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Beszámoló a 2009. május 18-án 10
óra 30 perces kezdettel megtartott
MEGOSZ  közgyûlésrõl, és az azt kö-
vetõ integrátori értekezletrõl, ame-
lyekre az Erdészeti Információs
Központban került sor

A MEGOSZ idei éves rendes közgyû-
lésén 62 szavazatra jogosult tagtársunk
vett részt. A megjelentek egyhangú sza-
vazattal elfogadták a MEGOSZ Felügyelõ
Bizottságának beszámolóját a 2008. év-
rõl, a Szövetség 2008. évi mérlegbeszá-
molóját, illetve 2009. évi költségvetését. 

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke meg-
tartotta beszámolóját a MEGOSZ 2003-
2008. évi munkájáról (ennek kivonatos
változatát a továbbiakban közöljük). A
beszámoló során kitért a Szövetség je-
lenlegi helyzetére és a jövõbeni elkép-
zelésekre is. Megköszönte a tagságnak
és az elnökségnek az elmúlt 5 évben
nyújtott munkáját és kérte további tá-
mogatásukat. Külön, személy szerint is
megköszönte Virágh János és Mihály-
falvy István leköszönõ alelnököknek és
Posgay Attilának, az elnökség tanács-
kozási joggal felruházott tagjának érté-
kes segítségét, munkáját, valamint Te-
mesvári Eriknek a MEGOSZ honlapjá-
val kapcsolatos önzetlen munkáját és
kérte további aktív részvételüket a Szö-
vetség munkájában. Jelezte, hogy dr.
Ódor József alelnökünk elkészítette a
MEGOSZ következõ 5 éves programjá-
nak tervezetét, amit május végéig sze-
retnénk a tagságtól beérkezett vélemé-
nyek alapján véglegesíteni.

Hangsúlyozta, hogy a MEGOSZ-nak
elsõsorban a tagság érdekeit kell képvi-
selnie. Erre a jövõben még nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk. 

Dr. Somogyvári Vilmos ismertette a
vidékfejlesztés keretén belül ingyene-
sen igénybe vehetõ oktatási lehetõsé-
geket. Elmondta, hogy a 139/2008.
(X.22.) és az 50/2009.(IV.16.) FVM ren-

deletekben leírtak szerint az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program I. és II.
intézkedéscsoportjához kapcsolódóan
100%-os támogatási intenzitású képzési
lehetõségek nyíltak, mezõgazdasági
termelõk és erdõgazdálkodók részére.
Az 1-es célterület esetén mintegy 170
képzési lehetõségre lehet pályázni. A 2-
es célterületre kötelezõ képzés keretén
belül továbbképzésre kell jelentkezni
azoknak az erdõgazdálkodóknak, akik
az „Erdõ környezetvédelmi” kifizeté-
sek, illetve a „Natura 2000” kifizetések
ÚMVP-s jogcímek közül jóváhagyó tá-
mogatási határozattal rendelkeznek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy minden-
ki használja ki ezt a kiváló alkalmat is-
mereteinek bõvítésére.

Az „Egyebek” napirendi pont kereté-
ben hozzászólások és kérdések hang-
zottak el a gépbeszerzési pályázatokra, a
vízgazdálkodási társulatok díjbeszedése-
ire, a tagdíjemelés differenciálására, az il-
legális fakitermelések elleni közös fellé-
pésre és a MEGOSZ-tagság nyújtotta elõ-
nyök kommunikálására vonatkozóan. A
napirendi pont keretében megszólaltak:
Fritsch Ottó, Fekete György, Illemszky
Lajos, dr. Kosztyó Margit, Csikely József
és Péterné Velkei Jolán. Végezetül Luzsi
József levezetõ elnök megköszönte az
aktív részvételt és lezárta a MEGOSZ
közgyûlését, ugyanakkor meghívta a
résztvevõket a közgyûlést követõ integ-
rátori értekezletre.

