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INDUL A MAGÁNERDÉSZETI KÖZ-
FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM MA-
GYARORSZÁGON mottóval a Magán
Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Or-
szágos Szövetsége (MEGOSZ) 2011. feb-
ruár 24-én országos erdészeti szakirá-
nyítói értekezletet tartott Budapesten az
Erdészeti Információs Központ nagyter-
mében, amelynek célja: a rövidesen
meginduló magánerdészeti közfoglal-
koztatási program bemutatása, a 2011.
évi erdészeti szakirányítói támogatások
megteremtése érdekében teendõ lépé-
sek, a vidékfejlesztés erdészeti jogcíme-
inek helyzetértékelése és az erdõ kör-
nyezetvédelmi jogcím módosítási javas-
latainak megvitatása volt.

A zsúfolásig megtelt teremben a
megjelenteket elõször Támba Miklós
alelnök levezetõ elnök köszöntötte,
majd átadta a szót Luzsi József elnök-
nek, aki a köszöntést követõen el-
mondta, mi motiválta a MEGOSZ-t az
értekezlet összehívásában.

Ezt követõen üdvözölte a Nemzet-
gazdasági Minisztérium megjelent két
képviselõjét, Fekete László osztályve-
zetõt, Foglalkoztatási Osztály és Bálint
Attila, szakmai fõreferenst, Közmunka
Tanács Titkársága. 

Fekete László röviden vázolta az or-
szágos közfoglalkoztatási programot,
valamint azt, hogyan illesztették be a
magánerdõs pályázati lehetõséget az
országos közfoglalkoztatási rendszer-
be. Jelezte, hogy a támogatási program
sikerességén múlik, hogy jövõre folyta-
tódik-e a program.

Ezután Bálint Attila tájékoztatást
adott a munkanélküliek létszámának
országos alakulásáról. Elmondta, hogy
a közfoglalkoztatási rendszert át kell
alakítani, mert nagyon fontos, hogy
megszûnjön az eddigi pazarló, kontrol-

lálatlan rendszer, de õrizzük meg, ami
értékteremtõ!

– Milyen legyen az új rendszer?- tette
fel kérdést. A választ az alábbiakban le-
het összefoglalni:

• Az állami segítség annak járjon, aki
tesz is érte!

• Minél több munkára kész és képes
munkanélküli dolgozzon, kevesebben
maradhassanak passzívak!

• Csak az értékteremtõ, hasznos
munkavégzést lehessen támogatni!

• A forrásfelosztás legyen a munka-
erõpiaci helyzettel arányos!

Legyen egyszerûbb a pályázati admi-
nisztráció!

• Minden esetben legyen közérdekû
a foglalkoztatás célja.

• A közfoglalkoztatás ne szolgáljon
direkt nyereségszerzést.

• A támogatott foglalkoztatás ne
váltson ki és ne szorítson ki elsõdleges
munkaerõpiaci álláshelyeket.

• A támogatással nem lehet beavat-
kozni a helyi munkaerõpiaci folyama-
tokba.

A fenti szigorú feltételek figyelembe-
vételével elkészítették az országos köz-
foglalkoztatási programot, elsõ ízben a
magán erdõgazdálkodók számára is.
Ezzel régi vágya teljesült a magán erdõ-
gazdálkodóknak, amiért több éven ke-
resztül harcoltak. A program célja a re-
gisztrált álláskeresõk és bérpótló jutta-
tásra jogosultak részére átmeneti mun-
kalehetõség megteremtése, erdõmûve-
lõ célprogram segítségével.

Ezután ismertette a programban meg-
valósítható közfeladatokat. A rendelke-
zésre álló forrás 1,5 milliárd forint. El-
mondta, hogy a pályázat benyújtására
jogosult valamennyi magán erdõgazdál-
kodó, vagy gesztorként azok együttmû-
ködésre, szakmai irányításra létrehozott

társulása, konzorciuma a tulajdonos(ok)
megbízásából és felhatalmazásával

Ismertette, hogy a pályázó az igé-
nyelt támogatásokat milyen költségekre
fordíthatja.

A program kezdetének idõpontja
2011. 04. 01, a befejezés végsõ határide-
je 2011. 12. 31.

A támogatás igényléséhez 10%-ot ki-
tevõ saját forrás szükséges.

