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Tisztelt Olvasó!

Az OEE és a MEGOSZ abban állapo-
dott meg, hogy a továbbiakban a
MEGOSZ logó külön nem jelenik
meg a hírek fejlécében. Viszont a
„Magánerdõben” rovat változatlan
tartalommal és céllal önálló rovat-
ként továbbra is folyamatosan meg-
található majd az Erdészeti Lapok
hasábjain. Várjuk továbbra is a ma-
gánerdõ-tulajdonosok – MEGOSZ-
tagok és nem MEGOSZ-tagok – cik-
keit, észrevételeit, tanulságos esete-
ket, rövid tudósításokat. 

Erdészüdvözlettel:
Dr. Sárvári János

rovatvezetõ
* * *

Mit várhat a magánerdõ a 2012-
es évtõl?

Így az év elején, a tavaszi munkák meg-
kezdésekor érdemes számvetést készíte-
ni és elgondolkodni azon, hogy milyen
év elé is néz a magyar magánerdõ-gaz-
dálkodás. A támogatások szempontjából
igen vegyes a kép és még korántsem tisz-
ta minden részlete. Ennek ellenére meg-
kísérlünk a jelenleg rendelkezésre álló
információk alapján egy elõremetszést
adni a magánerdõ vonatkozásában. 

Nemzeti támogatások:
Az erdészeti szakirányítás 2011. évi

és 2012-ben is folytatódó teljes támoga-
tás vesztése olyan súlyos problémákat
gerjeszt a magánszektorban, amit nem
kell részletesen ecsetelni. Gondoljunk
csak a szakmai munkák színvonalának,
számonkérhetõségének várható csök-
kenésére, a nem mûködõ magánerdõ
területek stagnálására, vagy éppen a vé-
delem nélkül maradt magánerdõkben a
falopások ugrásszerû növekedésére.
Ezek a jelenségek egyes szakhatósági
jelentésekbõl, híradásokból már vissza-
köszönnek. A MEGOSZ feltett szándéka
az, hogy – pontos összesített adatsorok
birtokában – ezeket a káros jelensége-
ket összefoglalja, leírja, értékelje és le-
hetõség szerint pénzben mérhetõ nega-
tív hatásait is a szakközönség elé tárja
egy, a késõbbiekben összeállítandó je-
lentésben.

A nemzeti támogatások azonban
nemcsak a szakirányításra és a közcélú
erdõgazdálkodási feladatokra sem jut-
nak, hanem maradéktalanul az állami
kötelezettségvállalással bíró nemzeti er-

dõtelepítési és erdõfelújítási programok
determinációjára sem. Ez már tavaly is
komoly problémát okozott és – a keret-
számokat ismerve – az idén már meg-
oldhatatlan feladat elé állíthatja a dön-
téshozókat. 

Szerencsére a nemzeti támogatásokon
belül létezik annak egy jól mûködõ sze-
lete, nevezetesen a közfoglalkoztatás. A
tavaly óta a magánerdõkben is igénybe
vehetõ program szépen fejlõdik és a ma-
gánerdõs szektorban is átlépte a bûvös
1000 fõs foglalkoztatási létszámot az
idén. A tavaly még a Nemzetgazdasági
Minisztérium által koordinált feladat ettõl
az évtõl kezdõdõen átkerült a Belügymi-
nisztérium irányítása alá. Dicséret illeti
mindkét tárcát, mert rugalmasan, a prob-
lémamegoldás szándékával és példamu-
tató együttmûködés keretében vezényel-
ték le az eddigi pályáztatási, beszámolá-
si, kérelembenyújtási idõszakokat.