Integrátori értekezlet
Luzsi József köszöntötte dr. Nagy Dáni-
elt, az FVM Természeti Erõforrások Fõ-
osztálya vezetõjét és Ali Tamást, az
MgSZH Központ Erdészeti Igazgatósá-
gának igazgató helyettesét, valamint a
megjelent, mintegy 50 fõnyi MEGOSZ
tagságot. Elmondta, hogy az értekezlet
fõ napirendi pontja a 109/2008 (VIII.
27.) FVM rendelet alapján kifizethetõ
2009. évi támogatások és a kérdéses

rendelet módosításának megvitatása.
Dr. Nagy Dániel tájékoztatott, hogy a
tavaly a magánerdõ-gazdálkodás fej-
lesztésére és a közcélú feladatokra igé-
nyelt 1,3 milliárd forintból 400 millió Ft-
ot elvontak, majd 100 millió Ft-ot zárol-
tak, így az igények csökkentett kifizeté-
sére nyílik csak lehetõség az idén.

Elmondta azt is, hogy ezek az össze-
gek az FVM költségvetésének „folyó ki-
adások” sorában találhatók, más kere-
tekkel egybemosva. Jövõbeni céljuk
ezért, hogy 2010-re az erdészet két kü-
lön nevesített soron szerepeljen, egy-
részt, mint „az erdõgazdálkodás támoga-
tása”, másrészt az „erdészeti közcélú fel-
adatok” címen. Ali Tamás az elhangzot-
takat kiegészítette azzal, hogy az igé-
nyelt támogatásokat az MVH fizeti ki az
FVM-tõl megkapott keretszámok megér-
kezése és a szükséges ellenõrzések (pl.
köztartozások) elvégzése után kb. más-
fél-két hónap múlva. Véleménye szerint
a 109-es rendelet viszonylag kevés ellen-
õrizhetõ megkötést tartalmaz, ezért pon-
tosítani kell az idei tapasztalatok alapján.
A leggyakrabban felvetõdõ problémák
között említette a területi átfedéseket, a
duplikációkat, ugyanazon alkalmazási
szerzõdés több erdészeti igazgatóságra
történõ benyújtását, az ügyfélfogadási
irodák nem elõírások szerinti kialakítá-
sát, üzemeltetését. 

Támba Miklós jelezte, hogy a MEG-
OSZ lehetõség szerint nem kíván
visszalépni a benyújtott támogatási igé-
nyektõl, hiszen az ezzel kapcsolatos
szerzõdések a teljes támogatási összeg
feltételezésével kerültek megkötésre.
Amennyiben a csökkentés elkerülhetet-
len, akkor a területalapú támogatások
minimálisan 90%-os és az irodákra igé-
nyelt összeg legalább 50%-os kifizetését
tudjuk elfogadni, de csakis az ismert
kényszerhelyzet miatt. 

Ezt követõen a 109-es rendelet ter-
vezett módosítását vitatták meg. Tám-
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ba Miklós alelnök ismertette a MEGOSZ
javaslatát, ami a következõ 4 pontban
foglalható össze, elõrebocsátva azt,
hogy a Szövetség alapvetõen egyetért
a jelenlegi rendelet rugalmas és követ-
hetõ megfogalmazásával, szellemisé-
gével:

– Erdészeti szakmai szövetségi tag-
ság elõírása.

– Megszerzett tapasztalatok, szakmai
gyakorlat elismerése.

– A szakszemélyzet alkalmazásának,
az irodák megnyitásának területnagy-
sághoz kötése.

– A szerzõdéseket csak rendkívül in-
dokolt esetben lehessen felbontani.

Dr. Nagy Dániel elmondta, hogy az
elsõ két igény vonatkozásában jogi
szempontból nehezen kivitelezhetõnek
tartják azok rendeletben történõ rögzí-
tését, de ígéretet tett arra, hogy meg-
vizsgálják ennek lehetõségét, vagy azt,
hogy milyen módon lehet – pl. kötele-
zõ képzésekkel – az elképzeléseket
megjeleníteni a rendelet módosításá-
ban. A harmadik és negyedik javaslattal
egyetértenek. Luzsi József a MEGOSZ
nevében kérte, hogy a rendelet tényle-
ges módosításának folyamatába a kez-

detektõl vonják be a MEGOSZ-t, amire
ígéretet kaptunk.

