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„Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Természeti Erõforrások Fõosztálya 
Csóka Péter Fõosztályvezetõ Úr
Klemencsics András Fõosztályveze-

tõ-helyettes Úr
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Tisztelt Fõosztályvezetõ és Fõosztály-
vezetõ-helyettes Úr!

Örömmel értesültünk a MEGOSZ
vezetõségétõl, hogy a MEGOSZ, az
OEE, valamint a FAGOSZ, és Gráf Jó-
zsef Miniszter Úr megállapodást kötött
a magán-erdõgazdálkodás mûködõké-
pességét biztosító intézkedésekrõl. En-
nek egyik tartalmi eleme volt a nemzeti
forrásból megvalósuló erdõtelepítések
determinációja. 

Érvényes szerzõdéseink vannak az
Állami Erdészeti Szolgálattal nemzeti
forrásból történt erdõtelepítések költ-

ségvetési elõirányzatból elszámolható
támogatásokra, amelyeknek a rendeleti
hátterét a következõ biztosítja: 

„A pályázó tudomásul veszi, hogy a
támogatás ügyvitelével, elszámolásával
kapcsolatos kérdésekben az Igazgató-
ság mindenkor az erdõtelepítések tá-
mogatásával hatályos (Az agrárgazda-
ság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV
törvény, a 290/2002. (XII.27.) Korm.
rendelet az agrártámogatások igénylé-
sének általános feltételeirõl, az agrár-
gazdasági célok 2003. évi költségvetési
támogatásáról szóló 3/2003. (I.24.) FVM
rendelet 40-49 §-ai) jogszabályok alap-
ján jár el az FVM Erdészeti Hivatal
31215/2003. sz. levelében leírtak (keret-
kihelyezés) figyelembevételével.”

Sajnálatos módon a megállapodás és
az érvényben lévõ szerzõdéseink elle-
nére a 14/2007. (III.01.) FVM rendelet
nem biztosít lehetõséget a nemzeti erõ-

forrásból megvalósult erdõtelepítések
támogatásainak lehívására (K-2-1). 

Megjegyezni kívánom, hogy az erdé-
szeti integráció vonatkozásában a for-
góeszköz feltöltéshez és mûködéshez
járó támogatásnak az újonnan alakult
integrátorokra való leszûkítése ellenté-
tes az alapelvvel és nem ösztönöz a
nem mûködõ magánerdõk minél széle-
sebb körben való megszólítására. 

Az erdõfelújítások támogatásának
változatlan feltételek melletti kifuttatá-
sára tudomásom szerint lehetõség len-
ne a de minimis elv alapján, amelynek
gyakorlati megvalósításáról azonban
nincs információnk. 

Tisztelettel kérem a Fõosztályt, hogy
a fenti problémakörök megoldási
lehetõségeirõl a támogatási igények
szokásos benyújtási határidejének fi-
gyelembevételével tájékoztatni szíves-
kedjenek.    

Somogyszob, 2007. március 5.
Erdész üdvözlettel:

Mocz András

Levél Somogyszobról

Luzsi József beszámolt az elmúlt esz-
tendõ legfontosabb eseményeirõl, ki-
emelte, hogy az elmúlt év során szakma-
történeti szempontból is fontos esemé-
nyek jellemezték a MEGOSZ életét. Kér-
te az elnökség tagjaitól az intenzívebb
munkavégzést, a feladatkörükhöz tarto-
zó munkák vonatkozásában. Az elhang-
zottakkal kapcsolatban Ormos Balázs az
Országos Erdészeti Egyesület fõtitkára is
kiemelte a két szervezet közötti egyre
szorosabb együttmûködést és ezzel kap-
csolatban jelezte, hogy a Parlament
Mezõgazdasági Bizottsága tavasszal Szol-
nokon kihelyezett ülést tart, amelynek fõ
témája az erdészet, erdõgazdálkodás
lesz.   Egyetértés esetén erre az ülésre
szeretnénk a környezetvédelmi és a gaz-
dasági bizottság néhány tagját is meghív-
ni. Elmondta továbbá, hogy az ország-
gyûlés elnökasszonya felajánlotta támo-
gatását a Kárpát-medencei Erdészek Ta-
lálkozójához. Az erdõtörvény jelenleg
napirenden lévõ módosításával kapcso-
latban javasolta, hogy tegyünk konkrét
javaslatokat legkésõbb február 20-ig, il-
letve keressük meg ezzel a Mezõgaz-
dasági Bizottság illetékesét. 

