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A MEGOSZ tagtoborzó új állomása
Somogyszob
A Mocz és Társa Magánerdészet Kft.,
valamint a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége közös szervezésében 2010. július 20-án
tagtoborzóval egybekötött szakmai napra került sor Somogyszobon, a Kft. csemetekertjében felépített impozáns rendezvényteremben.
László Diána ügyvezetõ igazgató
(Mocz és Társa Magánerdészet Kft.) köszöntötte a nagy számban (180 fõ) megjelenteket, majd ismertette a programot.
Luzsi József elnök (MEGOSZ) „Mi a
MEGOSZ és annak jelentõsége?” címû
elõadásában a szövetségi tagsággal
kapcsolatos elõnyöket és lehetõségeket
ecsetelte, majd válaszolt a feltett kérdésekre.
Nagy József osztályvezetõ (MgSzH
Központ Erd. Ig.) részletes tájékoztatást adott a nemzeti és uniós társfinanszírozott erdészeti jogcímekkel kapcsolatos pályázati lehetõségekrõl, különös tekintettel az erdõtelepítések
jogcím várható változásaira. Elõadásában ismertette a már mûködõ és a várhatóan megnyitásra kerülõ erdészeti
jogcímeket. Végezetül kiemelte, hogy
a MEGOSZ által kezdeményezett erdõtelepítési és ápolási egységár-emelési
javaslatot az Unió elfogadta és rövidesen megjelenik az új egységárakkal módosított rendelet is. Jelezte, hogy az erdészszakmában még nem volt példa
ilyen sikeres szakmai érdekképviseleti
kezdeményezésre.
Szabó József igazgató (Somogy Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága)
elõadásában ismertette az új Erdõtörvény (2009.évi XXXVII. Törvény) és Végrehajtási rendelete (153/2009.(XI.13.)
FVM rendelet) alkalmazásának elsõ tapasztalatait. Ez utóbbi téma újszerûsége

miatt az elõadottakat részletesebben ismertetjük. Az új erdõtörvény által bevezetett fogalom az erdõk természetességi
állapota szerinti besorolás (természetes
erdõk, természetszerû erdõk, származék erdõk stb). Az erdõk természetességi állapotát, a kapcsolódó rendelet hatálybalépését követõen, elsõ alkalommal az Adattár adatainak felhasználásával kell megállapítani. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megállapított természetességi állapot felülvizsgálatát az erdõgazdálkodó – az erdõtervben szereplõ faállomány-leírás módosításának
kezdeményezése mellett – 2010. december 31-ig kérelmezheti.
Az igazgató ráirányította a figyelmet
az új formanyomtatványokra, melyek
alkalmazását sok erdõgazdálkodó mellõzi s ez akadályozza az ügyintézés gördülékenységét. A kötelezõen alkalmazandó formanyomtatványok letölthetõk
a www.mgszh.gov.hu oldalról. Az eljá-
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rási díjakat a 40/2010.(IV:15.) FVM rendelet tartalmazza.
Hangsúlyozta, hogy az új Erdõtörvény sokkal nagyobb adminisztrációs
terheket és szakmai felelõsséget ró az
erdõgazdálkodókra, szakirányítókra.
Ezután ismertette az erdõgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos bejelentési folyamatot. Az erdõterv-határozat (korábban üzemterv) szabályozza
az egyes erdõrészletekben az erdõgazdálkodási tevékenységet. Az egyes tevékenységek bejelentése az erdõgazdálkodó kötelezettsége, azonban a bejelentési ûrlapot a szakirányítónak is alá
kell írni. Az eljárás során az MgSzH erdészeti Igazgatósága ellenõrzi, hogy az
erdõtervnek megfelelõ-e a bejelentés,
továbbá eleget tesz-e a formai követelményeknek. Ekkor teszi meg korlátozását a zöldhatóság vagy az erdészeti hatóság. Szükség esetén ellenõrzik az erdõfelújítási biztosíték meglétét. Végeze317

