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Az OEE szervezetében jelentôs helyet
szán a magánerdô-gazdálkodásnak. Ezt
elsôsorban a Magánerdô Tanács és tag-
jai képviselik Egyesületünkben.

A Magánerdô Tanács megalakulása
után hasznos munkát végzett.

A közelmúlt eseményei (tisztségvise-
lôk lemondása és a mûködés hiányos-
sága) miatt kezdeményeztük a Tanács
összehívását.

A 2003. május 20-i tanácsülésen 19
jogi képviselôtag vett részt.

Az OEE Elnökséget Cserép János el-
nök, dr. Péti Miklós magánerdô alel-

nök, Ormos Balázs fôtitkár képviselte.
A MEGOSZ-t Ódor József alelnök,
Támba Miklós és Luzsi József elnökségi
tagok képviselték, akik egyben tagjai
szervezetük képviselôjeként a Magán-
erdô Tanácsnak is.

A Tanács ülésén a Magánerdô Tanács
szerepe, jelentôsége, kapcsolata más
magánerdôt képviselô szervezetekkel,
továbbá aktuális egyesületi kérdésekrôl
folyt vita és véleményegyeztetés.

Fontos és lényeges kérdésekben ki-
alakult a közös álláspont.

A Tanácsülés kérte az Elnökséget,

hogy a 2003. évi agrártámogatás erdé-
szeti fejezeteinek módosítása (FVM Köz-
lemény, 2003. márc. 21.) helyesbítése
ügyében járjon közre, hogy azokat az er-
dôgazdálkodókat (állami és magán),
amelyek tisztességesen eleget tettek be-
fizetési kötelezettségeiknek, ne érje hát-
rányos elbírálás, s ezzel együtt anyagi el-
lehetetlenülés. Az OEE és a MEGOSZ
együttes fellépést határozott el.

A tanácstagok tagdíj fizetésére hatá-
rozat született: a jogi tagdíj összege sa-
ját/haszonbérelt erdôterület után hektá-
ronként 8 Ft, melynek befizetését a tit-
kárság csekk kiküldésével és utólag
számla kiállításával bonyolít le.

Végül a Tanács megválasztotta új ve-
zetôségét, melyben a titkár személye
változatlan maradt.

Répászky Miklós
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OEE Magánerdô Pártoló
Tagi Tanács ülése

Magánerdô 
Szakmai Fórum

Az OEE Helyi Csoportja és a MEGOSZ ré-
giója szervezésében, a Poplár Magán Erdé-
szeti Kft., Eger, a Kiskörei Erdôbirtokossá-
gi Társulat, Kisköre, valamint a Vadas Jenô
Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakközép-
iskola anyagi támogatásával (430 eFt) sike-
res Magánerdô Szakmai Fórumot tartot-
tunk a Heves és Nógrád megyékben mû-
ködô magánerdô-tulajdonosok és erdô-
gazdálkodók számára Mátrafüreden.

Elôadások:
– FVM Erdészeti Hivatal – Szedlák

Tamás fôtanácsos: A magánerdô-gaz-
dálkodás lehetôségei és támogatása az
EU-ban. A felkészülésünk legfontosabb
feladatai.

– APEH Heves m-i Igazgatósága –
Pásztorné Szerezlai Mária oszt.vez.:
Magánerdô adózása. Áfa-elszámolás az
erdôtelepítések kivitelezése során, kü-
lönös tekintettel a támogatásokra.

– ÁESZ Egri Igazgatóság – Kondor
István igazgató–Csendes József ig.h.: A
magánerdô-gazdálkodók erdészeti
igazgatása, az ÁESZ-elvárások. Pályáza-
tok és támogatások idôszerû kérdései.
Szakirányítás

Az elôadásokhoz színvonalas és igé-
nyes írásos anyagokat adtak ki, a támo-
gatók jóvoltából.

A Fórumon a vártnál többen vettek
részt. Aktív érdeklôdéssel kísérték az elô-
adásokat, s számtalan kérdést intéztek az
elôadókhoz, a szervezôkhöz. Ezekre fô-

leg a Szakmai Fórum után a személyes
beszélgetések során került sor.

Az OEE Elnökségbôl dr. Péti Miklós
magánerdô alelnök vett részt és segítet-
te a Fórum munkáját.

A kiosztott kérdôívekre 39 válasz ér-
kezett vissza, 21 kérdéskörben. Össze-
sített értékelés után jó képet kaptunk a
térség magánerdô problémáiról, me-
lyeket munkánkban a késôbbiek során
hasznosítunk.

A Magánerdô Fórum hasznos volt.
Jól szolgálta az OEE magánerdô képvi-
seleti szándékának megnyilvánulását.

Répászky Miklós

A mátrafüredi Vadas Jenô Erdészeti
Szakközépiskolában Szakmai Fóru-
mot tartottak a magánerdôrôl.

ÁÉSZ Egri Igazgatósága tájékoztatott:
– Magánerdô, erdészeti igazgatóság

elôírásai és elvárásai.
– Pályázatokról és a támogatásokról.
– Erdôtelepítési lehetôségek az EU-ban.
Az FVM Erdészeti Hivatal
– A magánerdô-gazdálkodás lehetô-

ségei az EU-ban, támogatásai.
– A felkészülés legfontosabb fela-

datairól adott beszámolót.
Az APEH Megyei Igazgatósága
– A magánerdô-gazdálkodás adó-

zása az egyes erdészeti tevékenységek
esetén. Áfa-elszámolás az erdôtele-
pítések kivitelezése során – állami
támogatás figyelembevételével témák-
ban tájékoztatott.

„Magad uram, ha szolgád
nincs”

E régi, bölcs intelem a rohamos „fejlô-
désünk” közepette is idôszerû marad.

Most egynémely erdôgazdálkodó
csak annyit mond a fakitermelô vállal-
kozónak, hogy csinálj magadnak a vá-
gásban utat, közelítô nyomot, olyat,
amilyet tudsz, amilyet akarsz. A vállal-
kozó pedig a tolólapos traktorával bele-
túr a hegyoldalba, és húzza rajta a szál-
fát, amerre a legmeredekebb, amerre a
legközelebb a rakodó. Ezt a vonalat a
víz is hamar megtalálja, és folyik rajta
lefelé.

Ennek a költsége külön sehol sem
mutatkozik; az benne van a fakiterme-
lés költségében.

A gazda megspórolja ezzel (látszó-
lag) az útépítés költségét, megspórolja
a saját fáradozást, amellyel kiment vol-
na egy lejtmérôvel a vágásba, kijelölte
volna a vágástéri utakat, közelítô nyo-
mokat. Megspórolja azt a fejtörést, gon-
dolkodást, hogy esetleg úgy tûzze ki az
utat, hogy az ne váljék vízmosássá, va-
lamint hogy jövôre is, netán – horribile
dictu – még késôbb is használható le-
gyen, a következô évi vágásokat is ki-
szolgálja.

Csináld magad, vállalkozó a vágásté-
ri utakat! Lám, így ötvözôdik a régi
bölcs ajánlás az újabb keletû „csináld
magad” barkácsmozgalommal. Ráadá-
sul a jelenség „szektorsemleges”...

Reményfy László

Magánerdô hírek


