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Az FVM megalkotta a régóta esedékes
és a gazdálkodók által sürgetõen várt
rendeleteket. A rovatban röviden, figye-
lemfelhívó jelleggel adunk tájékoztatást
a támogatásokkal kapcsolatos három
jogszabályról. A jogszabályok az au-
gusztus végén megjelenõ közlönyben
jelentek meg.

– 89/2007 (VIII. 17.) FVM sz. rende-
let – Magyar Közlöny 110. sz. az erdõ-
gazdálkodók 2007. évi gazdálkodásá-
nak csekély összegû (de minimis) tá-
mogatásáról

A támogatás a 2007. évi egyéves va-
lamint befejezetté nyilvánított erdõfelú-
jításokra vonatkozik, természetes és
mesterséges felújításokra egyaránt. A
támogatást csak a nem állami tulajdon-
ban lévõ erdõterületeken folytatott ere-
dõgazdálkodás esetén lehet igényelni.
A felújításon túlmenõen igényelhetõ tá-
mogatás erdõ ápolására, tisztítására és
tuskózásra.

A támogatási kérelmet a nyomtatvá-
nyon, az elõírt mellékletekkel 2007.
szept. 24-ig kell benyújtani a MgSzH te-
rületi szervéhez. A határidõ jogvesztõ
hatályú!!!

– 88/2007 (VIII. 17.) FVM sz. rende-
let – Magyar Közlöny 110. sz. a mezõ-
gazdasági területek erdõsítéséhez nyúj-
tandó támogatás igénybevételének sza-
bályai.

A rendelet az erdõtelepítésekhez ad-
ható támogatások feltételeit szabályozza.

2007. évben  a támogatási kérelem
augusztus 15. és október 15. közötti
idõszakban nyújtható be, a továbbiak-
ban pedig május 1-tõl június 30-ig.

– 91/2007 (VIII. 23.) .) FVM sz. ren-
delet – Magyar Közlöny 111. sz. az erdõ
közjóléti célú védelmét és bõvítését
szolgáló feladatok ellátásának 2007.évi
támogatásáról.

A rendelet a városi, a védelmi és a pi-
henõerdõkre igényelhetõ támogatásokat

szabályozza az alábbi célterületeken: fo-
lyamatos erdõborítás kialakítása céljából
(elegyesség elõsegítése, fenyvesek õsho-
nos lombos állománnyá alakítása, ha-
gyásfák kezelése, fakitermelések utáni
területrendezés, kíméletes közelítés tá-
mogatása, elszáradt ágak eltávolítása, in-
váziós növényfajok visszaszorítása).

Ezen felül igényelhetõ támogatás
szakképzési programokhoz, erdei isko-
lákhoz, kiadványokhoz, erdei tanö-
svény kialakításához.

Némi lendület tapasztalható az erdõ-
törvény átfogó módosítására irányuló
jogalkotói munkában is, de még nem
dõlt el, hogy az erdõfenntartási járulék
intézménye megmarad-e. Az ismertetett
rendelet által szabályozott (de minimis)
támogatási rendszer alkalmas lehet az
ez évig keletkezett felújítási kötelezett-

ségek pénzügyi kifuttatására. A szakmai
érdekképviseletek szorgalmazzák,
hogy a járulékfizetési kötelezettség leg-
késõbb év végével megszûnjön. 

Azok a gazdálkodók, akik támogatá-
si igényt kívánnak benyújtani a jelen ki-
vonatos közlésen túlmenõen feltétlenül
tanulmányozzák át a rendeletek szöve-
gét, vagy tájékozódjanak a MgSzH terü-
leti szerveinél. 

A Magyar Közlöny az alábbi honla-
pokon érhetõ el:

www.magyarkozlony.hu
www.kozlonykiado.hu
A magánerdõ-birtokosok jogsegély-

szolgálata továbbra is rendelkezésre áll
a gazdálkodással illetve mûködéssel
összefüggõ jogi problémák megoldása
érdekében. 

Tel.: 30/908-2812
E-mail: derzsenyitibor@chello.hu

Dr. Derzsenyi Tibor
Jogsegélyszolgálat-vezetõ

8200 Veszprém, Kossuth u. 3.
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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

Megjelent rendeletek

Fagy-, aszály- és tûzkárok
Szövetségünk levélben fordult a tárca veze-
tõjéhez, amelyet az alábbiakban kivonato-
san közlünk: 

„Tisztelt Miniszter Úr!
…A tavaszi fagykárok fõként az ország ke-

leti részén érzékenyen érintették a csemete-
kertekben lévõ erdészeti szaporítóanyagot,
a friss telepítéseket és felújításokat, de rész-
ben az idõsebb erdõket is. 

Ezt követték a rendkívüli szárazságból és
aszályból adódó országos szinten jelentkezõ
károk, amelyek egyaránt sújtották az erdõte-
lepítéseket és erdõfelújításokat.