Ezt követõen a MEGOSZ elnöke a
következõ rendkívül fontos kérdések-
ben kérte a tárca és az MgSZH együtt-
mûködését: 

Az erdõtörvény végrehajtási rendele-
tében a törvény-elõkészítéshez hason-
lóan történõ bevonásunk. Dr. Nagy Dá-
niel elmondta, hogy elsõként mintegy
30 db úgynevezett „meghatalmazó ren-
delkezés” megfogalmazásával indul a
folyamat. Ezeket a szakmai szövetségek
között köröztetni fogják, majd ezt köve-
tõen alakul ki a vhr,, ami tulajdonkép-
pen 3 jogszabályból áll majd: általános
vhr., szakirányítók nyilvántartásba véte-
le, díjtételek vhr-je. A folyamatokba be-
vonják a MEGOSZ-t. 

Az erdõtelepítések becsületének
visszaállítása. Ezzel kapcsolatban azt a
választ kaptuk, hogy az FVM támogatja
a MEGOSZ által benyújtott elsõ kiviteli
és ápolási egységárak felemelését célzó
igényt, ami jelenleg uniós döntés alatt
van. 

A magánerdészeti közmunka prog-
ram megindítása. A minisztériumban
dr. Kiss Zoltán koordinálja a vidéki

munkahelyteremtést. A magánerdészeti
közmunkaprogramban két fontos tétel
van: az egyik az önkormányzatok bevo-
nása, a másik a magánerdõkben a ki-
mondottan közcélú feladatok megfo-
galmazása. 

Az erdõ gazdasági értékének növelé-
se jogcím mielõbbi megindítása. Dr.
Nagy Dániel tájékoztatása szerint az
FVM illetékes fõosztálya egyetért a kez-
deményezéssel és igyekeznek a jogcí-
met ez év második felében megnyitni,
de véleménye szerint annak van realitá-
sa, hogy ezen a jogcímen 2010 elsõ fél-
évében lehet majd elsõ ízben pályáza-
tot benyújtani. 

K-1 determinációjának 2010. évi ki-
futtatása, a keret biztosítása. Ezzel kap-
csolatban azt a választ kaptuk, hogy a
keret be van tervezve, de nagyon kell
igyekezni mindannyiunknak abban,
hogy a politikusokat és döntéshozókat
kellõ módon és még idõben tájékoztas-
suk arról, hogy ez az összeg nem az er-
dészeti ágazat 2010. évi támogatása, ha-
nem egy, a korábbi években keletke-
zett állami kötelezettségvállalás teljesí-
tése, amitõl a jövõ évi támogatásokat
határozottan elkülönítve kell kezelni.

Szervezeti célok
Magánerdõ-gazdálkodók általá-

nos érdekképviselete:
Elértük, hogy a magyar magánerdõ-

gazdálkodás tulajdonosi és gazdálkodói
érdekképviselete területén a MEGOSZ-é
legyen a vezetõ szerep. A MEGOSZ részt
vett a Nemzeti Erdõprogram kimunkálá-
sában, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a
magánerdõ határozottan megjelenjen a
programban. Az ÚMVP keretében vala-
mennyi erdészeti jogcím megjelent, ami
az 1698/2005. számú uniós Tanácsi Ren-
deletben szerepelt, amit a MEGOSZ kez-
deményezett és ért el a gazdademonstrá-
ció során. Ugyanilyen meghatározó,
mondhatni kizárólagos szerepünk volt
abban, hogy ugyan változó névvel, válto-
zó támogatási forráshellyel és keretössze-
gekkel, de az erdészeti integráció rend-

szere ma is mûködik, mint a magánerdõ-
gazdálkodás legfontosabb összetartó és
mûködtetõ ereje Magyarországon. 

Stabil mûködési, finanszírozási
háttér megteremtése:

A Szövetségnek ma stabil pénzügyi hát-
tere van, kintlevõsége, tartozása nincsen. 

Szervezetépítés:
A jelzett idõszakban indult meg or-

szágszerte a MEGOSZ Irodák hálózatá-
nak kialakítása. Ennek köszönhetõen
irodáink mûködnek: Budapesten, Szol-
nokon, Zalaegerszegen, Baján, Kapos-
váron, Kiskunhalason és Nyíregyházán.

Tagságbõvítési célok:
2003-ban a MEGOSZ tagsága 600 fõ kö-

rül mozgott. Középtávú célként tûztük ki

magunk elé, hogy ezt a létszámot 1000 fõ
fölé emeljük. Ehhez képest 2009. január 1-
én a MEGOSZ-nak 1350 regisztrált tagja
volt, vagyis az elmúlt 5 évben sikerült több
mint megduplázni a taglétszámot.