Luzsi József röviden ismertette a
MEGOSZ szerepét, vállalt feladatait a
közmunka-programban. Ennek kereté-
ben a 2010. évben sikeres erdészeti
szakirányítói pályázatot benyújtott és
elnyerteket (mintegy 470 fõ) és az adott
térségben illetékes erdészeti igazgató-
ság által javasolt nagy területtel rendel-
kezõ, a közfoglalkoztatás szempontjá-
ból szóba jöhetõ erdõgazdálkodókat
erdészeti igazgatóságonként szerve-
zendõ rendezvényekre kell meghívni
(10 rendezvény országosan). Ezek ke-
retében szó esne a szakhatóság által
fontosnak és aktuálisnak tartott felada-
tokról, illetve a magánerdészeti köz-
foglalkoztatási programot mutatnánk
be, ismertetve a pályázatot, felajánlva a
MEGOSZ segítségét a pályázatok meg-
írásához és a támogatást elnyert pályá-
zatok esetében azok folyamatos végig-
kísérését, egységes adminisztrációjuk
biztosítását. Kérte, hogy minél többen
éljenek a pályázat nyújtotta lehetõség-
gel.

Támba Miklós a 2. napirendi pont-
ban ismertette az erdészeti szakirányí-
tás elõzményeit, létrejöttét és a MEG-
OSZ szerepét ebben a folyamatban. 

Ezt követõen Luzsi József kiegé-
szítette az elhangzottakat, elmondta,
hogy a 2011. évi nemzeti erdészeti költ-
ségvetésben mindösszesen 919 millió Ft
áll rendelkezésre, ami épphogy elég a

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÕÕ BB EE NN

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

Országos Erdészeti Szakirányítói 
értekezlet a MEGOSZ szervezésében



Egyesületünk és szakmánk széles kör-
ben ismert és elismert „nagy öregje”,
Balázs István 75 éves lett.

Majd’ 45 éve ismerhettem meg, ami-
kor a Növénytan Tanszéken a rügyeket
és a fenyõtobozokat kellett behunyt
szemmel felismernünk, és hogy
mennyire kedvelték a diákok, azt az is
mutatja, hogy egy „juppajdé” verssza-
kot is költöttek róla.

A sors a Pest Megyei Tanácshoz so-
dorta, ahol a Mezõgazdasági Osztályon
erdészeti és vadászati fõfelügyelõként
alkothatott máig meghatározó szakmai

és egyesületi munkát, amely a legered-
ményesebb erdészeti szakpolitikusok
közé emelte.

Balázs István jókor volt jó helyen,
amikor az erdészszakma számára szinte
korlátlan lehetõség nyílt a „gazdaságta-
lannak” minõsített termelõszövetkezeti
földek beerdõsítésére.

Erdészeti szakmai felügyelõként jó
érzékkel ismerte fel a Gödöllõi-domb-
ságban és a Dél-Pest megyei, homokkal
borított vályogtalajokban rejlõ erdõtele-
pítési lehetõségeket, és a célcsoportos,
„ideiglenes” cellulóz-nyár erdõtelepíté-
si szándékot, amely erdõk késõbb vég-
legesen erdõ mûvelési ágba kerültek.

A dombokon elfogytak a lovak, a
homokkal borított vályogtalajokon pe-
dig alacsonyak voltak a növényter-
mesztési átlagok, amely rontotta a tsz-
elnökök prémiumfeltételeinek teljesít-
hetõségét, ezért szinte számolatlanul
ajánlották fel beerdõsítésre és a támo-
gatások megszerzésére ezeket a „gaz-
daságtalan” földeket.

A rendelet, amely kötelezõvé tette
minden tsz-ben az erdész szakemberek
alkalmazását, amely az akkori maga-

sabb tsz fizetések miatt nagy vonzerõt
jelentett a fiatal kezdõ erdészek és az ál-
lami erdõgazdaságoknál dolgozó, de
amúgy inkább a lakóhelyén alkotni
akaró, idõsebb szakemberek számára
is.

Balázs István ebben a szakpolitikai
klímában remekül feltalálta magát és
nagyot is alkotott.

Konkrét szervezõmunkát ugyan
„csak” Pest megyében végzett, de az
OEE Termelõszövetkezeti Helyi Cso-
port elnökeként, az OEE (40 éve folya-
matos) választmányi delegáltjaként és
20 évig az elnökség tagjaként, biztatást
adott a többi megyei erdészeti felügye-
lõnek is, hogy el kell hinni ezt a soha
vissza nem térõ alkalmat, és telepíteni -
telepíteni kell az erdõket, fejleszteni
kell a fafeldolgozást, és helyzetbe kell
hozni a kollégákat, az egyesületi tagtár-
sakat, akik ebben a munkában részt
akartak és részt is tudtak venni.

