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Élénk érdeklõdéssel kísérve, 2015.
október 3-án tartották a MEGOSZ idei
Nagyrendezvényét, mintegy 250 részt-
vevõ jelent meg a helyszínt biztosító
KUHN Kft. telephelyén.

A Rimler Pál-emlékérem átadását köve-
tõen Bitay Márton Örs, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium állami földekért fele-
lõs államtitkára az erdõ- és a vadgazdál-
kodási törvények módosításáról, a
szakmai egyeztetések és a társadalmi
vita menetérõl, eredményeirõl, a jog-
szabály- alkotási folyamat idõszerû
helyzetérõl tájékoztatott részletesen.
(Az országgyûlés a rendezvényt követõ-
en, november 17-én megszavazta és el-
fogadta a vadászati törvény módosítá-
sát, mely többek között a tájegységi vad-
gazdálkodás koncepcionális alapjait
teremtette meg). Az elhangzottak alap-
ján az erdõtörvényt 2016. elsõ félévé-
ben tervezik elfogadni és abban mesz-
szemenõkig figyelembe veszik az erdõ-
gazdálkodói véleményeket.

Ezt követõen a rendezvény résztve-
või a Vidékfejlesztési Programmal és
annak erdészeti fejezetével ismerked-
hettek meg, Kis Miklós Zsolt, a Miniszter-
elnökség államtitkárának elõadásából.
Mint mondta, a Vidékfejlesztési Prog-
ramban nem csökkentek, inkább növe-
kedtek az erdészeti ágazatnak szánt for-
rások és az erdõkárenyhítési (erdészeti
potenciál), valamint az erdészeti géptá-
mogatási rendeleteket már az idén meg
kívánják nyitni. A többi erdészeti vonat-
kozású felhívás pedig 2016-ban várható
úgy, hogy a tavaszi erdõtelepítési sze-
zonra már az erre vonatkozó pályáza-
tok is megjelenjenek.

Ambrus Gergely, a Miniszterelnök-
ség Agrár-Vidékfejlesztésért Felelõs Ál-
lamtitkárságának erdészeti referense
már részletekbe menõen ismertette a
Vidékfejlesztési Program erdészeti mû-
veleteit. 

Elmondta, hogy a Vidékfejlesztési
Programban összességében mintegy
1300 milliárd forint áll rendelkezésre a
2015–2020-as idõszakban, amibõl 11 er-
dészeti mûveleten közel 106 milliárd fo-
rint hívható majd le. Ezen kívül külön is
felhívta a figyelmet a kapcsolódó témá-
kra, mint a képzési, szaktanácsadási, tu-
dásátadási és tájékoztatási tevékenysé-
gek, valamint az innovációs operatív
csoportok létrehozása és mûködtetése.

Ezután sorra vette az egyes mûveleteket
a következõk szerint (az egyes mûvele-
tek leírását egységes szerkezetben mu-
tatjuk be, illetve kiegészítettük az el-
hangzottakat a rendelkezésre álló tá-
mogatási összegekkel, valamint a pá-
lyázatkiírások idõközben már ismertté
vált, de még megvitatás alatt álló terve-
zett kiírási idõpontjaival):

Erdõsítés (8.1.1): Támogatja a ha-
gyományos erdõtelepítést, az ipari célú
faültetvény létrehozását, azaz arra al-
kalmas területen a minõségi faalapa-
nyag termelését, valamint a spontán er-
dõsüléssel érintett területek erdõvé ala-
kítását. Mezõgazdasági területen törté-
nõ telepítés esetén az érintett földterü-
let a kötelezettségvállalási idõszak vé-
géig, de legfeljebb 12 évig továbbra is
jogosult lehet a KAP I. közvetlen támo-
gatásra (SAPS). Vissza nem térítendõ,
egységköltség alapú támogatást nyújt.
Keretösszeg: 33 Mrd Ft, meghirdetés:
2016. március.

Agrár-erdészeti rendszerek létre-
hozása (8.2.1.): Támogatja a gyepgaz-
dálkodással kombinált fásítást, valamint
a mezõvédõ fásítást. Vissza nem téríten-
dõ, egységköltség alapú támogatással.
A keretösszeg: 2,2 Mrd Ft, meghirdetés:
2016. március.

