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A MEGOSZ 2012. május 18-án, 10:30
perces kezdettel tartotta meg idei Köz-
gyûlését, melyre az Erdészeti Informáci-
ós Központban (1021 Bp., Budakeszi út
91.) került sor. A jelenléti ív szerint 69
szavazatra jogosult regisztráltatta magát
a rendezvényen, amelynek levezetõ el-
nöke Támba Miklós volt. A közgyûlé-
sen részt vett Lomniczi Gergely, az OEE
fõtitkára is. 

Luzsi József elnök megtartotta beszá-
molóját a MEGOSZ 2011. évi munkájá-
ról. Ennek során kitért a Szövetség je-
lenlegi helyzetére és a jövõbeni elkép-
zelésekre is. Kiemelte, hogy az elmúlt
évben a mûködési támogatások alapve-
tõ fontosságú bevételeitõl esett el a Szö-
vetség, és ezért kényszerbõl meghozan-
dó döntéseket kellett felvállalnia az el-
nökségnek. A tavalyi elõkészítõ mun-
kák bázisán azonban 2012. I. félévében
beértek az eredmények, és a MEGOSZ
kiugróan jó érdekérvényesítési perió-
dust tudhat maga mögött. Ide tartoznak
a Natura és a fiatal erdõk ápolása jogcí-
mek megnyitása, az erdészeti potenciál
és az EKV egységárainak felemelése,
valamint más jogcímeknél az általunk
kért egyszerûsítések elfogadtatása.
Ezek együttesen 13-15 milliárd forint
plusztámogatást pumpálnak a magyar
magánerdõ-gazdálkodásba. Megkö-
szönte az elnökség, illetve az alkalma-
zottak eredményes munkáját. Külön,
személy szerint is megköszönte Bodor
Dezsõ Károlynak, a tavalyi szentgáli
nagyrendezvény házigazdájának, vala-
mint munkatársainak és családjának ál-
dozatos munkáját. Az ezt követõ hozzá-
szólások során többek között elhang-
zott, hogy a magánerdõsök érdekeit mi
magunk tudjuk csak eredményesen
képviselni. Dr. Somogyvári Vilmos sze-
mélyében egy nagyon értékes munka-
társunktól kellett megválni kényszerû-
ségbõl. Ezúton is köszönjük munkáját,
de a vég nélküli létszámcsökkentés sem
járható út. Nekünk, magunknak kell a
Szövetséget fenntartanunk. 

Támba Miklós összefoglalta az el-
mondottakat: az ügyvezetõ elnöknek
profi, hozzáértõ, fizetett érdekképvise-
lõnek kell lennie. Komoly eredmény-

nek tartotta, hogy sikerült megvéde-
nünk a fiatal erdõk ápolása jogcím át-
csoportosítani tervezett forrásait. Véle-
ménye szerint itt történt meg az erdésze-
ti jogcímek vonatkozásában a tényleges
áttörés. A MEGOSZ-t ezért erõssé kell
tenni. Az, hogy egy magánerdõs a Szö-
vetség tagja is legyen, becsületbeli kér-
déssé kell hogy váljon. Igazi sikerként
értékelte, hogy a tagság körébõl elhang-
zott felszólalások egyértelmûen jelzik
egy pozitív szemléletváltás bekövetke-
zését és ezt kell továbbvinnünk a teljes
tagság felé. Sajnálatos, hogy leépítésre
kényszerültünk, holott bõvülõ kapacitá-
sokra van szükség. Elmondta, hogy az
ÚMVP-ben az erdészetre tervezett 110
milliárd forintból alig 60 milliárdot vet-
tünk igénybe eddig, ezért a megnyíló le-
hetõségeket fokozottabb mértékben
kell kihasználni a hátralevõ két eszten-
dõben. Rendkívül fontos, hogy politika-
mentesen tudtunk érdekérvényesítõ
munkát végezni. Luzsi József hozzátette,
hogy a Monitoring Bizottság Erdészeti
Albizottsága – dr. Sárvári Jánossal az
élén – sokat tett a keretek megnyitásá-
ért, de ez felelõsség is. Az így megnyíló
lehetõségeket a magánerdõsöknek ki
kell használniuk. Már a következõ uniós
ciklusra figyeljünk, és most erre kell
koncentrálnunk. Sajnálatos, hogy meg
kellett válnunk egy értékes munkatár-
sunktól. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 8
esztendõben az elnökségi tagok nem-
csak költségtérítés nélkül végezték fela-

datukat, hanem jelentõs anyagi áldoza-
tokat is hoztak a Szövetségért. 

