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Mint az eddigi tájékoztatásokból kide-
rült, az idei költségvetésben az erdé-
szeti szakirányítás támogatására nem
terveztek felhasználható keretet. A
MEGOSZ mindent megtett annak érde-
kében, hogy a szakirányítói hálózat ne
hulljon darabokra és finanszírozása az
ismert gazdasági nehézségek ellenére
is megoldódjon. Ezért a legkülönbö-
zõbb fórumokon és döntéshozói szin-
teken megkerestük az illetékeseket – itt
szeretnénk megköszönni az ebben a
folyamatban résztvevõ tagtársaink se-
gítségét –, de határozott ígéretet nem
kaptunk. Ekkor a MEGOSZ kezdemé-
nyezésére társszervezeteivel (OEE, FA-
GOSZ, MERSZ) közös levélben a vi-
dékfejlesztési miniszterhez fordult ké-
résünkkel. Ezt követõen, hogy a levél-
ben foglaltakat szóbeli indoklással, ki-
egészítéssel is megtámogassuk, Ré-
pászky Miklós tagtársunk a négy aláíró
szervezet megbízásából eljárt a szakmi-
nisztériumnál és a közelmúltban talál-
kozott Kardeván Endre államtitkárral.
A megbeszélés során határozott
ígéretet kapott az erdészeti ügyek-
ben illetékes államtitkártól, hogy
az erdészeti szakirányításra a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium pályá-
zati kiírását követõen még ebben
az évben a 2010. évihez hasonló
szinten támogatást fog biztosítani!
Ezt az ígéretet a magánerdõ-gazdálko-
dás rendkívüli sikereként értékelhetjük
és ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani társszervezeteink: az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület, a Fagazdasági
Országos Szakmai Szövetség, a Magyar
Erdõgazda Szövetség vezetõségének és
tagságának támogatásukért. Külön há-
lás köszönetünket fejezzük ki Répászky
Miklós erdészeti szakirányítónak az ügy
érdekében kifejtett rendkívül hathatós

segítségéért. Arra kérünk valamennyi
erdészeti szakirányítót, hogy a fentiek
ismeretében a tavalyihoz hasonlóan
folytassák az idén is szakmai tevékeny-
ségüket. Kérjük, hogy a vidékfejleszté-
si erdészeti jogcímekkel és a magáner-
dészeti közfoglalkoztatással kapcsolat-
ban ugyanolyan körültekintéssel és
alapossággal végezzék munkájukat,
mint az erdõtörvény által elõírt felada-
tok elvégzésénél annak érdekében,
hogy így is demonst-ráljuk: az erdésze-
ti szakirányítás nélkülözhetetlen eleme
a magyar magánerdõ- gazdálkodásnak
és érdemes a támogatásra!

* * *
Elbírálták a magánerdõs közfog-
lalkoztatási pályázatokat, meg-

kezdõdött a munka
Mint a korábbi MEGOSZ Híradókban
jeleztük az igen rövid határidõvel kiírt
magánerdõs közfoglalkoztatási prog-
ram pályázatait március 11-ig kellett
benyújtani. A MEGOSZ aktív támoga-
tásával 74 pályázat érkezett be a meg-
adott határidõig 931 közfoglalkoztatott
alkalmazására, ami – figyelembe véve
a körülményeket – jó eredménynek te-
kinthetõ. A pályázatok elbírálását kö-
vetõen április elején 64 pályázat támo-
gatásról adtak ki határozatot 710 millió
forint értékben, ami 802 fõ közfoglal-
koztatott alkalmazására elegendõ 5-9
hónapon keresztül. Ezt követõen gyor-
san megindultak a szerzõdéskötések a
területileg illetékes kormányhivatal ki-
emelt munkaügyi központjaival. A
MEGOSZ továbbra is segíti és nyomon
kíséri a nyertes pályázatokat. A MEG-
OSZ felkérésének eleget téve 2011.
május 05-én Elekes János Gáborné
fõosztályvezetõ (Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, Munkaerõ-piaci Alap Fõ-
osztály) tájékoztatót és konzultációt

tartott a nyertes pályázóknak az elsõ
havi elszámolásokkal kapcsolatos kér-
désekrõl, amelyen közel 50 fõ vett
részt.  

A MEGOSZ kérte a Nemzetgazdasági
Minisztériumtól, hogy az elsõ pályázati
idõszak tapasztalatainak figyelembevé-
telével a közeljövõben írjanak ki újabb
magánerdõs közfoglalkoztatási pályá-
zatot. 

* * *
Megnyílik az erdõnevelési beavat-

kozások jogcím is ez év végén!
A MEGOSZ már évek óta küzd a fiatal
erdõk ápolási tevékenységével kapcso-
latos uniós erdészeti jogcím megnyitá-
sáért. Ennek a hosszan tartó, meg-meg-
akadó és újra elinduló munkának is úgy
tûnik beérett a gyümölcse, mert a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium illetékes fõ-
osztályától azt a hivatalos tájékoztatást
kaptuk, hogy ez a befejezett ápolások,
tisztítások és nyesések költségeinek 50
%-os támogatását célzó jogcím várha-
tóan 2011. IV. negyedévében meg-
nyílik, az ezzel kapcsolatos támogatási
rendelet megjelenik. A jogcím rendkí-
vüli jelentõségû az elmúlt években a
nemzeti támogatások hiánya miatt el-
maradó ilyen irányú munkák továbbvi-
tele szempontjából és elõzetes becslé-
sek szerint már az elsõ évben is közel
100 ezer hektár magánerdõt érinthet
mintegy 6000 új munkahelyet teremtve
országos szinten. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a VM Erdészeti Halászati
és Vadászati Fõosztályának, valamint
Agrárfejlesztési Fõosztályának rendkí-
vül pozitív támogató hozzáállását és se-
gítségét, ami nélkül a jogcím megnyitá-
sa nem kerülhetett volna kézzelfogható
közelségbe! 
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