Dr. Sárvári János ismertette a költ-
ségvetéssel kapcsolatban kialakult
helyzetet. Elmondta, hogy a 2006. évi
államilag vállalt kötelezettségek csak

mintegy 40%-ban kerültek kifizetésre a
magánerdõ vonatkozásában. Ugyanak-
kor információink szerint az agrártámo-
gatási rendeletbõl 2007-ben már ki-
hagyni tervezik az erdészeti jogcímeket;
az erdõfenntartási járulékrendszer hely-
zete a 2008. január 1-re tervezett meg-
szûnéséig teljesen bizonytalan, továbbá
a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeit is
csak nagy késéssel tervezik elindítani. A
kialakult helyzetrõl cikket jelentettünk
meg az Erdészeti Lapokban és –
amennyiben nem kezdi meg a tárca
szövetségünkkel az egyeztetést – rövid
idõn belül az OEE–FAGOSZ–MEGOSZ
közös levélben fordul a miniszterhez. A
fejleményekrõl folyamatosan tájékoz-
tatjuk a tagságot. 

Dr. Sárvári János kérte a 2007. évi
Rimler Pál emlékérem díjazottjának sze-
mélyére vonatkozó javaslatokat, vala-
mint az idei nagyrendezvény helyére és
idõpontjára vonatkozó felajánlásokat. 

Dr. Sárvári János ismertette és szét-
osztotta a Palocsa Egyesület felhívását a
természetszerû erdõgazdálkodásra fel-
ajánlott 1%-os adóbefizetésekbõl szár-
mazó keretre vonatkozóan és kérte az
ezzel kapcsolatos javaslatokat. 

Luzsi József, dr. Ódor József kiegészí-
tésével ismertette az erdõtelepítési támo-
gatási rendelettervezet hozzánk eljutott

változatával kapcsolatos tudnivalókat.
Mivel az erdõgazdálkodókat és földtulaj-
donosokat rendkívül hátrányosan érintõ
és bizonytalan eredetû tervezetrõl van
szó, ezért az elnökségi ülés úgy döntött,
hogy az FVM illetékes szakállamtitkárá-
nak küldjük meg az általunk ismert verzi-
ót és az azzal kapcsolatos MEGOSZ véle-
ményt, kérve az egyeztetés további me-
netébe való bevonásunkat. 

Budapest, 2006. február 16.
Dr. Sárvári János
jegyzõkönyvvezetõ

Támba Miklós
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Európai tengerészeti
stratégiai direktíva
A katonásan hangzó környezetvédelmi
egyezmény egyelõre csak tervezet, a Balti-
tengeri és Európai Tengerészeti Stratégiai
Konferencián fogalmazták meg az elmúlt
napokban Helsinkiben. A tét fõleg konti-
nensünk északi vizei. Az egykori szocialis-
ta országok elavult ipara miatt Észak-Euró-
pa „hátsó udvarának” is csúfolt, nehézfé-
mekkel többszörösen terhelt Balti-tenger
továbbra is szenved a környezõ országok
mezõgazdasági hozadékától: a vizét ter-
helõ óriási foszfor- és nitrogénkibo-
csátástól. Az egyezmény elsõsorban ez
utóbbiak csökkentését szabná meg.

(Élet és Tudomány)

Kivonat a 2007. február 14-én 9.30 órai kezdettel

megtartott MEGOSZ elnökségi ülés jegyzõkönyvébõl. 


