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kapott nemzeti támogatási rendelet ter-
vezetével kapcsolatos közös álláspont ki-
alakítására kérte a közgyûlést, amelyet az
ezirányú tárgyalásokon a MEGOSZ kije-
lölt tisztségviselõi képviselhetnek majd.
Ismertette a rendelettervezetet, illetve az
arra írásban érkezett észrevételek lénye-
gét. Az észrevételek döntõ többsége nem
tartotta alkalmasnak a tervezetet a pre-
ambulumban leírt magánerdõ gazdálko-
dás fejlesztési célok megvalósítására.
Rendkívül sok kritika fogalmazódott meg
a tervezet túlzottan bürokratikus, bonyo-
lult, túlszabályozott és ellenõrzött jogcí-
meivel kapcsolatosan. Az elhangzottak-
kal kapcsolatban kialakult vitához hozzá-
szólt Pozsgay Attila, Szabó Nándor, Asz-
talos István, Bodor Dezsõ Károly, Temes-
vári Erik, Radics Attila, Kiss András, Csil-
lag Vince és Illemszky Lajos. A hozzászó-
lások nagyobb része – összhangban a
korábban írásban kapott véleményekkel
– azt szorgalmazta, hogy alapvetõen ves-
sük el és tárgyalási alapnak se tekintsük
a megkapott rendelettervezetet, és ra-
gaszkodjunk az általunk 2008. február
27-én jogszabályszerûen, szövegesen
megfogalmazott javaslatban leírtakhoz. A
jelenlévõk egy része a megküldött rende-
lettervezet kompromisszumos módosítá-
sát, javítását szorgalmazta, fõként az ab-
ban megfogalmazott területi és támoga-
tási paraméterek vonatkozásában. A vita
végén a közgyûlés a támogatási rendelet-

tervezettel kapcsolatos egyeztetéseken
résztvevõ MEGOSZ-tagok számára az
alábbi alapvetõ kritériumokat fogalmazta
meg: 

Csak olyan, az erdészeti integrátori
hálózatot megtartó és fejlesztõ támoga-
tási formát tudunk elfogadni, ami 

– terület alapú támogatás lehet, ami 
– az elmúlt évi integrátori támogatás-

nál nem jelenthet több adminisztrációs
terhet. 

Támba Miklós ismertette az FVM
Természeti Erõforrások Fõosztálya ve-
zetõjének írt (2008. május 15.) levelünk
szövegét, és kérte az abban felvetett
problémák megoldására irányuló törek-
véseinkhez a Közgyûlés támogatását. A
Közgyûlés egyhangúlag támogatta az
erdõtörvény magánerdõ-gazdálkodást
támogató módosítása, a de minimis ren-
delet általunk megfogalmazott elvárá-
sok szerinti mielõbbi megjelentetése, a
hátralévõ vidékfejlesztési jogcímek mi-
hamarabbi megnyitása, az erdõtelepíté-
si jogcím körül kialakult problémák
megoldása, a Natura 2000-ben kijelölt
magánerdõ-területek keresztmegfelel-
tetés rendszerébe való bekerülésének
megakadályozása, a szaktanácsadás mi-
nimum évenként egy alkalommal törté-
nõ igénybevételének lehetõsége, illetve
a magánerdészeti foglalkoztatási prog-
ram megindítása érdekében kifejtendõ
törekvéseinket. 

Ezután a következõ felvetések hang-
zottak el a hozzájuk kapcsolódó dönté-
sekkel:

A különbözõ védettség alatt lévõ er-
dõterületek állam által történt visszavá-
sárlási  kísérleteivel, illetve csereterüle-
tek felajánlásával kapcsolatosan a kiala-
kult helyzetrõl kör e-mailben kell tájé-
koztatni a tagságot. Felelõs: dr. Cseresz-
nye-Farkas Melinda, határidõ: 2008. jú-
nius 9. 

Az erdõbirtokossági társulatok kap-
csán felvetõdött problémakörben, mi-
szerint a tagok elhalálozása miatt a be-
lépõ utódok nem tudnak bekerülni a
társulati névjegyzékbe a közgyûlések
határozatképtelensége miatt, jogi meg-
oldást kell keresni és errõl tájékoztatni a
tagságot. Felelõs: dr. Cseresznye-Farkas
Melinda, határidõ: 2008. június 9. 

A jelenlévõ elnökségi tagok válaszol-
tak a továbbiakban az erdõterületek
megosztásával és a falopásokkal kap-
csolatos kérdésekre. 

Luzsi József megköszönte a közgyû-
lésen az aktív részvételt, és azt befeje-
zettnek nyilvánította. 

Budapest, 2008. május 26.
Támba Miklós
levezetõ elnök

Dr. Sárvári János
jegyzõkönyv vezetõ

Virágh János  
jegyzõkönyv hitelesítõ

Egyre hangosabban hallatják hangjukat
a svéd erdõbirtokosok az ellen, hogy
természetvédelmi területeket létesítse-
nek a svéd erdõkben. Több mint ezer
aláírást tartalmazó jegyzéket nyújtottak
át  Andreas Carlgren svéd környezetvé-
delmi miniszternek. A jegyzék bizonyít-
ja az erdõtulajdonosok elégedetlenségét
a svéd kormány természetvédelemre
szánt területek kijelölésében alkalma-
zott módszereivel szemben. A környe-
zetvédelmi miniszternek petíciót be-
nyújtó delegációt közel tíz személy kép-
viselte, egyikük Lars-Erik Klockar, erdõ-
tulajdonos, aki az aláírásgyûjtõ kezde-
ményezést a honlapjára feltette. Egész
Svédországból érkeztek aláírások, de
szerepel a petíción Németországból és
az Egyesült Államokból származó alá-
írás is. A minisztériumban tett látogatása
elõtt Klockar sajtóközleményben hang-
súlyozta, hogy a természetvédelmi terü-
letek létesítése Svédországban a magán-
személyeket sújtja majd.

Meg kell oldani a kulcsfontosságú
élõhelyek megõrzése gazdasági ellen-
súlyozásának kérdését. Ha az erdõtulaj-
donosok erdejüket elveszítik, annak
mind a mezõgazdaságra, mind a vidéki
megélhetés lehetõségeire negatív hatá-
sa lesz. A több bioenergia kivonása, ki-
termelése az erdõkbõl azt is jelenti,
hogy gazdasági erdõre van szükség.

(ForestPress)
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Magyar túzok a
British Múzeumban
Az intézmény munkatársai a természet-
tudományi részleg fagyasztójában érde-
kes leletre bukkantak: egy túzok teteme
került elõ. A madár 1994-ben, 12 évesen
pusztult el, és származási helyként Por-
tugáliát tartották nyilván az állatkertben.
Fény derült arra, hogy a származási
hely: Magyarország. Felvették a kapcso-
latot a Magyar Madártani Egyesület
(MME) Madárgyûrûzési Központjával,
ahol Mária „BUDAPEST 600235” jelzésû
gyûrûje nyomán kezdték meg kilétének
kutatását. Dokumentációk szerint annak
idején - két másik tojóval együtt - a
dévaványai túzokmentõ állomásra ke-
rült, ám mesterséges nevelését követõen
a szabadban már nem tudta volna önál-
lóan folytatni életét, így küldték az ang-
liai állatkertbe. A lelet fontosságát mu-
tatja, hogy a túzok kipreparálva New
Yorkban, a Természettudományi Múze-
umban kap helyet. 

(Élet és Tudomány)