Mûködéssel kapcsolatos célok
Stabil mûködés szervezeti, infra-
strukturális hátterének megterem-
tése, továbbfejlesztése:

A közelmúltban sikerült hosszú távra
és megnyugtató módon rendeznünk
központi irodánk helyzetét.

Személyi feltételek:
2003. évben 1, majd az év második

felében a fõállású fõtitkár munkába ál-
lásával 1 teljes munkaidõs és 1 rész-
munkaidõs alkalmazottja volt a MEG-
OSZ-nak. 2008-ban már 4 fõ dolgozott

A MEGOSZ 2003-2008. programjának
egyes fejezeteit követve a Szövetség
által az elmúlt öt évben elért legfon-
tosabb eredmények a következõk
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Szövetségünknél (fõtitkár, projektfele-
lõs, jogász, titkárságvezetõ). Jelenleg, a
jogász kolléga távozását követõen, az
alkalmazotti létszám 3 fõ. 

Kommunikáció, közönségkap-
csolatok:

A MEGOSZ média jelenléte az elmúlt
5 esztendõben ugrásszerûen megnõtt.
Szövetségünkhöz olyan, az erdészeti
kommunikációban addig nem ismert
kezdeményezések kapcsolódnak, mint
az erdészetet népszerûsítõ egész olda-
las fizetett hirdetés napilapban, vagy a
szakmai érdekek megjelenítésére közös
felhívások közzététele az írott, illetve
elektronikus médiában. 

2003. évtõl a több mint 4000 pél-
dányban, a szakma szinte minden tagjá-
hoz valamilyen formában eljutó Erdé-
szeti Lapokban folyamatosan megjelent
a MEGOSZ Híradó. Szövetségünk 2005-
ben indította el honlapját, ami többszö-
ri átalakítás, korszerûsítés után napja-
inkban nyerte el végsõ - a mai kor elvá-
rásainak megfelelõen sokrétû lehetõsé-
geket kínáló - formáját. A tagság legol-
csóbb és leggyorsabb tájékoztatásának
eszköze a kör e-mail. Célul tûztük ki,
hogy minél több tagtársunknak legyen
elektronikus postafiók címe. Sajnos ezt
csak részben tudtuk megvalósítani.
2003-ban mintegy 10-15 e-mail cím állt
rendelkezésünkre, míg napjainkban
141 tagtársunkat tudjuk ilyen módon
elérni. Ez azt jelenti, hogy 5 év alatt
megtízszereztük  e-mail listánkat, de a
jövõben meg kell céloznunk, hogy leg-
alább a tagság fele rendelkezzen ilyen
elérhetõséggel. Annak érdekében,
hogy valamennyi tagtársunkhoz eljus-
sanak az információk, az évente 1-2 al-
kalommal megrendezésre kerülõ köz-
gyûlések, illetve nagyrendezvények al-
kalmával a kiküldésre kerülõ levelek-
ben, meghívókban, vagy azokhoz csa-
tolva igyekszünk a legfontosabb infor-
mációkat is a tagság tudomására hozni,
egyfajta hírlevél jelleggel.

Minden évben változó helyszínen
szerveztünk MEGOSZ nagyrendez-
vényt 2004-tõl kezdõdõen a következõ
helyszíneken: 2004: Pilis, 2005: Szent-
gál, 2006: Napkor-Nyíregyháza, 2007:
Somogyszob, 2008: Sopron-Burgen-
land.

A rendezvényeken a részvételt min-
denkor ingyenesen biztosítottuk tagja-
ink részére. A meghívott vendégek kö-
rében miniszterek, államtitkárok, or-
szággyûlési képviselõk, polgármeste-
rek, szakmánk legjelesebb képviselõi,
külföldi és nemzetközi társszervezetek

vezetõi találhatók. A rendezvényeken
részt vevõk száma az elmúlt 5 évben
120 és 600 fõ között mozgott. 

A MEGOSZ 2004-ben megalapította
a Rimler Pál Emlékérmet, amit a nagy-
rendezvények alkalmával a magán er-
dõgazdálkodás terén a legkiemelke-
dõbb munkát végzõ személyeknek
adunk át.