Bodor Dezsõ Károly, a Felügyelõ Bi-
zottság elnöke tartotta meg ezután be-
számolóját a 2011. évrõl. Ismertette a
Felügyelõ Bizottságnak a tavalyi évi el-
lenõrzésérõl készült jegyzõkönyvében
foglaltakat. Kiemelte, hogy az elmúlt
évben tapasztalt, közel 8 millió forintos
negatív szaldó egyrészt a korábban jel-
zett és elkerülhetetlen forráscsökkené-
sek, másrészt a szokásosnál több vidéki
rendezvény és a kapcsolódó postakölt-
ségek, gépkocsikilométer-növekedés
számlájára írható. Látható, hogy a MEG-
OSZ az említett negatív hatások ellen-
súlyozására csökkentette létszámát,
megszüntette az Erdészeti Lapok ked-
vezményes juttatását és az étkezésijegy-
támogatást az alkalmazottak számára,
ugyanakkor mindent megtesz további
mûködési források bevonásáért. Az el-
hangzottakkal kiegészítve kérte a Felü-
gyelõ Bizottság beszámolójának elfoga-
dását, valamint javasolta a 2012. évi ter-
vezett költségvetés elfogadását is.

Ezt követõen Luzsi József elnök – a
Felügyelõ Bizottság beszámolójához is
kapcsolódva – ismertette a 2011. évi
mérleg fõbb adatait (a mérlegbeszámo-
ló az új Civil Törvény elõírásainak meg-
felelõen a MEGOSZ honlapján az
„Alapszabály” link alatt megtalálható). 

A levezetõ elnök felkérésére dr. Sár-
vári János ügyvezetõ elnök ismertette a
MEGOSZ 2012. évi tervezett költségve-
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Beszámoló a MEGOSZ 2012. május
18-án megtartott Közgyûlésérõl

Rádiómûsor az erdészekrõl az MR1 adón 
Az MR1 Kossuth rádióban rövid ri-
portsorozat indult az erdészekrõl,
mindennapi feladataikról, munkájuk
bemutatásáról. A heti rendszeresség-
gel – csütörtökönként jelentkezõ –
Hajnal-Táj reggeli mûsorban 05:15 és
05:30 között adásba kerülõ riportokat
a könnyebb elérhetõség és visszahall-
gathatóság kedvéért a rádió digitális
hangtárának segítségével, letölthetõ-
vé tesszük az érdeklõdõk számára.
Az adásban Lomniczi Gergely az
Egyesület fõtitkára is megszólal. 

MR1 - Kossuth Rádió
A két sztárriporter: Balról Czifra Szilvia és
P. Kiss Zsuzsa
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tését, amit a 2011. évi terv- és tényszá-
mokkal közös összefoglaló táblázatban
adtak közre. Elmondta, hogy az elmúlt
évi jelentõs mínusz lefaragására a Szö-
vetség megtette a szükséges intézkedé-
seket és reményei szerint – a tervezett
árbevételek teljesülése esetén – pozitív
szaldóval zárhatjuk az idei évet. 

A Közgyûlés egyhangúan, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadta
az elnöki beszámolót, a Felügyelõ Bi-
zottság beszámolóját, a 2011. évi mér-
leget és a MEGOSZ 2012. évi költség-
vetését. 

