gyenek jogosultak az idén, hasonlóan a
2002. évihez.
8.A magánerdõ-gazdálkodók pályázati lehetõségeinek biztosítását kérjük a
vidékfejlesztési programokban oly módon, hogy a különbözõ erdészeti célok
az egyes pályázati lehetõségek jogcímeiben nevesítve is megjelenjenek!
Összességében
a
magánerdõgazdálkodás kibontakozásához, a nem
mûködõ magánerdõk területarányának

csökkentéséhez alapvetõ változásokra
van szükség. Ennek érdekében számos
ponton módosítani kell a jelenlegi jogi
szabályozást, az erdõtörvényt.”
Dr. Sárvári János, a MEGOSZ
fõtitkára ismertette a szövetség taglétszámának növelésével kapcsolatos tennivalókat. Valamennyi erdészeti integrátornak kiosztásra került a MEGOSZ
nyomtatott alapszabálya, a belépési
nyilatkozatok és a csekkek. Abban re-

ménykedünk, hogy az akció eredményeként jelentõsen bõvül tagságunk
köre, és optimális esetben minden integrátor körülbelül 50 új tagot léptetne
be szövetségünkbe.
Luzsi József elnök zárszavában megköszönte az aktív részvételt, és eredményes munkát kívánt valamennyi integrátor tagtársunknak.
Dr. Sárvári János
fõtitkár

Országos Magánerdô Fórum
Példaértékû és egyben ragyogó közös
munkával szervezte meg az OEE
Magánerdõ Tanácsa és a MEGOSZ ezt a
rendezvényt, melyen a résztvevõk megtöltötték az Erdészeti Információs Központ nagytermét.
Elsõ elõadóként dr. Orosz Sándor, az
Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága Erdészeti Albizottságának elnöke tartott elõadást és egyben konzultációt általában az erdõgazdálkodás és ezen belül a magánerdõk politikai és gazdasági
támogatásáról, különös tekintettel a
2005. évre. Orosz Sándortól már eddig is
megszoktuk a közvetlen, õszinte és a
problémákat nem elkendõzni akaró stílust, melyhez most sem volt hûtlen.
Felvezetõjében csalódását fejezte ki a
Nemzeti Erdõprogram, amelyben meglátása szerint sok a bizonytalanság és az
átmenetiség. Talán ennek volt köszönhetõ, hogy az oly sok munkával készült
anyagot az Országgyûlés határozatban
nem erõsítette meg. Igaz, hogy az
1110/2004-es kormányhatározat elfogadta, és éreztette, hogy ez mit jelent.
(Magyarul, megvalósulatlansága esetén
csak politikai számonkérés képzelhetõ
el, amit már ismerünk. A Szerk.)
Éreztette, hogy a döntés fenti
minõségével a forrás lehetõsége is elve-

Orosz Sándor elôadását tartja
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szett. Arra kérte a jelenlévõket – amit a
jelenlévõk, mint a bizottság elnökétõl el
is vártak –, hogy keményen lépjen fel a
szakma, a kormányhatározat végrehajtásáért, annak betartásáért mind a Pénzügyminisztériumban, mind az FVM-ben.
Itt jegyezte meg Orosz Sándor: ne felejtsük el, hogy vidékfejlesztésre eddig 32
ezer támogatási igényt (pályázatot)
adtak be. A hozzászólásokból kiderült,
hogy a MEGOSZ elnökség levelének
tartalmával – melyet mindhárom elõadó
kézhez kapott – a jelenlévõk a legmeszszebbmenõkig egyetértettek.
„Tisztelt Cím!
Mint bizonyára Ön is tudja, kimunkálás alatt van az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból történõ
támogatásokról szóló tanácsi rendelet a
2007-2013 közötti tervezési idõszakra
vonatkozóan.
A rendelet fõbb változásokat tartalmazó tervezetérõl készült anyagot mellékelem. Ebbõl is jól látható, hogy az
unió megkülönböztetett figyelemben részesíti az erdészetet, a magánerdõ gazdálkodást, általában az erdészeti célokat. Elég itt csak egy mondatra utalnunk „a vidékfejlesztési politika területe lefedi a mezõgazdaságot, az erdésze-

tet, és a természeti területeket, vagy
mindazt, ami nem városi.”
Magyarország is a tervezés idõszakában jár, ezért még idõben szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy mind a
Nemzeti Fejlesztési Terv 2, mind a
Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben az erdészeti célok és jogcímek megfogalmazásra kerüljenek, és ne járjunk úgy,
mint a csatlakozáskor, ahol a társfinanszírozott erdõtelepítéseken kívül az
erdészet
semmilyen
megjelenési
lehetõséget nem kapott.
Fentiek alapján kérjük szíveskedjen
mindent megtenni annak érdekében,
hogy Magyarország vidékfejlesztési elképzelésében az erdészet, erdõgazdálkodás hangsúlyosan megjelenjék, mert
e nélkül az egész ágazat – beleértve a
magán erdõgazdálkodást is – jövõje kerül veszélybe.
Tisztelettel:
Luzsi József
elnök”
Sódor Márton, a KvVM Természetvédelmi Hivatalának fõosztályvezetõje a
természetvédelemre kijelölt területeken
elrendelt korlátozások miatti tulajdonosokat ért hátrányok kárpótlásáról és annak rendezésérõl tartott elõadást. (A