Az erdõgazdálkodási potenciál-
ban okozott erdõkárok megelõzése
(8.3.1.): Támogatja az erdõtüzek vagy
egyéb természeti veszélyek elleni vé-
delmet, elõrejelzõ létesítmények és be-
rendezések beruházásait. Ezen kívül az
erdészeti károsítók elleni biológiai vagy

vegyszeres védekezést. Vissza nem térí-
tendõ támogatást nyújt, egységköltség
alapon, illetve a felmerült költségek
alapján, valamint a saját teljesítés is el-
számolható. Keretösszeg: 3,8 Mrd Ft,
meghirdetés: 2016. június.

Az erdõgazdálkodási potenciál-
ban okozott erdõkárok helyreállítá-
sa (8.4.1.): A mûvelet az erdõtüzek, a

természeti katasztrófák és a katasztrófa-
események által okozott erdõkárok
helyreállítására irányul, annak elsõ évé-
ben megvalósított tevékenységeket és
beszerzéseket támogatja, de nem támo-
gatható a természeti katasztrófának be-
tudható bevételkiesés. Vissza nem térí-
tendõ támogatást nyújt, Elõleg igénybe
vehetõ. Saját teljesítés elszámolható.
Keretösszeg: 3,8 Mrd Ft, meghirdetés:
2015. december.

Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értéké-
nek növelését célzó beruházások
(8.5.1.): Támogatja az erdei ökosziszté-
mák ellenálló képességének és környe-
zeti értékének növelését célzó erdõ-
szerkezet-átalakítást, a teljes területû
erdõsítéssel; ameglévõ erdõ alá történõ
telepítéssel; erdõfelújítások klíma-re-
zisztens fafajokkal történõ kiegészítésé-
vel. Támogatja az intenzíven terjedõ,
idegenhonos fa- és cserjefajok vissza-
szorítását; erdei tisztások kialakítását
vagy helyreállítását. Vissza nem téríten-
dõ támogatást nyújt. Elõleg igényelhe-
tõ. Saját teljesítés elszámolható. Keret-
összeg: 9,8 Mrd Ft, meghirdetés: 2016.
június.
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Az erdei ökoszisztémák térítés-
mentesen nyújtott közjóléti funk-
cióinak fejlesztése (8.5.2.): Támogat-
ja az erdei pihenõhely, erdei, vagy tele-
püléskörnyéki (parkerdõ) kiránduló-
hely kialakítását vagy továbbfejleszté-
sét. Vissza nem térítendõ támogatás.
Elõleg igénybe vehetõ és saját teljesítés
elszámolható. Keretösszeg: 2 Mrd Ft,
meghirdetés: 2016. július. 

Erdészeti technológiákra, valamint
erdei termékek feldolgozására és pia-
ci értékesítésére irányuló beruházá-
sok (8.6.1.): Támogatja az erdõgazdálko-
dási munkákhoz használt általános és
speciális gépek beszerzését; az erdei ter-
mékek feldolgozását és a hozzáadott ér-
ték növelését szolgáló gépek beszerzését.
Vissza nem térítendõ támogatást nyújt,
amelynek intenzitása 40-50%. Elõleg
igénybe vehetõ és használt eszközök be-
szerzése elszámolható. Keretösszeg 7,2
Mrd Ft, meghirdetés: 2015. december. 

Erdei termelési potenciál mobili-
zálását szolgáló tevékenységek
(8.6.2.) Támogatja a fiatal erdõk ápolá-
sát, tisztítását, valamint a törzsnevelési
jellegû beavatkozásokat. Támogatottak
köre: a magánjogi, vagy önkormányzati
erdõgazdálkodók, vagy ezek csoportja-
it. Vissza nem térítendõ, egységköltség
alapú támogatást nyújt. Intenzitás: a jo-
gosult költségek 40-50%-a. Saját tevé-
kenység elszámolható. Keretösszeg: 2,7
Mrd Ft, meghirdetés: 2016. február. 

Natura 2000 erdõterületek kom-
penzációs kifizetései (12.2.1.): Tá-
mogatja a Natura 2000 erdõterületeken
a körzeti erdõtervben meghatározott
elõírások betartását. Nem adható támo-
gatás a legalább 50%-ban állami tulaj-
donban, vagy legalább 50%-ban állami
tulajdonú gazdasági társaság, illetve
központi költségvetési szerv használa-
tában álló erdõterületre. Vissza nem té-
rítendõ, egységköltség alapú átalánytá-
mogatást nyújt, amely évente fizetnek
ki. Keretösszeg: 25,52 Mrd Ft, meghir-
detés: 2016. február.