Az uniós társfinanszírozott erdé-
szeti jogcímek a magyar vidékfej-
lesztésben

Amint már arról a korábbiakban be-
számoltunk, nagy reményekkel vágunk
neki ennek az évnek, hiszen az eddigi
jogcímek mûködésének felgyorsítására,
egyszerûsítésére és új erdészeti jogcí-
mek mielõbbi megnyitására vannak ha-
tározott ígéreteink a szaktárcától. Le
kell szögeznünk, hogy az MVH munká-
jában is pozitív változások figyelhetõk
meg a közelmúltban mind a határozat-
hozatalok, mind a kifizetések vonatko-
zásában, de észrevehetõen javult a
kommunikáció is a kifizetõ hatósággal.
A MEGOSZ folyamatosan összegyûjti az
ezzel kapcsolatos észrevételeket, kér-
déseket és azokat összefoglalva, meg-
válaszolható „csomagokban” küldi meg
az MVH-nak, majd igyekszik minél
gyorsabban közreadni az arra kapott
válaszokat. Az ÚMVP Monitoring Bi-
zottságában is jelentõsen erõsödtek az
erdõgazdálkodás, erdészet pozíciói,
mióta külön Erdészeti Albizottság mû-
ködik keretei között. Az ÚMVP 8. mó-
dosítása számos erdészeti vonatkozást
tartalmazott és reményeink szerint ezt
válthatjuk aprópénzre a közeljövõben
az alábbiak szerint:

– Megjelenés alatt van az a több erdé-
szeti jogcímet érintõ módosításcsomag,
ami jelentõsen megemeli az erdõtelepíté-
si egységárak után az erdészeti potenciál,
illetve az erdõ-környezetvédelmi jogcí-

mek egységárait is. Az erdõtelepítési, er-
dõszerkezet átalakítási, erdõ-környezet-
védelmi jogcímekben pedig további je-
lentõs egyszerûsítéseket vetít elõre. 

– A sokszor emlegetett erdõnevelési
beavatkozások rendelet sem várathat
sokáig magára, hiszen az abban foglalt
munkákat rövidesen meg kell kezdeni.
Reméljük, április folyamán már pályáz-
ható lesz ez a projekt is. 

– Az erdõ-Natura jogcím rendeletter-
vezete is a közigazgatási eljárás végsõ fá-
zisában véleményezés céljából került az
érintett civil szervezetek asztalára és azt
reméljük, hogy észrevételeinkkel javítva
szintén napvilágot lát úgy, hogy az idei
elsõ igényeket már május 15-ig benyújt-
hassák a jogosult erdõgazdálkodók.   

A két utóbbi jogcímmel kapcsolatos
rendeletek közel egy idõben történõ és
mihamarabbi megjelentetése ráadásul
ésszerû is lenne, hiszen széles körben va-
ló terjesztésük, „meghírelésük” a rendel-
kezésre álló idõ rövidsége miatt külön-
külön nem is lenne elképzelhetõ. Persze
már eddig is többször szenvedõ alanyai
voltunk annak a jelenségnek, hogy a
hozzánk utolsó fázishoz közeli állapot-
ban eljutó, igen pozitívnak ígérkezõ ren-
delettervezetek a legvégsõ pillanatban
„kaptak gellert” olyan módosításoknak a
szövegbe történõ egyeztetés nélküli be-
csempészésével, ami alapjaiban lehetet-
lenítette el a jól induló kezdeményezése-
ket. Ilyen lehet például a támogatást
igénylõk körének vagy a támogatható te-
rületeknek az indokolatlan lehatárolása.
Reméljük most nem esünk ennek a káros
gyakorlatnak az áldozatául.

Jövõkép
Bár nem közvetlenül az idei évet

érinti, de a magánerdõ közeli jövõjét
mégis alapvetõen befolyásolja az új vi-
dékfejlesztési uniós ciklus erdészeti fel-
adatokat érintõ része. Az eddig megis-
mert uniós javaslatok és elõkészítõ
anyagok azt mutatják, hogy – összhang-
ban a jövõbeni Közös Agrárpolitika
prioritásaival – az erdõk nagyobb súlyt
kaphatnak a 2013-2020 közötti idõszak-
ban. Legalább annyi jogcímmel számol-
hatunk majd, mint ebben az idõszak-
ban és ezek a feladatok nagyobb moz-
gástérrel kerültek megfogalmazásra az
eddigi anyagokban, mint korábban. Az
erdõ, az erdõgazdálkodás mind mar-
kánsabban jelenik meg, egyre inkább
nem a mezõgazdaság alárendelt része-
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ként, hanem mind többször melléren-
delõ mondatszerkezetekben. Reméljük,
hogy ezekhez a pozitív jelenségekhez
az eddigi és ezután várható magyar er-
dészeti vélemények, javaslatok is hoz-
zájárulnak. A 2013 utáni vidékfejlesztés
várható erdészeti vonatkozásairól a kö-
vetkezõ Erdészeti Albizottsági ülésen
beszámolunk és ennek anyagát az Er-
dészeti Lapokban is közzétesszük. 

