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A harmadik oldal

M it ér, mit tegyen az ember, ha magánerdész?

Kérdezte a magánerdõben dolgozó erdõmér-

nök unokám ez év elején, amikor a szakirányí-

tott erdõgazdálkodóknak ez évi terveit összeállítottuk. Lát-

tuk, hogy lényegesen csökkent a gyengébb fatömegû erdõk

kitermelési szándéka, az erdõfelújítások kivitele, az erdõ-

telepítési kedv. Sok erdõgazdálkodó és erdõtulajdonos be-

jelentette, hogy nem tudják fizetni a többletszolgáltatást,

már nem akarnak erdõgazdálkodni. További bizonyta-

lanságot okozott, hogy szakminisztériumunk költségvetési

tervét, ezen belül az erdészeti ágazat pályázati lehetõsége-

it megismertük. 

Mi lesz a több százezer hektár magánerdõvel, amelyek

önmagukat sem tudják fenntartani, tulajdonosaik na-

gyobb része szegény? Ki áll melléjük?

Erdészeti vállalkozásunk (kettõ fõ pályakezdõ szaki-

rányú mérnök) új tevékenységeket kénytelen bevezetni,

melyek nem erdészeti érdekeltségûek. S hogy ez lehetsé-

ges, ezért  hála az erdõmérnöki egyetem többirányú kép-

zésének.

Magánerdõ Szövetségünk (MEGOSZ) többször kereste a

lehetõséget, hogy a magánerdõt érintõ kérdésekkel, a lehet-

séges támogatásokkal foglalkozzon a minisztérium. Mivel

az erdõtörvényben kötelezõen elõírt szakirányítást megkö-

veteli a szakhatóság,  továbbá az UMVP-n meginduló er-

dészeti jogcímek igénybevételének bonyolult ügyvitelét és a

végrehajtást csak erdészeti szakképesítéssel rendelkezõk

tudják elvégezni, ezért is kell a szakirányítás fenntartása.

Felvállaltam a szakirányítás ügyének személyes intézé-

sét, melyhez megkaptam az OEE, a FAGOSZ, a MERSZ és

természetesen a MEGOSZ támogatását. Bejelentkeztem a

vidékfejlesztési miniszter úrhoz kihallgatásra. Rövid idõ

után kaptam idõpontot, és dr. Kardeván Endre államtit-

kár úr személyesen fogadott. Részletesen beszéltünk az er-

dészetet, ezen belül a magánerdõt érintõ kérdésekrõl. Meg-

állapítottuk még, hogy a szakirányítói munkában jelentõs

szigorítást  kell bevezetni. A tárgyalás végén az államtitkár

kijelentette: látja az erdészek munkáját és egységét. Szük-

ségesnek ítéli a minisztérium az erdészeti szakirányítás

fenntartását, ezért a tavalyi év költségvetési szintjén, közel

500 fõvel számolva, megmarad ez évben is a támogatás.

A feltételeket a Fõosztályunk  fogja kidolgozni.  A minisz-

térium pedig kiadja a pályázati kiírást.  Köszönjük.

Répászky Miklós




