
A korábban megkezdett tárgyalások
folytatásaként 2015. június 24-én Lu-
zsi József, Támba Miklós és dr. Sárvá-
ri János, a MEGOSZ képviseletében
Ugron Ákos Gábor helyettes államtit-
kárhoz látogattak el. A jó hangulatú,
elõremutató megbeszélés fõként há-
rom témakörre összpontosult.

A magánerdõs erdészeti szakirányítás
ügye mindinkább központi témává vá-
lik, hiszen az egyik legfontosabb eszkö-
ze a magánerdõkben az elmúlt idõszak-
ban megfigyelhetõ kedvezõtlen változá-
sok visszafordításának. Az asztal körül
ülõk egyetértettek abban, hogy a koráb-
ban jól mûködõ országos hálózat támo-
gatásának visszaállításával, a jogosult er-
dészeti szakszemélyzetrõl szóló rendelet
kismértékû aktualizálásával és újbóli
megnyitásával gyorsan és látványosan
lehetne kedvezõ eredményeket elérni a
magánerdõs szektorban, különösen a
nem mûködõ magánerdõk és a felújítási
hátralékok csökkentése terén. Ennek ér-
dekében közös erõfeszítéseket kell tenni
az ehhez szükséges mintegy 1 milliárd
forint éves támogatási keret megszerzé-

séért. Az újraindítandó rendszer diffe-
renciáltan támogathatná a mûködõ, a
korábban nem mûködõ, de a szakirányí-
tó által gazdálkodásba vont erdõket és a
vidékfejlesztési jogcímek pályázását,
megvalósítását kiemelten is segítõ erdé-
szeti üzemvezetési irodákat. Ugron Ákos
Gábor kifejtette, hogy a szakirányítási
szolgáltatásnak olyan feltételrendszer-
nek kell megfelelnie, amely szavatolja a
tulajdonos érdekeit, rögzíti a szakirányí-
tó felelõsségét, és a szakirányítótól elvár-
ja a támogatási lehetõségek ismeretét, az
igénybevételükhöz való segítségnyújtá-
sát. Mindezek ismeretében, hosszú tá-
von szakirányítási irodarendszer mûkö-
dését tartaná hatékonyabbnak.

Ehhez kapcsolódóan Ugron Ákos Gá-
bor felvetette egy olyan nemzeti költség-
vetésbõl származó, mintegy 5 milliárd fo-
rintos területalapú támogatási keret meg-
nyitásának kezdeményezését, ami a ma-
gánerdõk immateriális, természetvédel-
mi szolgáltatásait ellentételezné szintén
területalapú támogatási formában. Egy
ilyen alap a magánerdõkben az ellentéte-
lezési korlátozásokkal kapcsolatos prob-
lémák jelentõs részét orvosolni tudná. 

Az erdõtörvény módosításával kap-
csolatban a résztvevõk leszögezték, hogy
e téren örvendetes elmozdulás figyelhetõ
meg. Az ezzel kapcsolatos szakmai mun-
kák összehangolásával megbízottak rövi-
desen megkapják az erre vonatkozó mi-
nisztériumi felkérést és a vezetésükkel jú-
lius végére, augusztus elejére kell össze-
állítani a módosító javaslatot, hogy szep-
temberben elõterjeszthetõ és vitára bo-
csátható módosítás készüljön belõle.

A Vidékfejlesztési Program erdészeti
pályázataival kapcsolatban a MEGOSZ
képviselõi kérték, hogy az egyes intéz-
kedések pályázatait elõkészítõ operatív
csoportokban az erdõgazdálkodók
kapják meg a tárcától a maximális tá-
mogatást, hogy a gazdálkodók számára
vonzó, teljesíthetõ pályázatok jöjjenek
létre.  Így elkerülhetnénk azt a nem kí-
vánt helyzetet, hogy a jelen uniós költ-
ségvetési idõszak végén is erdészeti tá-
mogatási kereteket kelljen átadnunk
más ágazatoknak. Az erdészetre rendel-
kezésre álló vidékfejlesztési támogatá-
sok maradéktalan lehívása a cél.
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