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

Mint azt májusi számunkban jeleztük, a
Monitoring Bizottság Erdészeti Albizott-
sága június 13-án összeült és az elmúlt
idõszak eredményeirõl beszámolót tar-
tott a június 22-i Monitoring Bizottsági
ülésen. Ennek rövidített változatát az
alábbiakban közöljük:

Az elõzõ albizottsági ülést tavaly ren-
deztük, és ennek a hosszú szünetnek pró-
zai okai voltak, hiszen meg kellett várnunk
az erdészeti jogcímek szempontjából sors-
döntõ változásokat. Elmondható, hogy a
2012-es év az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program erdészeti jogcímeinek vo-
natkozásában történelmi évnek nevezhe-
tõ, olyan évnek, amelyik az erdészet, erdõ-
gazdálkodás vonalán a rendkívüli jelentõ-
ségû, döntõ többségükben igen pozitív
változásokat meghozta nekünk erdõtulaj-
donosoknak, gazdálkodóknak. 

A fiatal erdõk ápolása jogcím támoga-
tási rendelete márciusban jelent meg, ezt
követte április végén a Natura 2000 er-
dõkre vonatkozó rendelete, majd május
elején napvilágot látott a több, már folya-
matban lévõ erdészeti jogcímet módosító
VM jogszabály is. Ezekrõl a korábbi lap-
számokban már részletesen beszámol-
tunk. A soron következõ Erdészeti Albi-
zottsági ülést úgy idõzítettük, hogy ne
csak a jogszabályi változásokról, de a
jogcímekkel kapcsolatos, azokat népsze-
rûsítõ tevékenységrõl is beszámolhas-
sunk, sõt a pályázatokra, kérelmekre vo-
natkozó elsõ számszerûsíthetõ eredmé-
nyekrõl is, amelyek a következõkben
foglalhatók össze: 

A Fiatal erdõk ápolása jogcímre 532 db
pályázat érkezett be. Ez 9-10 erdõrész-
let/kérelmet alapul véve, mintegy 4720 er-
dõrészletet érinthet és közelítõleg 1 milli-
árd forintos támogatási igényt jelent. Ez a
jogcímre rendelkezésre álló keretnek kö-
zel a felét jelenti, ami feljogosít minket ar-
ra, hogy a hátralevõ pályázati idõszakban
a keret teljes felhasználására számítsunk. 

Natura 2000 magánerdõkben jogcím
keretében, a június 06-i állapot szerint,
2167 kérelmet nyújtottak be, ami becslé-
sek szerint 22 500 erdõrészletet és mint-

egy 112 000 hektárt jelent, míg támogatá-
si igényként közelítõleg 3,5 milliárd fo-
rintot fed le. 

Figyelembe véve a körülményeket és
a tájékoztatásra rendelkezésre álló idõ
rövidségét, a magánerdõ és Szövetsé-
günk jól vizsgázott. Reményeink szerint
megfelelõ elõkészítéssel a rendelkezésre
álló keretet a jövõ év végéig itt is mara-
déktalanul kitölthetjük. 

Ahhoz azonban, hogy reményeink – a
keretek kitöltésére vonatkozóan – valóra
váljanak, az kell, hogy mindkét jogcím
vonatkozásában az adminisztráció, illet-
ve a kifizetések ne szenvedjenek kése-
delmet, mert az végzetesen elbizonytala-
nítja a jövõ évi potenciális pályázókat. Ez
már értelemszerûen az érintett hatóságo-
kon múlik, de egyben aláhúzza az ügy-
ben fontosságukat és felelõsségüket is.

Az új erdészeti jogcímekrõl szóló be-
számoló teljességéhez hozzátartozik,
hogy a fiatal erdõk állománynevelési
munkáinak támogatása, illetve a Natura
2000 erdõterületek támogatása jogcímek
végrehajtási kérdései a beszámoló készí-
tésének idõpontjáig nem rendezõdtek,
azaz a jogszabályban leírt végrehajtási fe-
ladatmegosztást jelen pillanatban a NÉ-
BIH és az MVH közötti megállapodás
még nem tükrözi. Az Erdészeti Albizott-
ság ülésén elhangzott tájékoztatás szerint
a megállapodás hamarosan kiegészítésre
kerül a két kérdéses jogcímmel. 

