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Nagy örömünkre szolgált, hogy a MEG-
OSZ évek óta tartó erõfeszítései eredmé-
nyeként a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31.)
kormányrendelet az erdõgazdálkodókat
általánosságban nevesítette a támogatha-
tó körben (6. § (2) f.), így a magán erdõ-
gazdálkodók számára is megnyílt az út a
programban való részvétel elõtt!

A magánerdészeti közfoglalkoztatás-
ról szóló pályázati kiírás ugyan még
nem jelent meg, de információink sze-
rint annak elõkészítése folyamatban
van, és nagyon reméljük, hogy a tavaszi
közcélú erdészeti munkákra már a ma-
gánerdõkben is igénybe lehet venni. A
MEGOSZ az elõzetes felmérések alap-
ján országosan mintegy 1500 fõre be-
csülte azt az igényt, ami a magánerdõk-
ben jelentkezhet a közfoglalkoztatottak
alkalmazására. A program olyan közcé-
lú tevékenységeket érinthet, mint pél-

dául az erdészeti feltáró utak, sétautak,
turistautak és tanösvények karbantartá-
sa, parlagfû- és gyommentesítés, inva-
zív növényfajok visszaszorítása, erdei
tüzek megelõzését szolgáló feladatok,
erdei szemétgyûjtés és elszállítás segíté-
se, közjóléti eszközök kihelyezése, fel-
újítása, karbantartása vagy éppen a vá-
gástakarítás, ha annak dokumentált cél-
ja a tûzifaigények szociális, kedvezmé-
nyes kielégítése. A pályázat várhatóan
megfogalmaz egy minimális létszámot,
ami alatt nem lehet közfoglalkoztatási
projektet indítani, de reménykedünk
abban, hogy ennek a foglalkoztatási ha-
tárnak az elérését nemcsak az egyéni
erdõgazdálkodók, hanem azok társulá-
sai számára is lehetõvé teszi. Úgy érez-
zük az eddig szépen fejlõdõ magáner-
dészeti szakirányítói hálózat kiemelt
szerepet játszhat majd a munkák szak-
mai felügyeletében, irányításában is –

ha ugyan lesz még akkor erdészeti szak-
irányítói hálózat.

A MEGOSZ nemcsak ötletgazdája volt
a magánerdészeti közmunka, közfoglal-
koztatás gondolatának, hanem a jövõ-
ben is folyamatosan nyomon kíséri, segí-
ti a tervezett program pályázatainak
megírását, azok szakmai megvalósítását,
egységes adminisztrációjuk biztosítását,
megteremtve a témában a napi kapcso-
lattartást és információáramlást az érin-
tett felek között. Ennek érdekében – ha
a tervekbõl valóság lesz – a MEGOSZ er-
re a célra külön szakmai referens alkal-
mazását tervezi és addig is kéri, várja a
magánerdõs közfoglalkoztatási program
iránt érdeklõdõk megkereséseit, kérdé-
seit a MEGOSZ bármelyik elérhetõségén
(06-1-391-42-90, fax:. 06-1-391-42-99, e-
mail: megosz@mail.datanet.hu)

Dr. Sárvári János
MEGOSZ
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Magánerdészeti közfoglalkoztatás
ante portas!

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
a magyarországi erdõk 42%-át kitevõ,
mintegy 500 ezer erdõtulajdonost repre-
zentáló magyar magánerdõk legjelentõ-
sebb szakmai szövetségeként, a tagság
körében végzett széles körû felmérés és
a beérkezett vélemények alapján véle-
ményezte az Új Széchenyi Terv terveze-
tét. Kértük a terv megalkotóit és véglege-
sítõit, hogy vegyék figyelembe az erdõk-
kel, az erdõgazdálkodással, mint a jelen-
legi tervezetben méltánytalanul alulrep-
rezentált területtel kapcsolatos javaslata-
inkat. A FAGOSZ szintén megfogalmaz-

ta észrevételeit a tervezettel kapcsolat-
ban. A két szövetség javaslatait röviden
az alábbiakban foglaljuk össze.