Összegzés
A magyar magánerdõ gazdálkodás

súlyos csapásokat szenvedett el a kö-
zelmúltban, de erejét és rugalmassá-
gát az is bizonyítja, hogy megõrizte
mûködõképességét. A legfontosabb
feladat most az, hogy a rendelkezésre
álló forrásokkal és lehetõségekkel
úgy éljünk, hogy felhasználásukkal
képesek legyünk áthidalni, pótolni a

keletkezett hiányokat és lehetõség
szerint tovább építkezni. Az erdészeti
szakirányítás – a remélhetõen csak át-
meneti finanszírozási problémák elle-
nére is – kulcsszereplõje ennek a fo-
lyamatnak és ezért országos mûköd-
tetését mindenféleképpen fenn kell
tartani.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

Lapunk t. olvasó közönsége, ügybará-
tai és az Országos Erdészeti-Egyesület
körébe csoportosult buzgó tagtársak
képezik hazai erdészetünk szakmivelt-
ségének azon elemeit, melyek hivatva
vannak a magyar birodalom területén
a szélrózsa minden irányában a szakis-
meretek szünetnélküli terjesztésére ki-
apadhatlan kútfõk gyanánt szolgálni.

Bár lelkes és kitartó munkásságu se-
reg ez, melynek hazafias és lankadat-
lan hathatós támogatása már 14 évet
meghaladó idõ óta teszi lehetõvé azt,
hogy e lapok a magyar olvasó közönség
kezei közé juthassanak, s bár számra
nézve szintén elég tekintélyes, de még-
is aránylag az egyének azon számához,
kik hazánkban erdõt birnak, az erdé-
szet szolgálatában állanak, vagy erdé-
szeti ügyekkel foglalkoznak, igen cse-
kély, s ezért annál közelebbi kötelessé-
gökben áll mindazoknak, kik az erdé-
szet ügyének állandó felvirágzásában,
a gazdasági siker által nyujtott egyéni
elõnyök mellett egyszersmind Magyar-
ország anyagi jóllétének lényeges elõ-
mozdítását is segiteni kivánják, oda
mûködni, hogy hazai erdészetünk
ügyének a minél lelkesebb és buzgóbb
bajtársak lehetõ legnagyobb mérték-
ben szereztessenek meg.

Az Országos Erdészeti-Egyesület,
mely a hazai erdészet közügyeinek
munkálkodó központjául lenni van hi-
vatva, feladatának lehetõ legsikeresb
betöltésére csak oly arányban mûköd-
het, a mily mértékben erre a munkáját
hasznára fordító érdekelt közönség tá-
mogatása segíti.

Az „Erdészeti Lapok”, melyek szin-
tén arra vannak hivatva, hogy az összes
szakbeli ismereteknek, egyaránt az er-
dõmivelés, erdõhasználat, faipar és
faüzlet körébõl, közvetítõ forrását ké-
pezzék, s az erdõgazdaságban üdvösnek
felismert elméleti és gyakorlati ismerete-

ket, ugy az egyéni mint a közjó érdeké-
ben, az erdészet tárgyaival foglalkozó
honpolgárok mindenikének birtokába
juttassák : ebbeli feladatuknak hasonló-
an csak ugy felelhetnek meg óhajtott
eredménynyel, ha minél nagyobb azon
munkatársak száma, kik a gyakorlati
gazdálkodás körében vagy a tanulmá-
nyok elméleti mezején szerzett tapaszta-
lataikat gyorsan kivánják az ennek
hasznát vehetõ közönség tudomására
hozni, vagy ha az olyanok, kik ez uton
nem mûködhetnek közre, legalább a
társadalmi érintkezés terén s anyagi se-
gélyök által igyekeznek virágzóvá tenni
azon egyesületet és szakközlönyt, mely
minden mellékérdektõl menten egyedül
a hazai erdészet ügyének javára szente-
li minden munkásságát.

