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Közfoglalkoztatási program
Mint azt a korábbi lapszámokban hírül
adtuk, a magánerdészeti közfoglalkozta-
tási program elsõ üteme áprilisban meg-
kezdõdött és ennek keretében több mint
800, javarészt alacsony képzettségû
munkanélküli foglalkoztatását biztosítot-
ták a pályázó magánerdõsök. A Nemzet-
gazdasági Minisztérium illetékesei által is
sikeresnek mondott indulást követõen a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
szorgalmazta, hogy az elsõ körben kima-
radt magán erdõtulajdonosok számára is
tegyék lehetõvé egy második körben
meghirdetett közfoglalkoztatási pro-
gramban való részvételt. A MEGOSZ
erõfeszítéseit siker koronázta és megje-
lent a „Pályázati felhívás az országos
közfoglalkoztatási program támogatásá-
ra 2011/8. - magán erdõgazdálkodók
számára”. A nyílt pályázat anyagai letölt-
hetõk a www.munka.hu, honlapról. 

A pályázatok beadási határideje
2011.június 27.

A programban megvalósítható köz-
feladatok köre bõvült: - határjelek rend-
betétele, a természeti károkat (árvíz, vi-
har) szenvedett erdõterületek rehabili-
tációja közfeladatokkal.

A MEGOSZ az elõzetes felmérések
alapján országosan mintegy 500 fõre
becsülte azt az igényt, ami a magáner-
dõkben jelentkezhet a második körös
közfoglalkoztatási programban. A pá-
lyázó által megvalósítandó program ke-
retén belül bérpótló juttatásra jogosult,
valamint álláskeresõ személyek foglal-
koztatása támogatható.

A pályázat benyújtására jogosult va-
lamennyi adószámmal rendelkezõ ma-
gán erdõgazdálkodó, aki tevékenységét
gazdasági társaságként, egyéni vállal-
kozóként, õstermelõként, családi gaz-
dálkodóként végzi.

A pályázat megfogalmaz egy minimá-
lis létszámot (5 fõ), ami alatt nem lehet
közfoglalkoztatási projektet indítani.

A pályázó az igényelt támogatásokat
a következõkre fordíthatja: munkabér

valamint annak járuléka, a támogatás
legalább 80%-os mértékig, a munkába-
járással kapcsolatos utazási költségtérí-
tésrõl szóló jogszabály szerint a munka-
adót terhelõ utazási költségek, munka-
ruha és egyéni védõeszközök költsége,
munkásszállítási költségek, kis értékû
tárgyi eszközök beszerzésének költsége. 

A támogatás igényléséhez legalább
10%-ot kitevõ saját forrás szükséges. A
magánerdészeti szakirányítói hálózat ki-
emelt szerepet játszhat majd a munkák
szakmai felügyeletében, irányításában is.

A MEGOSZ nemcsak ötletgazdája
volt a magánerdészeti közfoglalkozta-
tás gondolatának, hanem a jövõben is
folyamatosan nyomon kíséri, segíti a
program pályázatainak megírását, azok
szakmai megvalósítását, egységes ad-
minisztrációjuk biztosítását, megte-
remtve a napi kapcsolattartást és infor-
mációáramlást a pályázók és az illeté-
kes hatóságok között. Kérjük, hogy mi-
nél többen pályázzanak a magánerdé-
szeti közfoglalkoztatásra és bõvebb in-
formációért, segítségért forduljanak bi-
zalommal a MEGOSZ-hoz a következõ
elérhetõségek bármelyikén: 06-1-391-
42-90, fax: 06-1-391-42-99, e-mail: meg-
osz@mail.datanet.hu 

Dr. Somogyvári Vilmos
* * *

100 fõs MEGOSZ rendezvény 
Székesfehérváron

A MEGOSZ nagy érdeklõdéssel kísért
rendezvényt tartott Székesfehérváron a
Fejér megyei magánerdõ-tulajdonosok
és gazdálkodók részére 2011. május 03-
án. A MEGOSZ tagság által kevésbé lefe-
dett megyében a Szövetség munkájának
megismertetése is a rendezvény egyik
célja volt. Nagy örömünkre közel 100 fõ
vett részt az eseményen, amelyen elõször
Szalainé Csomós Krisztina osztályve-
zetõ (Pest Megyei Kormányhivatal Erdé-
szeti Igazgatósága) tartott elõadást az új
Erdõtörvény és eddig megjelent végre-
hajtási rendeletei alkalmazásáról, majd
Dr. Sárvári János a MEGOSZ ügyveze-
tõ elnöke foglalta össze a magyar magán-

erdõ gazdálkodás eddigi 20 esztendõs
történetét, tájékoztatott a MEGOSZ leg-
fontosabb feladatairól és közelmúltban
elért eredményeirõl, illetve felvázolta a
nemzeti és uniós társfinanszírozott támo-
gatási lehetõségeket a magánerdõ szek-
torban. Végül Márton Edit szakirányító
(Székesfehérvár erdésze), úgy is mint a
rendezvény házigazdája, az erdészeti
szakirányítás feladatairól és a MEGOSZ
tagság elõnyeirõl beszélt. Az ezt követõ
vitához hozzászólt dr. Banizs Károly du-
nántúli összekötõ és Pintér József túraút
felelõs (Magyar Természetvédõ Szövet-
ség) felajánlva együttmûködésüket a tér-
ség erdõtulajdonosainak a területükön
átvezetõ túra-utak fenntartásában és mû-
ködtetésében egymás folyamatos, köl-
csönös tájékoztatása mellett. Ebben a té-
mában Szövetségük és a MEGOSZ orszá-
gos szinten is egyeztet majd. A rendez-
vény záró szakaszában kötetlen konzul-
táció és beszélgetés alakult ki a jelenlé-
võk között. A jó hangulatú és igen sike-
res rendezvény elõkészítéséért és lebo-
nyolításáért ezúton is külön köszönetet
szeretnénk mondani Márton Edit erdé-
szeti szakirányítónak! 

* * *
Lezajlott a MEGOSZ éves 

Közgyûlése
A MEGOSZ 2011. május 05-én Elnök-
ségi ülést és azt követõen Közgyûlést
is tartott az Erdészeti Információs Köz-
pont Tanácstermében. A Közgyûlésen
megjelent 65 tag megszavazta a 2010.
évi elnökségi és felügyelõ bizottsági
beszámolót, illetve a mérleget, továb-
bá az idei költségvetés tervezetét.
Megvitatták a tagdíjak esetleges módo-
sítására beérkezett javaslatokat, alter-
natívákat és ezzel kapcsolatban a Köz-
gyûlés úgy határozott, hogy 2012. ja-
nuár 1-i hatállyal kisebb finomításokat
teszünk a jelenlegi tagdíjrendszerben,
ami az 500 hektárnál nagyobb erdõte-
rülettel rendelkezõ tagokra és a na-
gyobb támogatásban részesülõ szaki-
rányítókra vonatkozik. 

Dr. Sárvári János
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