Mind a két jogcím esetében a benyúj-
tott kérelmek és pályázatok vonatkozá-
sában egy rendkívül fontos további meg-
állapítás tehetõ. Azok a megyék, régiók
szerepeltek kimagaslóan a legjobban a
benyújtott igények vonatkozásában, ahol
a már két éve megszüntetett támogatás
miatt széthullóban lévõ erdészeti szakirá-
nyítói hálózat egyes tagjai, vállalkozásai
még életben tudtak maradni. Ezeken a
területeken kimutathatóan a potenciáli-
san szóba jöhetõ pályázók 70-90%-át
tudták eredményesen megszólítani! Ez
azt jelenti, hogy ha az erdészeti szakirá-
nyítói hálózat ma úgy mûködne, mint
mondjuk 3 évvel ezelõtt, akkor lehet,

Beszámoló a Monitoring Bizottság elõtt az Erdészeti
Albizottság munkájáról

hogy pótkeretet kellene igényelnünk jö-
võre ezeken a jogcímeken. Ez is beszé-
des példája az erdészeti szakirányítás
fontosságának az erdészeti vidékfejlesz-
tési jogcímek mûködtetésében.

Az Erdészeti Albizottság a következõ
napirendi pont keretében áttekintette a
2014-20 közötti uniós költségvetési idõ-
szak vidékfejlesztési erdészeti jogcímei-
ben várható fõbb változásokat is. El-
mondható, hogy a következõ ciklus – a
zöldebb vidékfejlesztés jegyében – ör-
vendetesen jó irányú változásokat tartal-
maz az erdészet vonatkozásában. Ennek
oka nyilvánvalóan az, hogy az olyan
prioritásoknak, mint a klímaváltozás elle-
ni küzdelem, a munkahelyteremtés, a
megújuló energiák alkalmazása vagy az
élhetõ vidék megteremtése, az erdõk ké-
zenfekvõ módon megfelelnek. 

A jelenlegi ÚMVP-s jogcímekhez ké-
pest néhány fontosabb, jövõbeni terve-
zett változás a következõ: 

– Az erdészeti géppark fejlesztése új
jogcímén már a fakitermelõ gépek, illetve
az erdei melléktermékek gyûjtésnek és
tárolásának gépei is pályázhatók lesznek. 

– A fiatal erdõk állománynevelése ke-
retében – reményeink szerint – a támoga-
tott tevékenységek körébe a törzskivá-
lasztó és a növedékfokozó gyérítések is
beletartoznak majd. 

– A mezõgazdasági területek elsõ er-
dõsítése vonatkozásában támogatható
lesz a cserjék telepítése is, és 10 éves ko-
rig kérhetõ az állományfenntartásra tá-
mogatás. Ugyanakkor a jövedelempótló
támogatás tervezett eltörlése katasztrofá-
lis hatással lenne a magyar erdõtelepíté-
sekre. Gondoljunk bele, hogy a 100 ezer
Ft-ot közelítõ területalapú támogatással
szemben az erdõtelepítések így nem
lesznek versenyképesek, semmi sem
motiválja majd a földtulajdonosokat az új
erdõk létrehozására. Ezért is fontos a kü-
lönbözõ ágazatokhoz tartozó, de egy-
mással pl. földhasználati szempontból
szorosan összefüggõ jogcímek között a
helyes értékarányok megteremtése.

– Az agrár-erdészeti rendszerek eseté-
ben már nemcsak az elsõ kivitelt, hanem
az elsõ három év fenntartási költségeit is
lehet pályázni.

– Szintén jó hír, hogy a Natura 2000
kifizetések támogatási szintjét emelni ter-
vezik. 

– Az erdõ környezetvédelmi kifizeté-
seinek köre a genetikai erõforrások meg-
õrzésével bõvül.

– Az erdészeti potenciál helyreállítása
keretében a megelõzésre és – ami külön
öröm – a biotikus károk enyhítésére is
megnyílik a lehetõség.
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– Az erdõszerkezet-átalakítás jogcím
keretében az éghajlatváltozás elleni küz-
delemre is lesz keret.

