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„Magánerdõvel a válság ellen”
MEGOSZ Nagyrendezvény Abádszalókon

Ezen mottó jegyében tartotta meg 2009.
szeptember 26-án a MEGOSZ éves
nagyrendezvényét Abádszalók mellett.
A házigazda a POPLAR Magán Erdészet Kft. volt, melynek munkatársai
igencsak kitettek magukért a rendkívül
jó hangulatú, sok résztvevõt vonzó, színes és tartalmas programokat nyújtó
rendezvényen. A nap folyamán három
egymást követõ esemény zajlott le. Elsõként a MEGOSZ Nagyrendezvény,
amelyet a „Magánerdõvel a válság ellen” címû, az Erdészeti Tudományos Intézet szervezésében megvalósuló konferencia követett, majd a közös ebéd
befejeztével terepi program keretében
az ártéri erdõtársulásokat és gépbemutatót tekinthetett meg a több mint 300
érdeklõdõ. Az egyes rendezvények közötti szünetekben is gondoskodtak programról a szervezõk. Így a vendégek
megtekinthették az abádszalóki Hubertus vadásztársaság fácántelepét és színvonalas STIHL bemutatón vehettek

részt. A korábbi évekhez képest jelentõsen nõtt a jelentkezõk száma és ezen
belül is örvendetes volt a tény, hogy a
délutáni és esti programokon az összes
résztvevõ zöme, több mint kétharmada
kitartott. Külön öröm volt, hogy a Mezõgazdasági Bizottság, az FVM tárca, a
szakhatóság és a társszervezetek magas
szinten képviseltették magukat. Erdélybõl, valamint Ausztriából is több vendég érkezett és nagyon szép számban
képviseltették magukat az ország minden szegletébõl a magánerdõ-tulajdonosok és gazdálkodók.
A MEGOSZ Nagyrendezvény elsõ
köszöntõjét Luzsi József, a Szövetség
elnöke tartotta. Beszédében külön kiemelte a gazdasági válság erdõgazdálkodásra gyakorolt rendkívüli hatását és
azt, hogy ennek következményeként a
magánerdõ-tulajdonosok és gazdálkodók napjainkban a túlélésért is küzdenek. Ráadásul a nemzeti támogatások
egyre csökkennek, miközben az uniós
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támogatási jogcímek megindulása, kifizetése igen lassú. A továbblépéshez elsõként új jogszabályi keretek szükségesek, amelyek között külön is méltatta az
új Erdõtörvényt. Egyben kérte a szakhatóságtól, hogy minél pontosabban határozzák meg az erdõben elvégzendõ feladatokat és ne csak a törvény betartására kötelezzék a tulajdonosokat, de
szakmai tudásukkal segítsék is munkájukat. A kiváló minõségû szakmai munka a második olyan kitörési pont, amit
az erdészeti szakirányítók és a mûvezetési központok tudnak garantálni, akik
egyben a magánerdõ-gazdálkodók falugazdász-hálózatát is jelentik. Ennek
fenntartása és a nemzeti költségvetésben történõ támogatása a magánerdõ
számára létkérdés! Harmadsorban kiemelte, hogy a korábbi erdõfenntartási
járulékrendszer kifuttatását az FVM tárca garantálta és tudomása szerint az idei
kifizetések forrása biztosított. A kibontakozás negyedik pillérét alkothatják az
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uniós erdészeti jogcímek, amelyekkel
kapcsolatban azonban rendkívül sok
probléma, késedelmes határozathozatal
és kifizetés teszi bizonytalanná a mindennapi gazdálkodás kiszámíthatóságát. Külön kiemelte az indítandó jogcímek közül az állománynevelési feladatok mielõbbi megindításának szükségességét. Elmondta, ha az általa vázolt
négy problémakörben megoldást és támogatást kapunk a minisztériumtól és a
szakhatóságtól, akkor a magánerdõsök
cserébe a közcéloknak megfelelõ eredményes gazdálkodást tudják felajánlani.
Mint mondta: „A magánerdõ-gazdálkodás helyzetének megoldása saját kezünkben van, de az említett segítségek
nélkül az eredményességet nem tudjuk
garantálni”. Majd jó munkát és kiszámíthatóbb jövõt kívánt mindenkinek.
Végezetül megköszönte a házigazdáknak, Molnár Lászlónak és Ágoston Gyulának, valamint a POPLAR Magán Erdészet Kft. valamennyi munkatársának a rendezvény kitûnõ elõkészítését, Répászky Miklósnak a térség ismert és elismert szakirányítójának az
elõkészítésben és lebonyolításban nyújtott önzetlen segítségét, valamint a
MEGOSZ titkárságának, dr. Sárvári Jánosnak, dr. Somogyvári Vilmosnak
és Tomka Kornéliának a szervezésben végzett munkáját.
Sirman Ferenc, az FVM szakállamtitkára tolmácsolta Gráf József miniszter
üdvözletét és köszönetet mondott a magánerdõsöknek az egyre magasabb színvonalon végzett tevékenységükért. Emlékeztetett arra, hogy az Erdõtörvény
módosítását az erdõvel kapcsolatos megváltozott társadalmi igények mellett az is
indokolta, hogy a szakhatóság és a magánerdõ-gazdálkodók között megfelelõ
együttmûködés alakult ki az elmúlt évek
során. Így vált lehetõvé a magánerdõkkel
kapcsolatos szigorú törvényi szabályozás
bizonyos pontokon történõ enyhítése is.
Ezt követõen ismertette az ÚMVP
keretében az erdészeti jogcímekkel
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kapcsolatos aktualitásokat. Az erdészeti gépbeszerzésekrõl elmondta,
hogy a rendelkezésre álló keret megemelésével a benyújtott pályázatok
közül 126-ot fogadtak el, mintegy 3,8
milliárd forint értékben. 2010-ben
újabb pályázat kiírását ebben a témakörben nem tervezik. Az ÚMVP II. tengelyében három jogcím nyílt meg: az
erdõtelepítés, az erdészeti pontenciál
helyreállítása az erdõket ért abiotikus
károk enyhítésére, valamint az agrárerdészeti rendszerek támogatása. Ez év
októberében megnyíló új jogcím az erdõ környezetvédelmi kifizetések,
amelynek 9 alfejezete lesz és a rendelkezésre álló keret (23,7 milliárd Ft) 170
ezer hektár magánerdõben nyújt támogatási lehetõséget a természetközeli
erdõgazdálkodás megvalósítására. Kihangsúlyozta, hogy ezt nem természetvédelmi korlátozásokkal, hanem önként vállalt és támogatott magas színvonalú szakmai munkával kell megvalósítani! Újabb, rövidesen megnyíló
jogcím az erdõk szerkezetátalakítása,
ami várhatóan október-novemberben
kerül kiírásra.
Az úgynevezett erdõ-Natura jogcímet eddig nem hirdették meg, mivel
nem sikerült a támogatási feltételek kérdésében a megegyezést tetõ alá
hozni az erdõgazdálkodók és a zöld
civilek között. Kiemelte, hogy a Natura 2000 területek
korlátozásait az erdészeti hatóság írja
majd elõ, de a rendelkezésre álló támogatási lehetõségek függvényében! Éppen ezért a

