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A Nagyalföld nem történelmi erdõterü-
letén, de a csodálatos Tisza mentén el-
helyezkedõ Abádszalók kisváros /volt
erdész-/ házában megbeszélésre jöttek
össze az erdészeti hatóság felsõ és kö-
zépszintû képviselõi, és az ország kü-
lönbözõ részein élõ magán erdõtulajdo-
nosok, erdõgazdálkodók.

Bevezetõként a résztvevõk a tájegy-
ségben mûködõ önerõs és támogatott
magántulajdonosok erdeit látogatták
meg. A rövid terepi programot szinte
„le kellett lõni”, mert már ott is sok sa-
játos probléma felvetésére került sor, s
kellett hogy jusson idõ az együttes meg-
beszélésre is, amely öreg estig tartott. 

A házigazda bevezetõjében a megbe-
szélést úgy indította, hogy: mindazon dol-
gokról, gondokról és megoldásra váró sa-
játos és közérdekû problémákról beszél-
jünk, melyek a megjelentek személyét,
társaikat, erdõiket is és vagyonukat, illet-
ve természeti értékeinket érintik.

Wisnovszky Károly, az MgSZH Köz-
pont Erdészeti Igazgatóság igazgatója
elõadásában az állami akarat érvényre
jutásáról beszélt, ami az új erdõtörvény
– az új erdészeti támogatási rendszer –
az Eu-s irányvonal és a szakhatóságok
igényei alapján kerül megfogalmazásra.
Tájékoztatást adott az erdõgazdálkodás
szakmai elvárásairól és az aktuális pén-
zügyi kérdésekrõl. Ismertette az erdé-
szeti hatóság folyamatban lévõ mun-
káit, továbbá az ország összes erdejé-
ben a mûködõ erdõgazdálkodás érde-
kében tervezett további hatósági fela-
datokat.

Õszinte és kritikus hangvételû tájé-
koztatását valamennyi résztvevõ nagy
figyelemmel, olykor tetszésnyilvánítás-
sal és jólesõ érzéssel fogadta.

A továbbiakban a kérdezz-felelek, a
gondok és problémák megbeszélése
következett.

A tételes és részletes felsorolástól el-
tekintünk és csak összefoglalva a kö-
zérdeklõdésre számot tartó felvetése-
ket, az alábbiakban adjuk azokat közre:

Az erdõtörvény módosításának mi a
célja, mit akarunk vele elérni? 

EU-s erdõsítések egységárainak ren-
dezése, a pályázati pénzek késedelmes
kifizetése.

Új üzemtervi felvételek, az üzemter-
vek készítése, véleménykülönbségek a
vonatkozó rendelet végrehajtása során.
Erdõgazdálkodói jogosultság, földnyil-
vántartástól való eltérések, tag-erdõrész-
let-kialakítás stb. 

Adott erdõterületen az erdõgazdál-
kodó személyében történõ változás, er-
dõrészlet-megosztás, osztatlan közös
tulajdon problémái, megoldások. Régi
és új erdõgazdálkodó anyagi elszámo-
lása, egyoldalú kezdeményezés esetén. 

Erdészeti adattár, annak nyilvánossá-
ga, hozzáférhetõsége. 

Ellenõrzõ szervezetek és vizsgálatuk
tárgya az erdõgazdálkodónál. Fölösle-
ges és túlzó korlátozások kérdésköre,
amivel kapcsolatban javaslatként el-
hangzott, hogy csak egy, nevezetesen
az erdészeti hatóság legyen jogosult
bármilyen ellenõrzésre erdõterületen. 

Erdei munkahelyekkel kapcsolatos
követelmények. A sok apró erdõrészlet,
az üzemi méret hiánya miatti problé-
mák, munkaügyi elõírásoknak való
megfelelés.

Természetvédelmi korlátozások el-
lentételezés nélküli elrendelése. Hazai
és Eu-s országok gyakorlata. Micsoda
különbségek: itthon elõírt és elrendelt
kényszerbõl, saját anyagi hátrányunkra,
másutt elõzetes egyezséggel, megálla-
podással, anyagi ösztönzés és ellentéte-
lezés mellett. (A házigazda ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy a több ezer
ha új erdõtelepítés: nagy része õshonos

és elegyes erdõ, létesítésük során kör-
nyezet átalakító élõhelyfejlesztést haj-
tunk végre,. „Az erdész a tevékeny ter-
mészetvédõ”).

Pénzért vásárolt „hiteles ingatlan-nyil-
vántartási adatok”, valamint MEPAR és
üzemtervi adatok egymástól való jelen-
tõs eltéréseinek rendezése, ami szintén a
vétlen tulajdonosra vár és nem kis anya-
gi terhet jelent. Ezek miatt több pályázati
lehetõségtõl és EU-s támogatástól esett el
sok tulajdonos, erdõgazdálkodó. 

Illetéktelenek által okozott erdõ és
vagyon elleni bûncselekmények, azaz
falopás avagy engedély nélküli fakiter-
melés. Hatósági eljárások, bírságok, bí-
rósági tárgyalások ügyei.

A társadalom egy kicsi és félreveze-
tett részének túlzó és egyoldalú elvárá-
sai és igényei az erdõkkel kapcsolat-
ban. A hiteles tájékoztatás és erdészeti
kommunikáció szükségessége.

A MEGOSZ szerepe és jelentõsége a
tulajdonosi érdekérvényesítésében. Az
erdészeti irányítás és a Szövetség jó
együttmûködésének tovább erõsítése
szükséges. 

A résztvevõk egybehangzóan állapí-
tották meg, hogy példaértékû és javuk-
ra szolgáló volt a találkozó. Mindkét ol-
dal elismerõen nyilatkozott a megbe-
szélésrõl és kifejezték, hogy további
munkájukhoz számos hasznos informá-
cióhoz jutottak.

Sok hasonló találkozásra van szük-
ség, hogy a magyar magán erdõgazdál-
kodás a tulajdonos és a közösség hasz-
nára még jobban, eredményesebben
mûködjön
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Beszéljük meg dolgainkat, gondjainkat
avagy így kell együttmûködni!

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!