A 18. cikkben az erdészeti utak létre-
hozásához, vízmegtartást célzó beruhá-
zásokhoz is lesz támogatás 2014. után,
eddig erre nem volt lehetõség.

Az egyes jogcímekkel kapcsolatos, a
Magyarországot leginkább érintõ erdé-
szeti álláspontra vonatkozóan az Erdé-
szeti Albizottság az alábbi ajánlást fogal-
mazta meg az Irányító Hatóság felé, kér-
ve annak képviseletét a hátralévõ uniós
tárgyalások során: 

1. Tanácsadási szolgáltatások, üzem-
vezetési és helyettesítési szolgáltatások
(16. cikk) keretében kérjük, hogy ne
csak a mezõgazdasági mûvezetés, ha-
nem az erdészeti mûvezetés (szakirányí-
tás) is támogatható legyen, mivel egy-egy
ilyen jól mûködõ hálózat valamennyi
uniós tagországban az erdészeti jogcí-
mek hatékony és célirányos mûködteté-
sének is elõfeltétele. 

2. Az erdõsítés és fásítás (23. cikk) jö-
vedelempótló támogatásának tervezett
megvonását nem tudjuk elfogadni, ezt az
elképzelést el kell vetni, mivel az a ma-
gyarországi új erdõk létrehozását alapjai-
ban veszélyezteti a következõ költségve-
tési ciklusban. 

3. Támogatjuk valamennyi szóba jö-
hetõ cikk vonatkozásában a jogosultsá-
gok kiterjesztését az állami erdõk köré-
re is.

Ugyanakkor a 2014-2020 közötti prog-
ramozási idõszak során hazai viszonylat-
ban célszerûnek tartjuk átgondolni a vég-
rehajtás intézményrendszerének szere-
plõi közötti viszonyokat, mivel az évente
kötött megállapodásokon alapuló mun-
kamegosztást a megállapodások késése
és az ennek következtében fellépõ csú-
szások miatt nem tartjuk kellõen haté-
konynak. Javasoljuk, hogy az intézmé-
nyek alapfeladatai közé is kerüljenek be-
építésre a közösségi támogatási felada-
tok, természetesen a szükséges erõforrá-
sok biztosítása mellett. 

Végül az Erdészeti Albizottság meg-
hallgatta a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Erdõvagyon-gazdálkodási és Vidék-
fejlesztési Intézetének beszámolóját az
ÚMVP erdészeti támogatási jogcímeinek
monitorozásával és indikátorainak fejlesz-
tésével kapcsolatos kutatások helyzetérõl. 

Összefoglalva joggal mondhatjuk,
hogy a közelmúltban rendkívüli elõreha-
ladás mutatkozott a vidékfejlesztés erdé-
szeti jogcímeivel kapcsolatban. Még egy-
szer köszönet érte! A megnyíló lehetõsé-
geket – az idõ és a rendelkezésre álló ka-
pacitás korlátait figyelembe véve – igye-
keztünk maximálisan kihasználni. Az ez-
zel kapcsolatos jövõbeni hatékonyság-
növelés zálogát az erdészeti szakirányítói
hálózat újraélesztésében és valamennyi
jogcím esetében azok további egyszerû-
sítésében látjuk. Ez utóbbira pozitív pél-
da a könnyen értelmezhetõ, világos Na-

tura rendelet, míg negatív példaként az
erdõtelepítési támogatások sorozatos,
követhetetlen módosításait említhetjük. 

Végezetül egy mondat a következõ cik-
lus erdészeti jövõképérõl: számításaink
szerint – figyelembe véve az erdõvel
szemben megnyilvánuló fokozott társa-
dalmi elvárásokat, valamint az állami er-
dõk növekvõ szerepét és keretigényét –
mintegy 150 milliárd forintra lesz szükség
az elkövetkezõ 7 esztendõs idõszakban
az erdészeti jogcímek keretigényének ki-
elégítésére. 

Kérjük a Monitoring Bizottság további
szíves támogatását munkánkhoz!