Erdészetünk érdekeinek üdvös elõ-
mozdítására két érdekközösen egymás-
hoz csatolt tényezõnek kell közrehatni, s
ezek az erdõbirtokosnak és alkalmazott
erdõtisztjének egyetértõ munkálkodása,
mi különösen abban álland, hogy a
tisztség meggyõzõ helyes érvekkel igye-
kezzék az erdõ érdekében szükséges in-
tézkedések megtételére a birtokost meg-
nyerni, s ez viszont tisztjének üdvös tö-
rekvéseit érvényre jutni segítse.[…]

[…] Ha mind e két tényezõ a megje-
löltük értelemben fog az erdõk érdeké-
ben eljárni, s e mellett mindkettõ az ér-
dekeit szolgáló szakegyesületet és szak-
irodalmat hazafiúi kötelességbõl is fo-
lyó készséggel támogatja azért, hogy
ezek segélyével elérhetõvé tegye az
összes hazai erdõgazdaság, s igy saját
elõnye érdekében is mindazt, melyet
egyéni munkakörben elérni nem lehet,
s melynek kivitelére, mint mindenütt,
ugy nálunk is, az egyének erejének vál-
vetett egyesülése szükséges […]

[…] majdnem 10 évre terjedõ alkot-
mányos kormányzat alatt nem tudtunk
korszerû erdõtörvényt alkotni, sõt an-

nak is 105 kerek esztendõje mult el,
hogy Maria Terézia királynénk elren-
delé a megyei erdõ felügyelõk alkalma-
zását; de azért kivéve egy két megyét,
melyekben véletlenül akadt e tisztség-
nek embere, az üdvös rendelet igéje
testté nem lehetett […]

[…] Az Országos Erdészeti-Egyesület s
ennek közlönye, az „Erdészeti Lapok”
éber szemekkel õrködnek hazai erdõ-cul-
turánk felett, s minden rendelkezésre ál-
ló módot és alkalmat igyekeznek felhasz-
nálni arra, hogy abból erdõgazdaságunk
javának elõmozdítására kellõ haszon há-
romoljék. A t. erdõbirtokosokon és szak-
társakon tehát a sor, hogy egyénileg mü-
ködésök körében ugyanazt tegyék, s hogy
a köztéren szellemi és anyagi támogatá-
suk által az Országos Erdészeti-Egyesüle-
tet és ennek szakközlönyét minél sikere-
sebb munkálkodásra képesítsék.

Bedõ Albert

Sajtóközlemény
A 22 erdõgazdaság február 1–december
31-e között összesen 7741 közmunkást
foglalkoztat. A Belügyminisztérium 9 430
millió forint támogatást ad, amihez az
erdõgazdaságok saját forrásaikból
431,5 millió forintot tesznek hozzá. Így
a program teljes költsége megközelíti a
10 milliárd forintot.

Az erdõgazdaságok a lehetõségeikhez
mérten tavaly is hozzájárultak a munka-
nélküliség enyhítéséhez. Mivel a Gazda-
sági törvény hatálya alá tartoznak, a köz-
munkaprogramban való részvételük
nem könnyíti meg a mûködési feltételei-
ket. Mindazonáltal a tavalyi közmunka-
program sok pozitív tapasztalatot is ho-
zott, nem egy közmunkást azóta fõállású
munkavállalóként foglalkoztatnak.

MFB Zrt.

Összefogás, összefogás, összefogás
(Kivonat Bedõ Albert: Az uj év alkalmából c. 1876 januárjában megjelent írásából) 