Még rosszabb a helyzet a közelmúlt rendkí-
vüli erdõtüzeivel kapcsolatban, amelynek so-
rán közel 3 ezer hektár túlnyomórészt magá-
nerdõ semmisült meg részben vagy egészben. 

Véleményünk szerint a jelenlegi katasztrofá-
lis helyzet enyhítésére a következõ lehetõségek
kínálkoznak, amelyek mindegyikéhez azonban

az Ön által vezetett tárca azonnali és hathatós
beavatkozására, támogatására van szükség: 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kér-
vényezni kell az uniótól a Nemzeti Kárenyhí-
tési Alap megnyitását az erdészek számára is.

Az agrárium részére most kidolgozás alatt
lévõ kedvezményes hiteleket kell biztosítani
az erdészeti károsultaknak is.

Szintén az uniónál kezdeményezni kell a
károk felszámolására szolgáló jogcím azonna-
li, a károsodott erdõkre történõ megnyitását.

Az úgynevezett „de minimis” rendelet-
ben biztosítani kell a károsultak kárenyhí-
tését a nemzeti költségvetésbõl.

Kedvezményes foglalkoztatási programot
kell elindítani a magánerdõkben.

A fenti javaslatokból többet is párhuza-
mosan megvalósítva mérsékelhetõk csupán
az erdõtulajdonosok idén elszenvedett ká-
rai, amelyhez kérjük Miniszter Úr megértõ
támogatását.

Tisztelettel:
Luzsi József

elnök”

Rövid hírek
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* * *
Erdészeti vonatkozású változtatások az

ÚMVP-ben
A nyár folyamán társadalmi vitára bocsátot-
ták, majd felterjesztették Brüsszelbe az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programot
(ÚMVP). A MEGOSZ az elsõ tengelyben sze-
replõ „Erdõk gazdasági értékének növelése”
jogcímen belül kifogásolta az erdõnevelési
beavatkozások, mint értéknövelõ beruházá-
sok intézkedés elhagyását a programból, to-
vábbá a II. tengelyben szereplõ „Erdészeti
potenciál helyreállítása” jogcímen  belül az
aszálykárok mérséklésének lehetõségét tar-

totta szükségesnek kihangsúlyozni, továbbá
a jogcímet kiterjeszteni javasolta a biotikus
károk vonatkozásában is. Az FVM segítségé-
nek köszönhetõen érveinket kifejthettük
Brüsszelben is az egyeztetések során, és en-
nek eredményeként a javasolt módosítások,
kiegészítések a napokban felterjesztésre ke-
rülhetnek az unióhoz. 

* * *
Megindult az erdészeti szaktanácsadás!

A MEGOSZ egy-egy térségben mûködõ cso-
portjai már az elmúlt év végén több pályá-
zatot nyújtottak be területi szaktanácsadási
központként (TSZK) való nyilvántartásba

vételre. Három pályázatot nyertünk el az or-
szág keleti, középsõ és nyugati részére vo-
natkozó mûködési területtel. Idõközben le-
zajlott a szaktanácsadói szakvizsgák elsõ
köre, a TSZK-k akkreditációja és a kvóta
kiosztás is. Napjainkban már folyik a 2007.
évi szaktanácsadási szerzõdések megkötése
is. A szaktanácsadási díj 80%-át társfinanszí-
rozott uniós forrásokból fedezik. Kérjük az
erdõtulajdonosokat, keressék a MEGOSZ-t
és minél többen vegyék igénybe ezt a kivá-
ló lehetõséget, amelyrõl a következõ lap-
számok valamelyikében részletesen beszá-
molunk. 

A MEGOSZ  2007. augusztus 6-án  el-
nökségi ülést, majd azt követõen
integrátori értekezletet tartott az Er-
dészeti Információs Központban. A
két rendezvény jegyzõkönyvének
kivonatos változatát az alábbiakban
közöljük.

Elnökségi ülés
Luzsi József köszöntötte a jelenlévõket
és megállapította hogy az elnökségi
ülés határozatképes. 

Ezt követõen Luzsi József bemutatta
az egybegyûlteknek új kollégánkat, dr.
Somogyvári Vilmost, a MEGOSZ pro-
jektvezetõjét.

Luzsi József az integrátori értekezlet-
nek az erdõtörvény módosításával kap-
csolatos napirendi pontjához tájékozta-
tást adott annak elõzményeirõl. Dr. Sár-
vári János ismertetése mellett, az elnök-
ségi ülés áttekintette az eredeti javasla-
tokat, illetve a megküldött koncepciót
elõkészítve azokat az integrátori érte-
kezleten történõ részletes vitára. 

Ezt követõen az elnökségi ülés dön-
tött az integrátori értekezlet további na-
pirendi pontjai vonatkozásában az azo-
kat levezetõk személyérõl.

