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A harmadik oldal
A lét a Tét! 

AMEGOSZ idei nagyrendezvényét, amelynek mottó-
ja „a munkahelyteremtõ magánerdõ” volt, Tét vá-
rosában tartotta. A felkért elõadók és a megjelent

vendégek hozzászólásaiból kiderült, mindannyian fontos-
nak tartják a magánerdõt és annak a vidéki munkahely-
teremtésben betöltött szerepét. Nem véletlenül került az ese-
mény zászlajára ez a téma, mivel – érzésünk szerint – eb-
ben is a 24. órában jár a magánerdõ. Mert mibõl is épít-
kezhetünk, milyen területeken tudna a magánerdõ fõként
az alacsonyan képzett vidéki emberek körében munkale-
hetõséget kínálni? – Elsõként az erdõtelepítésben – vágná
rá bárki. Ez igaz, de az elmúlt években ezt a jogcímet ki-
véreztették és negyedére szorították vissza az egységárak
drasztikus csökkentésével, az elõírások agyonbonyolításá-
val és a kifizetések vég nélküli halogatásával. – Akkor ta-
lán az erdõnevelési beavatkozások ápolási, nyesési, tisztí-
tási feladataiban – mondhatná tájékozott beszélgetõtár-
sunk. Igen, de ez a jogcím még meg sem nyílt, vitájában
eddig nem az észérvek, hanem a vég nélküli halogatás, a
problémakeltés és nem a megoldás gyõztek. – Ez esetben
az erdõ környezetvédelem jogcímen, az már megnyílt – re-
plikázik. Hát igen, de sok munkahelyet nem teremt, mert
ijesztõen bonyolult, kevesen veszik igénybe és fõként arra
volt jó, hogy az erdõtörvénybe minél több természetességi
kategóriát lehessen beleerõltetni. – Akkor meg ott van az
erdészeti közmunka, az már évek óta rendben folyik –
erõsködik partnerünk. Persze, az állami erdõben, a magá-
nerdõ itt is partvonalra szorult a minisztériumok egymás-
ra mutogatásában. Szóval lehetõség van több, mint tízezer
munkahely megteremtésére, csak éppen az a bizonyos va-
lami, ami a vasútépítéshez, a hajózáshoz és még sok más
dologhoz is feltétlenül kell – ez pedig a szándék – no, hát
ez hiányzott eddig. De reményeink szerint ez is megválto-
zik és ezt érezni is lehetett a rendezvényen elhangzottak-
ból. Az erdõtelepítési egységárakat végre megemelték, mert
zöld utat kapott a MEGOSZ erre vonatkozó javaslata
Brüsszelben is. Az erdõnevelési beavatkozások jogcím
megnyitására ígéretet kaptunk, reméljük záros határidõn
belül így is lesz. Az EKV egyszerûsítésére a tárca lehetõsé-
get adott. Ami a magánerdészeti közmunkát illeti, már
nem ilyen biztató a helyzet. Éppen a napokban nyilatkoz-
ta a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes államtitkára,
hogy a jövõben a közfoglalkoztatás átalakítása keretében
az értékteremtõ munkavégzésre helyezik a hangsúlyt és
ennek keretében több ezer közcélú foglalkoztatott átcso-
portosítását kezdik meg többek között az erdõgazdaságok-
hoz. Jó lenne, ha ebbõl néhány fõ a magánerdõkbe is jut-
na, mert értékteremtés – reményeink szerint – ott is folyik.
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