Fokozott érdeklôdés a megjelentek részérôl
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Répászky Miklós, levezetô elnök

rendeletet lásd az Erdészeti Lapok 2005.
februári számának 63.oldalán.)
Répászky Miklós az OEE Magánerdõ
Tanácsának elnöke köszöntötte Klemencsics Andrást, az Erdészeti Fõosztály
új vezetõjét és felkérte elõadása megtartására. Az elõadás kitért a támogatási
források várható mértékére, a közcélú

Személyi
változások
A február 24-én tartott OEE Magánerdõ
Tanács tagjainak újraválasztásakor az
alábbi személyi változások történtek:
OEE Magáerdõ Tanács elnök:
Temesvári Erik okl. erdõmérnök
Zöld Erdõ Mérnöki Iroda
Erdészeti integrátor
8460 Devecser, Honvéd u. 70.
Tel./fax: 06 88 224 263
Mobil: 06 70 450 5633
OEE Magáerdõ Tanács tag: Posgay
Attila okl. erdõmérnök
Cserfaág Kft.
Erdészeti integrátor
8248 Nemesvámos, Kossuth u. 20.
Tel: 06 88 365 155
Fax: 06 88 365 043
Erdészet Lapok szerkesztõbizottsági
tag: Temesvári Erik (dr. Cserny Károly
helyett)
A választás elõtt Répászky Miklós
rövid értékelést adott a Magánerdõ
Tanács munkájáról, sikeresnek értékelte a magánerdõ-gazdálkodás érdekében kifejtett tevékenységet.

feladatok végrehajtásának lehetõségeire. Külön kiemelte az erdõfenntartási
járulékkal kapcsolatos, már hosszú
évek óta tartó vitát és annak várható napirendre tûzését és a magánerdõ-gazdálkodás fejlesztését szolgáló támogatásokkal kapcsolatban várható döntések fontosságát. Az EU társfinanszírozott támogatásáról született 132/2004.
(IX.11.) FVM rendeletet részletezte. Az
elsõ kivitelnél az alaptámogatáson kívül
kiegészítõ támogatás vehetõ igénybe a
talaj, a legelõ állatok, a vad és a taposási kár, valamint a káros belvizek elleni
védelemre, továbbá a tûzkárt megelõzõ
védekezésre. Az erdõtelepítések fenntartásához öt évig nyújtható támogatás
az erdõtelepítés védelmére, valamint a
pótlásra és ápolásra.
Erdõtelepítési jövedelempótló támogatás: az erdõsített területek után a jogosult mezõgazdasági területen megvalósult erdõtelepítés miatt kiesõ jövedelem pótlására, legfeljebb húszéves idõtartamon keresztül erdõtelepítési jövedelempótló támogatás vehetõ igénybe.
Az elõadó felhívta a figyelmet a pályázati idõszakok határidejének figye-

Klemencsics András (balról) és Sárvári János

lembevételére (lásd elõzõ cikkünket). A
2007-tõl remélhetõleg életbe lépõ új fejlesztési terv foglalkozik a magánerdõgazdálkodással, az 1257/1999. EK rendelet 2004. évi módosításával, valamint
az erdõk gazdasági, ökológiai és szociális funkciójának fejlesztésével.
Kép és szöveg: Pápai Gábor

Ismét Közmunka Program
Várhatóan áprilisban indul 13 állami
erdõgazdaság részvételével az idei
erdõmûvelési közmunka program,
amelyben megkétszerezõdik a résztvevõk száma, a tavalyi ezer fõvel szemben két ezer munkát keresõ ember számíthat foglalkoztatási lehetõségre – tájékoztatta a sajtó képviselõit Csizmár Gábor, a munkaügyi tárca vezetõje.
Megállapodás írtak alá arról, hogy 500
millió forintot a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügy minisztérium, 100 milliót a
földmûvelési és vidékfejlesztési minisztérium, 300 milliót pedig az ÁPV Rt. ad a
programhoz, míg az érintett erdészeti
részvénytársaságok 20 százalékos önrésze is bõvíti a lehetõségeket. Az idén már
összesen 13, a Dunától keletre fekvõ valamennyi erdészeti részvénytársaság, a
Dunántúlról pedig a somogyi, a vértesi és
a gemenci társaságok kaptak meghívást a
pályázatra. Kérdésre válaszolva a miniszter megerõsítette, hogy a szaktárcánál fo-
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lyik a többi közmunka program
elõkészítése is, rövid idõn belül várható
újabb pályázatok meghirdetése a vízgazdálkodás, a Balaton környéki rendezés és
a parlagfû irtás területén.
Pásztohy András, az agrártárca politikai államtitkára hangsúlyozta: a közmunka program segíti megteremteni a foglalkoztatás és a tájgazdálkodás feltételeit.
Somogy megyei tapasztalatai szerint
eredményesen kapcsolhatók össze a foglalkoztatás és az erdõmûvelés feladatai.
Dr. Mészáros Tamás, az ÁPV Rt. igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a
19 állami erdõgazdaság szerény, de
jövedelmezõ tevékenységet folytatat, a
közmunkaprogramhoz való hozzájárulást nem egyszerûen támogatásnak, hanem befektetésnek tekintik, mivel plusz
munkaerõhöz jutnak a gazdaságok.
Forrás: www.fmm.gov.hu
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