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Mintegy 30 fõ részvételével tartotta meg
a MEGOSZ Somogy megyei Képviselete
szakmai találkozóját, amelyre 2007. feb-
ruár 28-án délelõtt került sor. A megje-
lenteket Horváth István erdészeti integ-
rátor, a MEGOSZ Somogy megyei kiren-
deltség vezetõje, a rendezvény házigaz-
dája köszöntötte. Elmondta; alapvetõ
céljuk volt, hogy az érdeklõdõ gazdálko-
dók, integrátorok széles körû tájékozta-
tást kapjanak a szakma aktuális kérdé-
seirõl. Rövid tájékoztatást adott a
MEGOSZ helyi tevékenységérõl és to-
vábbi terveikrõl, majd bemutatta a meg-
hívott elõadókat. 

Elsõként Nádas József, az Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH)
Somogy megyei Erdészeti Igazgatósá-
gának vezetõje tartott sok adattal és
ábrával kísért elõadást, amelynek ke-
retében nemcsak Somogy megye és a
dél-dunántúli régió vonatkozásában,
hanem szélesebb kitekintésben is
összehasonlítható módon megismer-
kedhettünk a legfontosabb erdõgaz-
dálkodási adatokkal. Az elõadás nem
szorítkozott csak a jelenlegi helyzetre,
hanem például az erdõsültség tekinte-
tében a honfoglalástól napjainkig fel-
vázolta annak magyarországi alakulá-
sát. Nádas József igazgató ismertette az
újonnan felálló szakigazgatási rend-
szert, ezen belül a korábbi Állami Er-
dészeti Szolgálat helyét és szerepét, to-
vábbá a Dél-Dunántúlon mûködõ
szervezeti egységeket, azok feladatát
és elérhetõségüket. 

Bodor Dezsõ Károly, az OEE és a
MEGOSZ alelnöke a területi szakta-
nácsadói központok kialakításáról, az
eddig megtett lépésekrõl beszélt. El-
mondta, hogy ezek a központok az
egyes regionális központok alá betago-
zódva egyfajta hidat jelentenek a tanács-
adói végpontok és a régió között. Tájé-
koztatott a végpontok feladatairól a
megfelelés feltételeirõl és a hálózat ki-
alakulásának várható ütemtervérõl. El-
mondta, hogy tavaly decemberben kel-
lett benyújtani a pályázatokat a szakta-
nácsadói központok létrehozásának
szándékára vonatkozóan. Jelenleg a fel-
készülés és a tanácsadói végpontok sza-
kértõi címlistákba való bejelentkezése
folyik. Most a legfontosabb kérdés az,
hogy a vidékfejlesztés keretében a szak-
tanácsadással kapcsolatos jogcímeket
mikor nyitják meg.

Ezt követõen Luzsi József, a MEGOSZ
elnöke tájékoztatta jelenlévõket az erdé-
szeti költségvetés tavalyi, ez évi, és
jövõre várható helyzetérõl, kilátásairól
az FVM-mel napokkal ezelõtt aláírt
emlékeztetõben leírtak figyelembe vé-
teléve.   

Dr. Sárvári János, a MEGOSZ
fõtitkára a vidékfejlesztés erdészeti
jogcímeirõl adott tájékoztatást. Elmondta,
jelentõs eredményként értékelik, hogy
sikerült a Brüsszel által ajánlott vala-
mennyi erdészeti jogcímet a néhány nap-
pal korábban felterjesztett Magyar Vidék-
fejlesztési Programban maradéktalanul
szerepeltetni. Ugyanakkor nagyon fon-

tos elérnünk azt, hogy ezek a jogcímek –
lehetõleg figyelembe véve az erdész-
szakmai szövetségek és érdekképvisele-
tek által ajánlott prioritási sort – minél
elõbb kiírásra kerüljenek. Részletesen is-
mertette a 12 erdészeti jogcímet és az
ezekhez kapcsolódó alintézkedéseket.  

Az elõadásokat követõen kötetlen
eszmecserére került sor, majd közös
ebéddel zárult a jó hangulatú eredmé-
nyes rendezvény. 

Dr. Sárvári János

Újabb zöld–erdész
egyeztetés 
Az Erdészeti Információs Központ ta-
nácstermében 2007. február 14-én ke-
rült sor az erdõk ügyével kiemelten fog-
lalkozó országos, erdészeti, valamint a
környezet- és természetvédõ civil szer-
vezetek érdekegyeztetõ fórumának má-
sodik ülésére, melynek házigazdája a
MEGOSZ volt. A rendezvényen a
résztvevõk két kiemelten fontos és ak-
tuális kérdést vitattak meg, egyrészt a
NATURA 2000 területek vidékfejlesztés
keretében történõ támogatásának kér-
dését, másrészt a tervezett nemzeti park
törvénnyel kapcsolatos kérdéseket. A
következõ MEGOSZ Híradóban részle-
tesebb beszámolót közlünk a fórumról
és az ott elhangzott javaslatokról. 

MEGOSZ vezetõsége

Szakmai találkozó Somogyban

A Mecseki Erdészeti Zrt. mindig is ki-
emelten foglalkozott természeti kincse-
ink, szûkebb pátriánk értékeinek meg-
óvásával; az erdészeti szakemberek a
kezdetektõl szem elõtt tartották az
erdõgazdálkodással manapság szoro-
san összefonódott társadalmi érdekeket
is. Nem meglepõ tehát, hogy februártól
külön természetvédelmi ágazat foglal-
kozik ezzel a kérdéssel.

A társaság, hogy a „szervezet nyelvé-
re” lefordítsa mindazokat az elveket,
amelyeket munkatársai magukénak
éreznek, ezen ágazat létrehozásával kí-
vánja még magasabb színvonalon mû-
velni a természet védelmét. Így a szer-
vezet részeként, mégis külön egység-

ként lehet partnere mind az állami,
mind pedig a civil természetvédelmi
szervezeteknek a hatékonyabb munka
érdekében. Az ágazat igazgatói posztjá-
ra a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazga-
tóságnál eltöltött 11 év alatt jelentõs
szakmai tapasztalatot szerzõ Nagy Gá-
bort nevezték ki, aki egyfelõl eddigi
munkája folytatásaként, másfelõl telje-
sen új perspektívaként értékelte új
munkáját.

További információ kérhetõ Nagy
Gábor természetvédelmi igazgatótól, a
72/508-200-as és a 30/377-3392-es tele-
fonszámon.

Czére Zsóka
projektvezetõ

Még „zöldebb” az erdészet – kiemelt
helyen a természetvédelem

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
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1084 Budapest, Auróra u. 11.
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rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «

37 éves erdõ- és vadgazdálkodási tech-
nikus több mint 10 éves szakmai gyakor-
lattal munkát keres. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 06-20/9937-908