tül tudomásul veszi a hatóság a bejelentést vagy döntést tartalmazó végzést,
határozatot hoz.
Az új Vhr. elõírja, hogy az erdõben
jogszerûen végezhetõ fakitermelés
megkezdése elõtt (kivéve fásítás, szabadrendelkezésû erdõ) mûveleti lap
formanyomtatványt kell kiállítani, ami a
szakirányító kötelezettsége, de errõl az
erdõgazdálkodót is tájékoztatni kell,
amit a mûveleti lap aláírásával igazol.
Kihangsúlyozta, hogy az erdõgazdálkodó kötelezettsége az egyes erdõgazdálkodási tevékenységek (erdõmûvelési munkák, fahasználati munkák) végrehajtásának bejelentése, amelyet a szakirányító aláírásával igazol.
A bejelentést követõen a hatóság ellenõrzést végez, a fahasználatok esetében kockázatelemzéssel választják ki az
ellenõrizendõket.
Szabó József a késõbbiekben ismertette az erdõtervtõl eltérõ gazdálkodás
(korábban üzemterv-módosítás) engedélyezésének folyamatát, amelyhez
egyelõre a régi formanyomtatványt kell
használni.
Végül kitért a támogatásokra és jelezte, hogy sok pályázatot azért utasítanak el, mert nem felelnek meg a formai
követelményeknek, valamint sokszor a
határidõt sem tartják be a pályázók.
A házigazda által biztosított jóízû
ebéd elfogyasztása után dr. Somogyvári Vilmos programvezetõ (MEGOSZ):
„Tájékoztatás az erdészeti szaktanácsadás és képzés nyújtotta lehetõségekrõl”
címmel tartott elõadást.
Ezt követte Mocz András alelnök
(MEGOSZ): „Mit jelent az erdészeti szakirányítás? A MEGOSZ tagság elõnyei. A
vágástakarítás alternatívái” címû elõadása.
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A jelenlevõk nagy érdeklõdéssel
hallgatták az erdészeti szakirányításról
szóló információkat. Az elõadó felhívta
a figyelmet arra, hogy a szakirányítók akik a magán erdõgazdálkodók falugazdász hálózatát jelentik - nemzeti
szintû támogatása nem megoldott. Megfelelõ finanszírozás hiányában ez a
több év alatt kialakult struktúra összeomolhat, aminek a következményei beláthatatlanok.
A MEGOSZ tagság elõnyeit az alábbiakban fogalmazta meg: a legmagasabb szintû érdekvédelmi képviselet a
jogszabálytervezetek véleményezésekor, idõbeni tájékozódás a megjelenõ,
magánerdõsöket érintõ jogszabályokról, azonnali információ a támogatási
rendeletek megjelenésérõl, pályázati
lehetõségekrõl, szakmai segítségnyújtás szaktanácsadással, kiadványokkal,
szakmai bemutatókkal.

Aki ma belép a MEGOSZ-ba az a holnapi naptól kezdve már nemcsak részese, hanem aktív formálója is lehet saját
és vállalkozása sorsának, a magyar magánerdõ-gazdálkodás jövõjének!
A házigazda elõadását követõen a jelenlevõk tájékoztatást kaptak a VALKON Kft. által forgalmazott gépekrõl,
eszközökrõl és a Stihl Kft. fejlesztéseirõl, gépeirõl.
Az elõadások után a résztvevõk megtekintették a Stihl Kft. munkavédelmi
eszközeinek, továbbá új fejlesztésû eszközeinek bemutatóját és konzultáltak a
látottakról a Kft. szakembereivel.
A csemetekert tõszomszédságában a
vendéglátók PÖMA AG225 függesztett
grédert mutattak be, ami igen hasznos
eszköz a stabilizálatlan erdészeti utak
karbantartásánál.
Ezt követõen gépi bemutatóra az Ötvöskónyi 7E erdõrészletben került sor. A
bemutatón munka közben láthattuk a
VALTRA T191 HighTech traktort Seppi
Midi Forst 225DT erdészeti zúzóval szerelve. A bemutató másik helyszínén VALTRA
T131 High Tech traktort erdészeti kivitelû,
Kesla Patu 10HD kiközelítõvel és Kesla
305T daruval vágástéri hulladék felterhelését és kiszállítását tekinthetünk meg.
A terepi gépbemutató után visszatérve a rendezvényterembe mód nyílott az
elõadókhoz kérdéseket intézni. Az
élénk eszmecsere után a nagy sikerû
tagtoborzó Luzsi József elnök összefoglalójával, zárszavával fejezõdött be.
Az élénk érdeklõdést kiváltó, nagyszerûen megszervezett találkozóért köszönet illeti Mocz András alelnököt,
cégtulajdonost, László Diana ügyvezetõ igazgatót és munkatársaikat.
Dr. Somogyvári Vilmos

Érdekességek a természetben
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