Dr. Ódor Józsefnek az elmúlt hetek
tûzkáraival kapcsolatos kérdésére Luzsi
József elmondta, hogy levélben fordul-
tunk a miniszterhez, közleményt juttat-
tunk el sajtó illetékeseihez, cikkekben,
rádió- és TV-interjúkban fogalmaztuk
meg a 2007. évi fagy-, aszály- és tûzká-
rokkal kapcsolatos álláspontunkat, illet-
ve azok kezelésének általunk javasolt
módozatait.

Luzsi József ismertette a MEGOSZ
Közép-Dunántúli Régió Központja által
megtartott 2007. július 11-i értekezlet
jegyzõkönyvében foglaltakat és reagált

az azokban foglalt felvetésekre. Az el-
mondottakra Posgay Attila válaszolt. (A
téma részletes megvitatásra került az
integrátori értekezlet keretében, leírása
annak jegyzõkönyvében található.)

Luzsi József – nem lévén több napi-
rendi pont és hozzászólás – az elnöksé-
gi ülést bezárta, megköszönve az aktív
részvételt.

Budapest, 2007. augusztus 7.
Dr. Sárvári János
Jegyzõkönyvvezetõ
Dombóvári Dénes

jegyzõkönyv-hitelesítõ

Integrátor értekezlet
Luzsi József elnök köszöntötte a megje-
lenteket. Elmondta, hogy a  közelmúlt-
ban – mint a megküldött e-mailekbõl is
látható – rendkívül sok nagy horderejû,
szakmánk életét alapvetõen meghatáro-
zó tervezet, koncepció látott napvilágot.
Annak érdekében hívtuk össze ezt az
integrátori értekezletet, hogy az egyes
véleményeket ne csupán összegyûjtsük,
hanem meg is vitathassuk és így közvet-
len módon alakíthassuk ki a MEGOSZ
álláspontját az egyes kérdésekben. 

Ezt követõen Luzsi József bemutatta
az értekezletnek új kollégánkat, dr. So-
mogyvári Vilmost, a MEGOSZ pro-
jektvezetõjét, aki többek között a szak-
tanácsadási központokkal és a vidékfej-
lesztés erdészeti jogcímeivel is foglalko-
zik majd. Dr. Somogyvári Vilmos rövi-
den ismertette eddigi munkahelyeit és
ott végzett tevékenységét, ugyanakkor
beszámolt a MEGOSZ TSZK akkreditá-
lásának jelenlegi állásáról. Elmondta,
hogy a hét folyamán felterjesztjük az
anyagot, amelyben 8 szaktanácsadói
végponton, mintegy 30, fõként erdésze-
ti és vadgazdálkodási tanácsadót jelen-

tünk be, akik megfeleltek az akkreditá-
ciós elõírásoknak. Létszámukat és a
végpontok számát folyamatosan bõví-
teni fogjuk. Kérünk minden integrátort
– aki eddig még nem tette meg –, hogy
teremtse meg a végpontok infrastruktu-
rális és személyi feltételeit és csatlakoz-
zanak a MEGOSZ Területi Szaktanácsa-
dási Központhoz.

Luzsi József köszöntötte Szedlák Ta-
mást, az Európai Unió erdészeti jogcí-
mekkel foglalkozó kelet-európai mun-
katársát, aki szabadsága során szakított
idõt arra, hogy az integrátori értekezle-
tet nem hivatalos minõségben tájékoz-
tassa a vidékfejlesztés erdészeti jogcí-
meiben rejlõ lehetõségekrõl. Ismertetõ-
jét dr. Sárvári János rövid tájékoztatása
vezette be a finanszírozási kérdésekrõl,
a jogcímekrõl, illetve a szaktanácsadási
és integrációs feladatok megoszlásáról.
Szedlák Tamás nagy érdeklõdéssel kí-
sért elõadási anyagának fordítását, vala-
mint a magyar vidékfejlesztési terv er-
dészeti jogcímeinek anyagát megküld-
jük valamennyi MEGOSZ tagnak. Fele-
lõsök: dr. Sárvári János és dr. Somogy-
vári Vilmos. Határidõ: augusztus 21.

Luzsi József az erdészeti integráció
jövõjérõl beszélt. Elmondta, hogy – a
sok nehézség ellenére – sikerült a struk-
túrát és annak finanszírozását megõriz-
nünk. Ebben az évben is miniszteriális
szintû garancia szavatolja az integrátori
támogatások kifizetését. Hangsúlyozta,
hogy a szaktanácsadási tevékenység és
az integrációs feladatok nem átfedik,
hanem kiegészítik egymást, így a magán-
erdõ-gazdálkodásnak mindkettõre ége-
tõen szüksége van. Az integrátori támo-
gatást továbbra is a nemzeti költségve-
tésbõl kell finanszírozni és ennek érde-
kében a továbbiakban is minden tõlünk

Elnökségi ülés és integrátori értekezlet 