Erdõ-környezetvédelmi kifizeté-
sek (15.1.1.): Támogatja az erdõ-kör-
nyezetvédelmi célok elérésének érde-
kében önkéntes alapon végzett többlet-
tevékenységeket, többéves idõtávra.
Vissza nem térítendõ, egységköltség
alapú átalánytámogatást nyújt. Szálaló
erdõgazdálkodás (10 év); végh. elha-
lasztása talaj- és élõhelyvédelem céljá-
ból (7 év); végh. után facsoportok
visszahagyása (7év); erdõállományok
kézimunkaigényes ápolása (7 év); ter-
mészetkímélõ anyagmozgatás a fakiter-
melés alkalmával; holtfa visszahagyása
(7 év). Keretösszeg: 12,7 Mrd Ft, meg-
hirdetés: 2016. szeptember.

Erdészeti genetikai erõforrások
megõrzése és fejlesztése (15.2.1.):
Támogatja az erdészeti genetikai erõ-
források védelmét, mint az erdészeti
génrezervátumok vagy magtermesztés-
re kijelölt törzsállományok létesítését,
fenntartását és erdészeti faanyagtermõ
növények géngyûjteményeinek fenn-
tartását, továbbá központi törzsültetvé-
nyek létesítését, fenntartását. Vissza
nem térítendõ támogatás a létesítési
költségekre, illetve egységköltség ala-
pon a fenntartási költségek ellentétele-
zésére. Saját teljesítés elszámolható. A
fenntartási költségek 7 éves kötelezett-
ségvállalási idõszakra támogathatók.
Keretösszeg: 3,36 Mrd Ft, meghirdetés:
2016. február.

A nagy érdeklõdéssel kísért elõadást
konzultáció követte. Délután ismertetõ
elõadásokra került sor. 

Elsõként Kristofics Károly értékesíté-
si vezetõ a 25 éves jubileumát ünneplõ
KUHN Kft.-t mutatta be. Elmondta,
hogy a KUHN Csoport alkalmazottai-
nak száma 650 fõ, forgalma 750 millió
euró (225 milliárd Ft) csak a gépforgal-
mazásból. 

Bodor László, a STIHL Kereskedelmi
Kft. mûszaki vezetõje röviden ismertet-
te a nagy múltú, 1926-ban alapított cég
történetét. A cégre a csúcsminõség, az
ügyfélközpontúság és az erõteljes inno-

váció jellemzõ. A STIHL rendkívül nagy
hangsúlyt fektet a technológiai fejlesz-
tésekre. A STIHL-nek világszerte több
mint 120 000 alkalmazottja van és 160
országban 40 ezer szakkereskedése.
Magyarországon 105 partner, 297 ela-
dási hely jellemzi kiterjedt tevékenysé-
gét. Ezt követõen az elõadó bemutatta
az általuk forgalmazott termékeket, kü-
lön kitérve az újdonságokra.

Jócsák Attila, a Valkon-2007 Kft. erõ-
gép-kereskedelmi vezetõje elõadásában
nagy hangsúlyt kapott a MEGOSZ-szal
való több mint hétéves együttmûködés. A
közös munka kiterjed a szakmai anya-
gok, pályázatok véleményezésére, együt-
tes konzultációk szervezésére és a folya-
matos információcserére is. Részletesen
bemutatta az általuk forgalmazott Valtra
traktorokat és azok erdészeti opcióit. Kü-
lön is szólt a Challenger járókeretes szer-
kezetû traktorokról és a Kramer rakodók-
ról. Végezetül részletesen bemutatta er-
dészeti munkagépkínálatukat.

A Huzal Products Kft. nem tudta
megtartani eredetileg tervezett elõadá-
sát és bemutatóját, de a rendezvény
résztvevõi kézhez kapták a cég részle-
tes információs anyagát. 

Ezt követõen az elõadásokon ismer-
tetett termékek és gépek szabad terüle-
ten történõ bemutatása következett. Az
érdeklõdõk több gépet munka közben
is megfigyelhettek. 

A nap zárásaként a világbajnoki IV.
helyezett Magyar Fakitermelõ Válogatott
látványos favágó show-ját tekinthették
meg az érdeklõdõk Ormos Balázs felve-
zetésével és Kántor János felkészítõ-csa-
patvezetõ szakavatott kalauzolásával.

A kiváló helyszín a házigazdát, a
színvonalas lebonyolítás a rendezõket,
a tartalmas, hasznos és igényes bemuta-
tók az elõadókat dicsérik a magyar ma-
gánerdõsök idei seregszemléjén.

Dr. Sárvári János, Duska József,
Nagy László

Kép: Gribek Dániel – Erdõ-Mezõ
Online, Nagy László
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