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MAGÁNERDÕBEN / DISPUTA

Ez a jelmondat vezérelt bennünket magánerdõ-tulaj-
donosokat, amikor elkezdtük létrehozni a Parkerdõt Bugac-
pusztaházán. A hely adta magát, mert belterülettel határos
a 16 hektáros erdõtömb. 

A Parkerdõ kezelõje a Fanyarka Erdészeti Kft., amely a
térségben több száz hektár magánerdõt kezel. Helyi vál-
lalkozóként sok munkalehetõséget nyújt az itt élõ
embereknek. A vállalkozás tavaly elnyerte az EMVA Erdei
közjóléti létesítmények megvalósításának támogatása címû
pályázatot. Ez a pályázat több mint 30 millió forint értékû
beruházást tett lehetõvé a Parkerdõben. Ebbõl a forrásból
építettük fel a két erdei kirándulóhelyet, esõbeállóval,
padokkal, asztalokkal és tûzrakóval. Továbbá a két kilométer
hosszú tanösvényt, és a 23 méter magas faszerkezetû kilátót,
amelynek felsõ padozati szintje 14 méter. 

A Parkerdõ létrehozása nagy összefogás eredménye. A
helyi önkormányzattal és a lakossággal közösen alakítottuk
ki az erdei tisztáson a majális teret, amely több száz fõ befo-
gadására alkalmas. A Parkerdõt és a közjóléti létesítményeket
az önkormányzattal közösen szervezett majálison adtuk át.

Ez az értékteremtõ beruházás segíti a helyi közösségi élet fel-
lendülését is. Olyan helye az erdõt szeretõ embereknek, ahol
jó együtt lenni, és közösségi családi programok megtartására
is alkalmas.

Sípos István
Fanyarka Erdészeti Kft.

Az Erdészeti Lapok májusi számában „Az EKÁER és az EUTR
rendszere” címû cikkre szeretnék magánemberként válaszolni. 

Mõcsényi Miklós szerzõ a rá jellemzõ alapossággal kitûnõ-
en és körültekintõen írja le azt az egyébként nehezen magya-
rázható helyzetet, ami a különbözõ ellenõrzési, nyomon kö-
vetési, tanúsítási elképzelések és rendszerek egymásmelletti-
ségébõl adódóan újabb teljesíthetetlen kötelezettségeket
akaszt a még mindig elszántan gazdálkodni akarók nyakába.
Az EKÁER rendszer bizonyított; kiforrta magát és nem kellett
volna mást tennünk, mint a végfelhasználóknak és a saját cél-
ra szállítás regisztrációjával kiegészítenünk, hogy – meglátá-
som szerint – eredeti céljának betöltése mellett alkalmassá
váljon az EUTR-bõl adódó kötelezettségek teljesítésére és az
illegális fakitermelésbõl származó faanyag valóban hatékony
kiszûrésére is. 

Azt hiszem, nem voltam egyedül ezzel a véleményemmel,
mert akkoriban igen sokan egyetértettek az EKÁER=EUTR té-

tel jogosságával. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy valóban a
küszöbön áll a PEFC magyar szabványának elfogadása, hi-
szen annak társadalmi vitája jelenleg is folyik. A PEFC tanúsí-
tás pedig szintén kiválthatná rövid idõn belül az EUTR ha-
zánkra rótt kötelezettségeit.  

Mindenesetre úgy tûnik, megint sikerült az összes út közül
a leghosszabbat és legbonyolultabbat, legrögösebbet és leg-
fárasztóbbat kiválasztani. Természetesen még nem tudjuk
hogyan, milyen keretek között, mekkora apparátussal mûkö-
dik majd az EUTR hatóság, de az már most látható, hogy
megint a szabályosan mûködõ vállalkozások nyögik majd en-
nek terheit és viselik kockázatát. 

A rendszer magában hordozza az újabb tévesztés, adminisz-
trációs hiba lehetõségét az amúgy is agyonterhelt vállalkozá-
sok számára. Kíváncsi vagyok, hogy a kisebb vállalkozások
hogyan vészelik majd át, ha faanyagukat, félkész, vagy kész fa-
terméküket 90+30 napig lefoglalják, elkobozzák, értékesítik,
nem is beszélve a szállítóeszközrõl. Szerintem sehogy. 

A cikkben megfogalmazott aggályokban osztozva, úgy lá-
tom, hogy ez az Európai Unió számára is csupán öngólt jelen-
tõ EUTR sok mindenre alkalmas lesz, kivéve, hogy az illegá-
lis fa és az abból készült termék forgalomba hozatalát meg-
akadályozza. 

Éppen ezért, amennyiben az EUTR-t mûködtetõ hatóság
ténylegesen és bizonyíthatóan, akár egyetlen köbméter ma-
gyarországi eredetû illegális fakitermelésbõl származó fa-
anyagot képes lesz kiszûrni, akkor a számomra megküldött
bizonyítékok alapján 1 EJA befizetésére büntetem magam,
amit az EUTR hatóság által megjelölt bármely jótékonysági
alapítvány számlájára 15 napon belül készséggel átutalok.
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Tisztelt Kollégák!

Felhívjuk a figyelmeteket az OEE második féléves
tagdíjainak 2015. június 15-i befizetési határide-
jére. Kérem, figyelmeztessétek az érintett tagokat,
hogy ne legyen kellemetlensége senkinek a
késedelmes fizetés következtében elmaradó
újságkézbesítés miatt. A titkárság kérésre az
egyes helyi csoportoknak kiküldi a hátraléklistát,
kérem,ezt az igényt a helyi csoportok titkárai je-
lezzék a titkarsag@oee.hu címen.
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