Kapcsolatépítés társszerveze-
tekkel, döntéshozókkal:

Rendkívüli elõrelépés történt az el-
múlt 5 év során a hazai kapcsolatépítés
terén.  Csak felsorolásszerûen ebbõl né-
hány pont: a MEGOSZ rendszeresen
részt vesz a Parlament Mezõgazdasági
Bizottsága ülésein, tagja a FÕVÉT-nek,
elnökét adja a FÕVÉT Erdészeti Albi-
zottságának, szavazati joggal rendelke-
zõ tagja az ÚMVP Monitoring Bizottsá-
gának, tagja a MAÉT-nak és annak
egyik alelnökét adja. Fentieken felül
napi munkakapcsolatban vagyunk az
FVM illetékes fõosztályaival, az MgSZH
Erdészeti Igazgatóságaival. Egyik alapí-
tó tagja vagyunk a Zöld-Erdész Fórum-
nak, ami ugyan konkrét elõrelépéseket
még nem hozott a két fél vitájában, de
megteremtette a párbeszéd lehetõségét. 

Nemzetközi kapcsolatok:
A MEGOSZ kizárólagos joggal képvi-

seli a magyar magánerdõ-gazdálkodó-
kat az Európai Erdõtulajdonosok Szö-
vetségében (CEPF), ami több mint 15
millió erdõtulajdonos és családjaik ér-
dekeit védi Brüsszelben. A környezõ
országok (Ausztria, Szlovákia, Romá-
nia, Horvátország) magánerdõs társ-
szervezeteivel kialakult, stabil kapcso-
latunk van.

Szakmai célok
Magánerdõ-gazdálkodás erõsítése:

A MEGOSZ elõbbiekben felsorolt te-
vékenységének is köszönhetõ, hogy az
„ún. nem mûködõ vagy gazdátlan” er-
dõk területe érezhetõen csökkent a ko-
rábbi 1/3-ról 20-22 %-ra. Az elmúlt 5 év-
ben az erdészeti integrátori hálózat bõ-
vült, sokat erõsödött. Olyan demonstrá-
ció-közeli helyzetekben edzõdött, ami
szintén teljesen újszerû dolog volt szak-
mánk életében. 

A vidékfejlesztés keretén belül a
MEGOSZ felkarolta az erdészeti szakta-
nácsadás ügyét és rekord idõ alatt hozta
létre az egész országot lefedõ 3 erdésze-
ti területi szaktanácsadási központját.
Ezekhez kapcsolódóan 34 végponton 59
szaktanácsadó tevékenykedik. A magán-
erdészetek kialakítása és megerõsítése

az erdészeti integrációs hálózat tovább-
fejlesztésével egy erõs, az egész országot
lefedõ, magas színvonalú szakmai mun-
kát garantáló erdészeti szakirányítással
lehetséges. Ennek alapjait teremtette
meg a 109/2008-as FVM rendelet, amely-
nek további javításával és a támogatotti
kör pontos meghatározásával kell segíte-
ni az egységes szakmai színvonal bizto-
sítását az ország valamennyi szakirányí-
tott magánerdejében. 

Az ÚMVP keretén belül a MEGOSZ
mindent megtett és megtesz annak ér-
dekében, hogy az erdészeti jogcímek
mihamarabb megnyíljanak és a lehetõ
legegyszerûbb formában vehessük
igénybe a támogatásokat. 

Jogi, közgazdasági környezet és
szabályozás javítása: 

Az elmúlt idõszak során jelentõs elõ-
relépésként könyvelhetjük el, hogy a
döntéshozók; kezdve az ügyintézõtõl a
miniszterig, sokkal többet tudnak a ma-
gánerdõ gazdálkodás speciális helyze-
térõl, különleges, más ágazatokhoz
nem hasonlítható problémáiról. Érezhe-
tõ az a pozitív változás a felvetõdõ
ügyek kezelésében, amelynek elõfelté-
telét ezek, a Szövetségünk által nyújtott
háttér-információk teremtették meg.

A MEGOSZ egységesen állt ki az erdõ-
fenntartási járulékrendszer megszûnteté-
se ügyében, annak ellenére, hogy tagja-
ink egy részét ez hátrányosan érintette.
Ez is jelzi a MEGOSZ erejét, ami minden-
kor az egységes szemlélet és a közös cse-
lekvés programjában érhetõ tetten. 