A terv kiemelt prioritásként kezelte a
klímaváltozást és az energetikai szek-
tort érintõ mitigációs és adaptációs fela-
datokat. Ez magába foglalja az ÜHG-k
kibocsátás-csökkentését, a klímabarát
beruházások ösztönzését, a környezet-
tudatosság és a társadalmi elfogadott-
ság növelését.

A légköri szén megkötésére és tartós
tárolására azonban legalább olyan nagy
szükség van, mint az ÜHG-k kibocsá-
tás-csökkentésére. A legnagyobb szá-

razföldi szénelnyelõk és tárolók pedig
az erdõk, illetve az élõ fa és a feldolgo-
zott, fából készült tartós használati cik-
kek. Ezért fontos az új erdõk létrehozá-
sa (erdõtelepítés) és a meglévõ erdõk
szénmegkötõ képességének növelése.
Az ország szén-dioxid-kvóta bevételei-
nek egy részét – az elmondottak alap-
ján – erre szükséges fordítani. 

Zöld foglalkoztatási fejezetben a ter-
vezet nem foglalkozott az erdõgazdálko-
dásban dolgozókkal, holott az erdõgaz-
daságban több tízezer fõ, elsõsorban ala-
csony képzettségû, vidéken lakó állam-
polgár számára nyílik folyamatos vagy
szezonális munkalehetõség az erdõtele-
pítésben, az erdõ felújításában, nevelé-
sében, az erdészeti szaporítóanyag ter-
mesztésben, parlagfû-eltávolításban és
az energiaerdõk létrehozásában, kiter-

Nem találtak visszhangra javas-
lataink az Új Széchenyi Tervhez



60 Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 2. szám (2011. február)

melésében, egyéb erdei biomassza be-
gyûjtésében, feldolgozásában

Nem tartottuk helyes megközelítés-
nek, hogy az erdõgazdálkodással és a
faiparral csak úgy foglalkozik a terv,
mint a biomassza-fogyasztó energiater-
melõk energiahordozó forrását kibo-
csátókkal. Ez rendkívül helytelen, hi-
szen elégetni csak azt szabad, amit ma-
gasabb értékû termékként nem lehet
értékesíteni, illetve amibõl értékesebbet
elõállítani nem lehet. Nem a mellékter-
mék, az eselék oldaláról kell e szakterü-
leteket közelíteni, hanem a minél több
hozzáadott értéket tartalmazó használa-
ti és ipari termékei felõl.

A faipart azon sajátossága miatt java-
soltuk külön megemlíteni, mert a fa az
egyetlen olyan nyersanyag, melyet fel-
használva az hosszan tárolja a szenet, így
nyilvánvalóan elõnyös a fa használata
más anyagokkal szemben a klímaválto-
zás fékezése érdekében. Így a faipar fej-

lõdését a klímaváltozással szembeni
küzdelem miatt is pártolni célszerû.

Az új tervben tehát meg kell teremte-
ni a lehetõségét, hogy a meglévõ, de
nehezen kihasználható kapacitások ter-
melõvé tétele érdekében ezen erdei
útépítési beruházások prioritást élvez-
zenek. Ennek számos járulékos haszna
is lenne, ugyanis az ökoturizmus fej-
lesztésével növelni lehetne az erdõk jö-
vedelemtermelõ képességét, továbbá
az erdõk turizmus általi terheltségét is
irányítani lehetne, miáltal a természeti
környezet kevésbé károsodna.

Az elmúlt félév közös munkájának,
társadalmi vitáinak és szakmai konzul-
tációinak eredményeként elkészült az
Új Széchenyi Terv, a „Talpra állás, meg-
újulás és felemelkedés fejlesztéspoliti-
kai programja”, amelyet 2011. január
14-én Budapesten, a Mariott Szállóban
dr. Orbán Viktor miniszterelnök, Ma-
tolcsi György nemzetgazdasági minisz-

ter és dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesz-
tési miniszter, mutatott be.

