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2003. június 3-án az Országgyûlés Me-
zôgazdasági Bizottsága és Ellenôrzô Al-
bizottsága ülésén tárgyalta a mezôgaz-
dasági ágazatban 2003. évben bekövet-
kezett elemi károk országos helyzetét
és az FVM tervezett intézkedéseit véle-
ményezte.

Egyesületünk képviseletében lehetô-
séget kaptunk arra, hogy az ülésen részt
vegyünk. Az állami erdôben gazdálko-
dó rt.-ket az ÁPV Rt. igazgatója,
Koleszár István képviselte. A gyakorlat-
tól eltérôen a magánerdôkben keletke-
zett aszálykárok ismertetését és a támo-
gatás megítélése céljából minden kép-
viselônek, illetve az FVM jelenlévô fô-
osztályvezetôjének írásban átadtam.

A bizottsági ülésen szóbeli kiegészí-
tésre is lehetôséget kaptam (ami szintén
nem szokványos az erdészet esetében),
melynek során részletesen indokoltam
az aszálykár mérséklésére felszámolá-
sára szükséges támogatás szükségessé-
gét, és hangsúlyoztam, hogy összegé-
ben ez milyen mértékû a mezôgazdasá-
gi ágazatban.

Külön köszönöm az Erdészeti Hiva-
tal és az ÁESZ segítségét az elôterjesztés
összeállításában nyújtott önzetlen segít-
ségért.

A Bizottság vitájában három képvise-
lô is a segítségadás mellett szólt, s a
végsô határozatukban egyhangúlag a
támogatásunkra szavaztak.

Az FVM képviselôje bejelentette,

hogy fogadják az erdôsítésekben kelet-
kezett aszálykár (1520 ha – 498 M Ft)
felszámolása iránti kérelmet. Közölte,
hogy a Minisztérium már foglalkozott
az elemi károk felszámolásának ügyé-
vel, s kérte, hogy az Erdészeti Hivatalon
keresztül is adjuk be az erdôsítések
aszálykár felszámolása iránti kérelmün-
ket. (Ez megtörtént.)

A Minisztérium az egyes növényféle-
ségekre külön-külön kidolgozza a tény-
leges kár felmérésére a módszert. (Az
erdészet esetében ez nem okoz gondot,
hiszen az erdômûvelések mûszaki átvé-
telének rendszerében ez rendezett.)

Közölte, hogy a kár rendezése túlnô
a Minisztérium lehetôségén, ezért a
Kormány elé viszik az aszálykár ügyét.

A Mezôgazdasági Bizottsági ülésen
a miniszter úr is részt vett, ahol utalt
arra, hogy az elemi károkat igyekez-
nek megnyugtatóan rendezni. Vala-
mint bejelentette, hogy az erdôtelepí-
téseket változatlan ütemben támogatja
a Kormány.

Minden remény megvan tehát arra,
hogy az erdôfelújítások mellett az erdô-
telepítések aszálykár felszámolásához
is megkapjuk a Kormány segítségét.

Befejezésül egy megjegyzés: bízunk
abban, hogy Egyesületünk továbbra is
tud segíteni az erdészet ügyének képvi-
seletével minden erdôgazdálkodónak
és erdésznek egyaránt.

Répászky Miklós
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Erdôsítések aszálykár 
mérséklésére – lesz segítség

2003. július 7-én EGYESÜLETÜNK kép-
viseletében részt vettem a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium-
ban„Aszály és fagykár rendezésének
megoldása” címen összehívott szakmai
érdekképviseletek (kilenc országos
szervezet) tanácskozásán.

A magyar erdôgazdálkodókat képvi-
selve feladatul tûztük ki, hogy elérjük:

Az aszály- és fagykárt szenvedett er-
dôsítések és csemetekertek bekerülje-
nek a 2003. évi aszály által sújtott mezô-
gazdasági területek listájába.

Az erdô hasonló elbírálást kapjon a
kár rendezése és mérséklésére kerülô
intézkedések sorában, mint bármely
mezôgazdasági növényféleség, különös
tekintettel az erdô sajátosságára, a köz-
célúságának megfelelôen.

Az ÁESZ Igazgatóságai által összesí-
tett elôzetes felmérés szerinti károso-
dott terület jelenjen meg a Minisztérium
listájában és kerüljön azzal együtt a júli-
us 8-i kormányülés elé.

Hangsúlyozzuk, hogy a magyar erdô
hallatlan nagy értékû, a közérdek jelen-
tôs igényt támaszt iránta, s hogy az er-
dôsítés a jövônk záloga.

A Minisztérium tájékoztatója (Máhr
Ferenc államtitkár úr) és az egyeztetés –
javaslatok megbeszélése után az államtit-
kár úr összefoglalójában a következôket
mondta: ... és az erdôsítések fontosságá-
ra és a vidékfejlesztésben szánt jelentôs
szerepére való tekintettel, valamint a
szakmai érdekképviselet indokai alapján
(az Országgyûlés Mg.-i Biz. elôtt is) figye-

lembe veszi és a kár mérséklése és felszá-
molása címén a monokultúrák termesz-
tése szerint kerül rendezésre/!/.

Döntés született arra vonatkozóan is,
hogy különbözô megoldással lesz a 0-20,
a 20-30, és a 30% feletti aszály/fagy/ -kárt
szenvedett táblák – erdôrészletek rende-
zésének iránya megoldva.

Bátran kijelenthetjük, hogy Egyesü-
letünk hathatós és bátor kiállása követ-
keztében sikert értünk el, különösen ha
a 2002. év eredménytelenségét is figye-
lembe vesszük.

* * *
Tisztelt Állami és Magánerdô-gazdál-

kodók, Erdészek!
Egyesületünk kiállt és munkálkodott

a jogi és egyéni tagjainak rendkívüli és
sokunk megélhetési gondjainak a meg-
oldásában, az erdészeti ágazat jobb tá-
mogatásának elérése céljából.

Ebben a munkánkban példaértékû
segítséget kaptunk az erdészeti fôható-
ságunktól is. Köszönet érte!

Érdemes Egyesületünket, tagsági vi-
szonyunkkal támogatni.

A saját jól felfogott érdekünk, hogy
jelentôsebb létszám és szervezet képvi-
seletében, nagyobb súllyal tudjunk ha-
sonló helyzetekben is fellépni, magunk
és az erdészet ügyét képviselni.

Szükséges, fôleg a magánerdôsök
körében a további szervezômunka.

A kormányülés az FVM elôterjeszté-
sét kisebb módosítással elfogadta és a
megoldás irányát támogatja.

Répászky Miklós

Nem csak magánerdô hír


