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A Gazdademonstráció eredményeként
2005. március 13-án létrejött megálla-
podás aláírói között a MEGOSZ is sze-
repelt. A megállapodásnak, illetve az
annak alapján megszületett intézkedési
tervnek néhány erdészeti szempontból
lényeges pontjára szeretnénk felhívni a
figyelmet. 

A 14. pont kimondja: 
„Tekintettel arra, hogy a demonstrá-

ló szervezetek évi 15 ezer ha elsõ kivite-
lû erdõtelepítést reálisan elérhetõ cél-
nak tartanak, a miniszter vállalja,
hogy az éves elsõ kivitelû telepítés mér-
tékének vonatkozásában valamennyi
szakmai szervezettel és érdekképviselet-
tel egyeztet.” Az idõközben már lezajlott
egyeztetések során az FVM pozitívan
állt a kérdéshez és jelezte, hogy az évi
15 ezer ha erdõtelepítéshez a nemzeti
részt biztosítja. Most már csak rajtunk
áll, hogy éljünk a lehetõséggel. Különö-
sen fontosnak tûnik a társfinanszírozott
erdõtelepítések szempontjából az idei
és a jövõ esztendõ, mert az UNIÓ jelen-
legi tervei szerint rövidesen felére kí-

vánják csökkenteni a jövedelempótló
támogatások idõszakát. 

Ugyanezen ponton belül olvashatjuk: 
„Az NVT forráskereteinek felhaszná-

lása során valamely jogcímnél keletkezõ
maradványok felhasználásánál a „Me-
zõgazdasági területek erdõsítése”, az
„Agrár-környzetgazdálkodás” és „Ked-
vezõtlen adottságú területek kompenzá-
ciós támogatása” intézkedési területek
azonos arányú prioritásként veendõk fi-
gyelembe. A minisztérium a 2007-2013.
EU tervidõszakra vonatkozó vidékfej-
lesztési tervezési folyamatban e források
lehetõ legnagyobb mértékének elérését
célozza meg, és a tervkészítés folyamatá-
ban biztosítja az érdekképviseleti szerve-
zetek számára az érdemi közremûködés
lehetõségét.”

Tehát a jövõben is kiemelt jelen-
tõséget kapnak az erdõtelepítések, de –
ami legalább ennyire fontos – az erdé-
szeti érdekképviseletek beleszólhatnak
a vidékfejlesztés távlati kérdéseibe és
remélhetõleg egymást erõsítve minél
több erdészeti jogcímet építhetnek be a

következõ költségvetési idõszak nem-
zeti vidékfejlesztési terveibe.

Végezetül a 24. pont így szól:
„A miniszter garanciát vállal
– a MEPAR 2005. évi felújítására,
– a pályázatok és kérelmek befoga-

dásának, elbírálásának és ellenõrzésé-
nek személyi és tárgyi feltételeinek biz-
tosítására,

– a falugazdászoknak kiosztott fel-
használói jogosultságokon felül, a
MEPAR-böngészõ hozzáférhetõségére
(legalább 800 újabb felhasználó szá-
mára) 2005. április 15-tõl kezdõdõen.”

A fentiekben leírtakhoz a MEGOSZ
úgy szeretne csatlakozni, hogy vala-
mennyi internetes hozzáféréssel és
megfelelõ kapacitású számítógéppel
rendelkezõ integrátorát bejelenti az új
felhasználók sorába, így remélhetõleg
az érdeklõdõ földtulajdonosok a
jövõben már közvetlenül az integráto-
roknál is hozzáférhetnek parcelláik
adataihoz.
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A Gazdademonstráció erdészeti vonatkozásai

Nem sok kevésbé hatékony és fárasztó
munka van, mint uniós jogszabályokat
böngészni az Interneten. Mindig bele-
akad az ember valami újabb elolvasni
való részletbe, egyre lassabban halad a
keresett dokumentumok felé s mindin-
kább elveszti rálátását az összefüggé-
sekre. Na meg, mire célhoz jutunk és
nekikezdünk a többoldalas, apró betûs
anyag részletes tanulmányozásának,
akkor a maradék ellenállásunk is meg-
törik a monitoron legördülõ tekercs-
ként olvasható szöveg útvesztõin.

Ezért nagyon fontos, hogy kézbe
vehetõen, áttekinthetõ felvezetéssel,
rendszerbe foglaltan ismerkedhessünk
meg az unió jelenlegi szakmánkat érin-
tõ anyagaival. Erre vállalkozott és ezt
oldotta meg sikerrel Ormos Balázs, mi-
kor összeállította ezt a hiánypótló má-
sodik kötetet. 

Az elsõ fejezetek az Európai Unió
történetével, fejlõdésével, jelképeivel
és intézményeivel, illetve mûködésével
foglalkoznak és ezt követik a jogra (kö-
zösségi, vállalati) és a piaci szabályo-
zásra vonatkozó részek.

Az unió költségvetését taglaló fejezet
után már szûkül a kör az agrártámoga-
tások rendszerére és mindazon terüle-
tekre, amelyek kapcsolatba hozhatók
az erdészettel (tudomány és kutatás,
oktatás és képzés, regionális politika,
környezetvédelem, energia).

A folytatásban az Európai Alkotmány
ismertetésén keresztül eljutunk az
erdõvel foglalkozó állásfoglalásokhoz
és rendeletekhez. Ezek közül az Euró-
pai Unió erdészeti stratégiája elsõ pil-
lantásra meglepheti az olvasót folyama-
tosan ismételt elveivel és általános meg-
fogalmazásaival, de ez bármely terület
stratégiájánál is megfigyelhetõ. Bár
mind a mai napig nem sikerült elérni,
hogy az erdõ szó bekerüljön az elfoga-
dott rövid európai alkotmányba, de fo-
lyamatos és széleskörû egyeztetés és
megjelenés alatt van az erdészeti straté-
gia és a következõ költségvetési ciklus-
ban (2007-2013) olyan hangsúlyt kap az
erdõgazdálkodás, az erdészet a vidék-
fejlesztésben, mint még soha. Az igazi
profik úgy kezdenek egy még le nem
fordított dokumentum elemzéséhez,

hogy a számítógép segítségével rákér-
deznek arra, vajon hány alkalommal
lelhetõ fel a kérdéses szövegben vala-
milyen jellemzõ kifejezés, például a
forestry, erdészet szó. Nos a vidékfej-
lesztéssel kapcsolatos legfrissebb terve-
zetben több, mint kétszer annyi alka-
lommal található meg, mint a jelenlegi
idõszak szabályozásában. Ez két dolgot
jelent: egyik oldalról azt, hogy az erdé-
szek eredményesen lobbiznak Brüsz-
szelben, másrészt azt az uniós akaratot
mutatja, hogy a vidékfejlesztésben,
mint átmenet (agroforestry), vagy mint
alternatív lehetõség, az erdõ mindin-
kább teret nyerjen a tovább gazdaságo-
san nem fenntartható mezõgazdasági
tevékenységek kiváltójaként. 

Ezt a lehetõséget kell nekünk is meg-
ragadni és az ehhez szükséges érvelés-
hez nélkülözhetetlenek az ilyen kiad-
ványok. Csupán egyetlen hátrányuk
van: gyorsan elévülnek és megújításuk
folyamatos munkát, feladatot ad a szer-
kesztõknek.
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