Külön fejezetet érdemelne az a több
mint 3 éve elkezdõdött folyamat,
amelynek alapító tagjai között ott talál-
juk Szövetségünket is a FAGOSZ-szal és
az OEE-vel együtt az Erdõtörvény mó-
dosításának kezdeményezésekor.
Rendkívül sok egyeztetés, vita, sokszor
szinte harc kísérte ezeket az egyezteté-
seket, amelynek eredményeként úgy
érezzük, sikerült egy rugalmasabb, a
magánerdõ-gazdálkodás érdekeit job-
ban figyelembe vevõ új Erdõtörvényt
tetõ alá hozni. Csak néhány, a magáner-
dõsöket kedvezõen érintõ változások-
ból: az erdõõrzési kötelezettség meg-
szûntetése, a szabad rendelkezésû erdõ
kategóriájának megjelenése, a saját
használatra történõ fakitermelés lehetõ-
ségének biztosítása, az éves tervkészíté-
si kötelezettség eltörlése, az erdõfelújí-
tási biztosítékrendszer szabad választás
alapján történõ szabályozása stb. Lega-
lább ilyen fontos feladat lesz most az
eddig elért eredmények aprópénzre
váltása, a kapcsolódó végrehajtási ren-



190 Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 6. szám (2009. június)

delet megfogalmazásában való közre-
mûködésünk.

A kapcsolódó jogszabályok terén,
fõként a természetvédelemmel, illetve
az ellentételezés nélküli korlátozások-
kal kapcsolatos különbözõ rendeletek
ügyében is rendkívül sok ütközést,
összecsapást felvállalt a MEGOSZ.

Az erdõtelepítési program fel-
karolása

A korábbi NVT, késõbb EMVA kereté-
ben jól mûködõ erdõtelepítések napjaink-
ra tört részükre estek vissza. Mi ennek az
oka? Pontosabban mik ennek az okai? El-
sõsorban drasztikusan csökkentették a
telepítési elsõ kiviteli és ápolási egység-
árakat, illetve a jövedelempótló támoga-
tások idejét. Másodszor: olyan sokszor,
több, mint 20 alkalommal, és oly elõnyte-
lenül változtatták meg az ezzel kapcsola-
tos jogszabályt, ami áttekinthetetlenné és
mind kevésbé életszerûvé torzította az
elõírásokat. Harmadszor, de egyáltalán
nem utolsósorban, az MVH erdõtelepí-
téssel, de más erdészeti jogcímekkel kap-
csolatos ügyintézése is kritikán aluli, a
határozatok és kifizetések késnek, az
emberek egzisztenciája kerül emiatt ve-
szélybe, kedvük, bizalmuk a nullára
csökkent. Nem véletlen tehát, hogy a te-
lepítések a korábbi 20 ezer ha/év körüli
ütemrõl napjainkra 2 ezer hektár körüli
mértékre estek vissza. A MEGOSZ ebben
a helyzetben a következõket tette: kez-
deményezte az elsõ kiviteli, illetve pótlá-
si egységárak visszaállítását a régi vagy
azt meghaladó értékekre, kezdeményez-
te a vonatkozó jogszabály egyszerûsíté-
sét és egységes szerkezetben történõ
közreadását, végül valamennyi fórumon

fellépett az MVH adminisztrációjának ja-
vítása érdekében. Reméljük kezdemé-
nyezéseink eredményre vezetnek és új-
ból visszaállítják az erdõtelepítéseket a
nemzetgazdaságilag kívánatos évi 15-17
ezer hektáros mértékre.

Fafelhasználás fejlesztése:
A MEGOSZ támogatta a vidékfejlesz-

tés keretében az energiaerdõ jogcím
megnyitását. Ehhez is kapcsolódóan
kezdeményeztük, hogy az erdészeti
közmunkaprogram magánerdõkben is
megindulhasson. 

Szövetségünk azon van, hogy a ma-
gánerdõbõl származó faanyag is köny-
nyen bejuthasson az energetikai célú
faanyag felhasználás körébe.

Informatikai háttér javítása:
A MEGOSZ tagjainak számára egye-

dileg lehetõvé tettük a MePAR blokktér-
kép-rendszer használatát. Kezdemé-
nyeztük, hogy a magánerdõsök támo-
gatást kapjanak az olyan térinformatikai
szoftverek beszerzésére, mint a DIGI
TERRA.