jogcím mielõbbi beindítása mindannyiunk érdeke, s egyben az is, hogy a támogatás igénylése egyszerûsített formában történjen.
Sirman Ferenc ezt követõen áttért a
nemzeti támogatások ismertetésére. Az
erdészeti közcélú feladatokon belül az
úgynevezett erdészeti szakirányítási támogatások, ha csökkentett mértékben
is, de az idén már kifizetésre kerültek.
Az erdõtelepítés, erdõfelújítás determinációjára 275 millió forint áll rendelkezésre, aminek kifizetése ez év végéig
várható. Sajnálatosnak nevezte, hogy az
állampolgárok személyi jövedelemadójának 1 %-ából az erdõkre adható támogatási lehetõség megszûnt, de mint jelezte, széles körû összefogással megpróbálják ezt a lehetõséget újra biztosítani az adófizetõk számára.
A 2010. évi nemzeti költségvetésrõl
az FVM szakállamtitkára röviden csak
azt jelezte, hogy a rendelkezésre álló
1,3 milliárd forint jelen pillanatban az
erdõfelújítások és erdõtelepítések determinációjánál szerepel. Ugyanakkor
az erdészeti támogatásokat a Nemzeti
Erdõ Program címszó alatt szeretnék
külön soron szerepeltetni. A meglévõ
keretek ily módon történõ felosztása
még nem végleges, arról szakmai
egyeztetések folynak és önálló képviselõi indítványok készülnek.
Az FVM képviselõjének beszéde
után Molnár László, a POPLAR Magán Erdészet Kft. ügyvezetõje, a MEGOSZ alelnöke, a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a programok összeállításánál igyekeztek igazodni a napi aktualitásokhoz és egy lehetséges alternatívát megismertetni a jelenlévõkkel a
fa energetikai hasznosításának bemutatásával.
(folytatás a novemberi számban)

Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 10. szám (2009. október)