Nagy érdeklõdéssel vettünk részt az
ismertetõn. Az Új Széchenyi Terv az aláb-
bi hat program köré csoportosul: Foglal-
koztatási Program, Gyógyító Magyaror-
szág - Egészségipari Program, Közleke-
désfejlesztési Program, Tudomány-Inno-
vációs Program, Vállalkozásfejlesztési
Program, Zöldgazdaság-fejlesztési Prog-
ram (www.ujszechenyiterv.gov.hu). 

Átolvasva a helyszínen megkapott
pályázati kézikönyvet, illetve az egyes
programokban szereplõ pályázati lehe-
tõségeket szomorúan vettük tudomá-
sul, hogy javaslatainkat a program szer-
kesztõi figyelmen kívül hagyták, az er-
dõ, az erdõgazdálkodás nem kerültek
nevesítésre csupán a „Biomassza fel-
használás a zöld gazdaság-fejlesztési”
programban egy rövid utalás erejéig.

Dr. Somogyvári Vilmos 
MEGOSZ

„Bencsik János
államtitkár úr részére
Klíma- és Energiaügyért Felelõs Állam-
titkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Dátum: Ajka, 2011. február 7.

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Biomassza Erõmûvek Egyesülése
nevében ezúton szeretnénk találkozót
és egyeztetést kezdeményezni a villa-
mos energia törvény közelgõ módosítá-
sával kapcsolatban. Az elmúlt év végén
lezajlott a T/1941-es számon beterjesz-
tett törvényjavaslat vitája a parlament-
ben és a hamarosan kezdõdõ tavaszi
ülésszak egyik elsõ megszavazott törvé-
nye lehet.  Még a törvényjavaslat részle-
tes parlamenti vitája elõtt módot szeret-
nénk találni arra, hogy a 2011. január
31-ig benyújtott módosító javaslatokkal
kapcsolatosan megosszuk az általunk
képviselt erõmûvek véleményét. 

Komoly aggodalmat váltott ki a meg-
újuló energiában érdekelt iparági szere-
plõk körében az a módosító javaslat,
amely jelentõsen csökkentené a kötele-
zõ átvételi tarifákat visszamenõlegesen
és hosszú idõszakon keresztül. Ugyan-
akkor a 2020-ig szóló Nemzeti Megújuló
Cselekvési Terv hosszú távú mûködést,
kiszámítható jövõt kívánna meg a meg-
újuló energiával mûködõ cégeknek.

Mivel eddig hivatalos álláspont nem
született a minisztérium részérõl az üggyel
kapcsolatban, és a módosító javaslat való-
di okát és célját sem mutatták még be a
médiában megjelent találgatásokon túl,
ezért közvetlenül szeretnénk tájékoztatást
kapni a törvénymódosításról.

Úgy véljük, a személyes találkozó a
legalkalmasabb formája ebben az ügy-
ben a szakmai egyeztetésnek, elsõsor-
ban azért, mert a törvényjavaslat elfoga-
dásának menetrendje miatt nincs másra
sem idõ, sem pedig hely.

Mivel a villamos energia törvényt
érintõ módosítások az erõmûvek létét,

napi mûködését, közvetlen és közvetett
ellátási kötelezettségeit alapvetõen befo-
lyásolhatják, az iparági szereplõknek kö-
telessége tárgyaló félként fellépni ebben
az ügyben. Reméljük, hogy a módosítá-
sok tekintetében Önben megtaláljuk azt
a tárgyaló partnert, akivel érdemben tu-
dunk egyeztetni. Ezt a reményünket erõ-
síti az a tudat, hogy az elmúlt idõszakban
is nyitott volt az Államtitkárság az iparág
sorsát alapvetõen befolyásoló szabályo-
zási kérdések véleményezésére. Az ipar-
ági szereplõknek Ön által küldött újévi
levél is azt bizonyítja, hogy építenek és
számítanak a gazdasági szereplõkkel
folytatott párbeszédre.

Tisztelettel
Biomassza Erõmûvek Egyesülése”

Levél az államtitkárhoz