Kockázatkezelés segítése:
A vidékfejlesztés keretében, a 2007.

évi rendkívüli abiotikus erdõkárok (tûz,
aszály) enyhítésére kezdeményeztük
„Az erdészeti potenciál helyreállítása”
jogcím mielõbbi megnyitását. Ez meg is
történt és már benyújtották az ezzel
kapcsolatos elsõ kifizetési igényeket az
MVH-nak.

Ugyanakkor tárgyalásokat folytat-
tunk az OTP-vel az erdõkre köthetõ
biztosítások rendszerének kidolgozásá-
ra.

Tudatformálás elõsegítése:
Folyamatosan erõsítettük a tulajdonosi

tudat kialakulását a Szövetség sajtó-meg-
nyilvánulásaiban és a külföldi pozitív pél-
dák közreadásával. A kutatási eredmé-
nyek átvétele és gyakorlatba való átülte-
tése érdekében együttmûködési megálla-
podást írtunk alá a Nyugat-magyarországi
Egyetemmel, közös munkáink vannak az
Erdészeti Tudományos Intézettel. Az
Egyetemmel való közös projektekben va-
ló részvételek közül kiemelkednek a Ma-
gánerdészeti Tesztüzem Hálózat és a
GAK ERDÕTELE projektek.

Összességében elmondható,
hogy a leírt 2003-2008. évi MEGOSZ
program 98-99%-ban teljesült, de
ugyanakkor számos ponton jelen-
tõsen túl is teljesítettük azt, reagál-
va az öt évvel ezelõtt elõre nem lá-
tott kihívásokra.

Ez az öt esztendõ az építkezés
idõszaka volt, a mennyiségi növe-
kedésé, a pozíciók kiharcolásáé és a
kapcsolatépítésé. A következõ kö-
zéptávú tervnek egyre inkább a mi-
nõségi változásokról, az eddig elért
eredmények finomításáról, apró-
pénzre váltásáról kell szólnia. A
MEGOSZ fejlõdésének intenzív sza-
kasza sikeresen lezárult, most az
extenzív idõszak nem kevésbé fon-
tos, felelõsségteljes idõszaka követ-
kezik. Ne felejtsük el, ebben az in-
tervallumban, egy ismert Szövetség
esetében már egyre kevesebbet sza-
bad hibázni, miközben a mind bo-
nyolultabb rendszer miatt a megte-
endõ lépések hatása egyre nehezeb-
ben lesz elõre metszhetõ.

A köztársasági elnök zöld utat adott az
új erdõtörvénynek. Az új változat elfo-
gadása mellett kiálló WWF Magyaror-
szág szerint az új törvény számos eleme
jelent az erdõk védelme szempontból
elõrelépést. 

Az új erdõtörvény nagyot lépett elõ-
re a természetvédelmi és közjóléti
szempontok jobb érvényesülésének
irányába. Lényeges, hogy a jövõben az
állami erdõk jelentõs részén tilos lesz a
tarvágás, ami elsõsorban az alföldi töl-
gyesek esetében jelent nagy változást.
Ugyancsak az állami erdõkben, közel
százezer hektáron ún. örökerdõk fenn-
tartását írja elõ a törvény, ahol szálaló

erdõgazdálkodást lehet folytatni, vagy
indokolt esetben azt sem. Az öröker-
dõk, melyek kialakításért a WWF és
más zöld civil szervezetek is síkra száll-
tak, az erdõk hármas funkcióját folya-
matosan biztosítják, így itt az élõvilág és
a közjólét szempontjai gazdálkodás
mellett is messzemenõen érvényesül-
hetnek. 

A törvény az állami erdõk döntõ ré-
szének forgalomképtelenségét is ki-
mondja, így a társadalom egésze szem-
pontjából legfontosabb erdõterületek
megfelelõ kezelése a jövõben is az álla-
mi erdõgazdálkodás keretein belül, ki-
emelt szintû garanciák mellett történ-

het. Ugyancsak hathatós garanciákat lá-
tunk az erdõvédelmi õrszolgálat felállí-
tásában és az eredetkövetési rendszer
kialakításában, ami várhatóan képes
lesz visszaszorítani a falopásokat, és ez-
zel véget vetni egy természetvédelmi és
társadalmi szempontból rendkívül ká-
ros jelenségnek.

Megújult az erdõtörvény!
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