-Ft/fõ-tõl, (szállodában az épületben) 7.500.-Ft-ig
Szállásfoglalás:Visegrád-tours Schreck Erika
2025 Visegrád, Rév u.15., T.: 06/26/398160, E-mail: vistours@visegradtours
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