Az állami erdõgazdaságok szerve-
zettségét, szakmai potenciálját mindig
követendõ példának tartotta. Az Egye-
sület helyi csoportjának megszervezé-
sével õ maga volt a hiteles érdekvédõ,
és a tavaszi meg az õszi megyei –
100–150 fõs – „kis vándorgyûlések” ke-
retében összejöhettünk, beszélgethet-
tünk, tájékozódhattunk, üzletelhettünk
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2010. évi K-1 és K-2 determinációk kifi-
zetésére, amelyek tudomásunk szerint
már folynak. A kialakult helyzetben a
MEGOSZ kezdeményezésére vala-
mennyi erdészeti szövetség és egye-
sület (FAGOSZ, MEGOSZ, MERSZ,
OEE) közös levélben fordult a mi-
niszterhez, kérve a támogatások ke-
retének belsõ átcsoportosítással
történõ megteremtését. Ezt követõen
pedig buzdította a szakirányítókat az
összefogásra, a MEGOSZ-ba történõ be-
lépésre, az egységes fellépésre, mert
csak ez hozhat eredményt. 

Támba Miklós ezt követõen meg-
nyitotta és levezette a vitát, aminek
eredményeként megfogalmazták a kö-
zösen teendõ további lépéseket a szaki-
rányítás támogatásának megszerzése
érdekében, abban az esetben, ha a mi-
niszteri levélnek nem lesz semmilyen
eredménye.

A következõ napirendi pont kereté-
ben Támba Miklós megadta a szót Sár-
vári Jánosnak, aki ismertette a vidék-
fejlesztés erdészeti jogcímeivel kapcso-
latos legújabb fejleményeket.

2011.02.03-án összeült a Monitoring
Bizottság. Az ülés jelentõs része az

ÚMVP erdészeti jogcímeirõl szólt. Ed-
dig rendszeresen hátrasorolták az erdé-
szeti jogcímeket és ezért csupán 10-
45%-át kötötték le mostanáig az egyes
erdészeti jogcímekre rendelkezésre álló
keretekbõl. Ennek felgyorsítása érdeké-
ben levelet írt a MEGOSZ V. Németh
Zsolt vidékfejlesztési államtitkárnak, va-
lamint Búsi Lajos helyettes államtitkár-
nak. 

A MEGOSZ javasolta, hogy az MB
keretén belül alakuljon meg az Erdésze-
ti albizottság. A javaslatot a bizottság
tagjai elfogadták és 14 szervezet képvi-
selõjével már meg is alakult. 

Az MB támogatta a NATURA 2000
magánerdõs jogcím létrehozását és a ja-
vaslat továbbítását az unióhoz. Döntés
született arról, hogy mintegy 9,5 milli-
árd forintot átcsoportosítanak az Erdõ
környezetvédelmi és a Nem termelõ
beruházások jogcímekrõl erre a terület-
re, ami lehetõvé teszi mintegy 150-160
ezer hektár Natura erdõterület területa-
lapú egységes és áttekinthetõ rendszer-
ben történõ támogatását.

Az erdészeti potenciál helyreállí-
tása jogcím támogatási plafonját 2860
eur/ha –ra tervezik emelni, hogy kezel-

hetõek legyenek a rendkívüli erdõká-
rok is. Ezt a javaslatot is továbbította az
MB az uniós bizottságnak jóváhagyásra.

Erdõ környezetvédelmi kifizeté-
sek. A megjelent rendelet a mindenna-
pos szakmai gyakorlattól idegen, túlbo-
nyolított, és ily módon túlzott adminisz-
tratív terhet rak nemcsak a támogatást
igénybe vevõk, hanem a szakigazgatás
vállára is. Tekintettel, arra hogy a ren-
delet nagyon fontos a MEGOSZ számá-
ra, hiszen a jogcím mellé rendelt keretet
a hátralevõ költségvetési idõszakban
értelmesen és célszerûen fel kell hasz-
nálni, az EKV rendeletet módosítani,
egyszerûsíteni szükséges. 

Végül Támba Miklós átadta a szót
Bodor Dezsõ Károlynak, aki a fenti-
ekhez kapcsolódóan az EKV-s támoga-
tási rendeleten végigmenve pontról-
pontra ismertette az egyes alcímekhez
tartozó szövegszerû módosító javaslato-
kat, amelyeket a jelenlévõk megvitattak
és véglegesítettek. A javaslatokat remé-
nyeink szerint az Erdészeti Albizottság
vitatja meg.

Végül Támba Miklós megköszönve
az aktív részvételt, bezárta az ülést.

Dr. Somogyvári Vilmos

Dr. Balázs István 75 éves




