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Közel fél órát szentelt a Kossuth rádió
2012. január 17-én délelõtt az erdészeti
szakirányítás témakörének. A mûsor
felvezetõjében ismertették azokat az
adatokat és tényeket, amelyek bizonyít-
ják a korábban erdészeti integrátori,
majd erdészeti szakirányítási rendszer
elmúlt 10 évének sikeres és hatékony
mûködését, továbbá a 2011. és 2012.
évi támogatás teljes elvonásának várha-
tó következményeit. A mûsorban inter-
jú hangzott el Poór Péter és Borkó Ká-
roly erdõgazdálkodókkal, illetve Dobos
Arnold szakirányítóval. A stúdióbeszél-
getés két résztvevõje Mocz András, a
MEGOSZ alelnöke és Lapos Tamás, a

Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztály-
vezetõ-helyettese voltak. A beszélgetés-
be telefonon bekapcsolódott Lomniczi
Gergely, az OEE fõtitkára. A mûsor so-
rán sajnos nem került közelebb a meg-
oldáshoz a szakirányítás finanszírozásá-
nak kérdése. Abban viszont valamennyi
megszólaló egyetértett, hogy az erdé-
szeti szakirányításra feltétlenül szükség
van, és támogatásának hiánya komoly
mûködési zavarokat okozhat a magán-
erdõ-gazdálkodásban. Az erdõgazdál-
kodók megerõsítették, hogy a magán-
erdõ-tulajdonosok és -gazdálkodók zö-
mét kitevõ kistulajdonosok különösen
nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen a jo-

gosult erdészeti szakszemélyzet alkal-
mazását, az Erdõtörvény által elõírt fela-
datok ellátását saját zsebbõl nem lesz-
nek képesek finanszírozni. 

A mûsor során azért jó hír is elhang-
zott a minisztérium illetékesének szájá-
ból. Lapos Tamás ugyanis ígéretet tett ar-
ra, hogy a MEGOSZ részérõl már évek
óta szorgalmazott és a magánerdõsök ál-
tal nagyon várt Erdõ-Natura kompen-
zációs és a Fiatal erdõk állományne-
velése (befejezett ápolás, tisztítás,
nyesés) jogcímek ez év februárjában
végre megnyitásra kerülnek. 

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

A szakirányítás támogatásának
elmaradásáról

Az elmúlt esztendõben az Országos Er-
dészeti Egyesület Zalaegerszegen tar-
tott 142. Vándorgyûlése alkalmából volt
munkaadóm, a ZALAERDÕ Zrt. megje-
lentette az általam készített Erdészélet-
utak (Erdõmérnökök a Zalaerdõnél,
jogelõdeinél és a zalai erdészeti igazga-
tásban 1945-2010) címû szakmai élet-
rajzi gyûjteményt, amely örömömre na-
gyon sok szakemberhez, kollégához és
érintett családhoz eljutott. Az anyag-
gyûjtés során rengeteg hozzátartozóval,
leszármazottal kerültem kapcsolatba,
akik közül többen is értékes szakmai
relikviákat, dokumentumokat õriztek.
André Béla erdõmérnök kollégám se-
gítségével – amit ezúton is köszönök –
többek között sikerült fellelnem az egy-
kori Esterházy hercegi hitbizományi,
majd államerdészeti jeles zalai erdõ-
gondnok, késõbb az Országos Erdésze-
ti Fõigazgatóságon is dolgozó fõelõadó,
Szarkásy László erdõmérnök Budapes-
ten élõ rokonát, aki fontos életrajzi ada-
tok közlése mellett, felhívta a figyelme-
met a nevezett édesapjára, Szarkásy Já-
nos erdõmérnökre is. Õ, sajnálatomra
nem kerülhetett be a készülõ könyvbe,
mivel élete során nem volt kapcsolat-
ban a zalai erdõkkel, s egyébként is
még 1945 elõtt elhunyt. Az említett ro-
kon, nevezetesen az unokája, azonban
kedvesen kárpótolt egy 125 éve, 1887-
ben született, figyelmet érdemlõ, féltve
õrzött szakmai dokumentummal, ame-
lyet ezennel bemutatok. 
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