Dr. Sárvári János
az ÚMVP MB Erdészeti Albizottsága

elnöke

A fûrészpor mint tápszer kérõdzõk számára.

A legtöbb olvasó elõtt merésznek, újnak, sõt tán még többnek, charlatanságnak
tetszik elsõ tekintetre a czimbe foglalt állítás.

Az eszme merész ugyan, de| kevésbbé új, s legkevésbbé charlatanság. Ez
elõtt majd egy évtizeddel hallottam egy régebbi idõk eseményei közé beszõtt
adomát bizonyos T.-ról, ki sertései számára a korpa közé fürészport szokott
elegyíttetni. Tiszttársai ezt fösvénységnek magyarázták, ráfogván, hogy disz-
nóit is rá akarja szedni. Igy ismerik félre az emberek néha a legszebb felfe-
dezéseket!

De Saphir, a nagy humorista, még merészebb eszmével elõzi meg korát a
marha tenyésztés mezején, midõn humorisztikai szótárában "Lüge" czimszó
alatt egy asztalost hoz fel, ki tehenének zöld szemüveget tevén fel, azt zöldta-
karmány helyett gyaluforgácscsal tartotta.

De hagyjunk fel a tréfával! A tárgy sokkal komolyabb, mint elsõ tekintetre
látszik.

A fûrészpor hivatva van szük termésü években különösen szalma helyett ta-
karmány-pótszerül szolgálni.

De hisz a faanyagot általában emészthetetlennek szoktuk tartani! Emberi
gyomorban emészthetetlen is az, ámbár itt sem abso'ut emészthetlen, mert oly
anyagokat is tartalmaz kismértékben, melyek az embernek is tápszerül szolgál-
nak. A fahéjt sem szokta az ember rendes idõben eledelül használni, de for-
dultak elõ esetek, midõn azt éhség idejében megõrölték, és lisztjébõl kenyeret
sütöttek. A mely tápanyagok a fahéjban elõfordulnak, azok, ámbár más arány-
ban, a fában is elõjönek.

(EL 1871. január, 21. oldal)

Új belépõk

Erdélyi Helyi Csoport: Bán Hu-
nor erdész, Jakab Béla erdész, Sán-
dor István erdész, Koszta Zoltán er-
dész, Kovács Katalin erdõmérnök,
Fazekas Csaba egyéb felsõfok, Bá-
lint Domokos egyéb középfok, Nagy
János erdésztechnikus, Vajda Imre
erdésztechnikus; Kecskeméti He-
lyi Csoport: Horváth Gábor er-
désztechnikus, Golovics István Ottó
egyéb felsõfok, Hopka István er-
désztechnikus; Tamási Helyi Cso-
port: Király Attila egyéb felsõfok;
Rába-menti Erdõgazdálkodási
és Vadgazdálkodási Helyi Cso-
port: Szabó Dániel egyéb közép-
fok, Ábrahám István erdõmérnök,
Varga Ádám erdésztechnikus, Bo-
kányi Gábor egyéb felsõfok; Balas-
sagyarmati Helyi Csoport: Nagy
József erdésztechnikus, Sági Dénes,
Lévárdi György erdõmérnök; Bara-
nya megyei Helyi Csoport: Var-
ga Jenõ faipari mérnök; Egyéni
tag: Borsos Bence egyéb középfok;
Szolnoki Helyi Csoport: Tóth
László faipari mérnök; Mátrafü-
redi Helyi Csoport: Hejel Péter
egyéb felsõfok; Vértesi Helyi Cso-
port: Szokoly Bianca erdésztechni-
kus, Szûcs Attila erdésztechnikus,
Gróf András erdésztechnikus; Bp.
HM Helyi Csoport: Németh No-
émi erdõmérnök; Pápai Helyi
Csoport: Jung László erdõmérnök;
Kaposvári Helyi Csoport: Bakos
Adrián erdésztechnikus; Szombat-
helyi Helyi Csoport: Király Lász-
ló erdésztechnikus; Veszpérm HM
Helyi Csoport: Balogh Péter er-
désztechnikus




