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Ez nemcsak erdõgazda-képzés, hanem
magánerdõ-tulajdonosok képzése. Nem
is magánerdõ-gazdálkodók (erdõbir-
tokossági tagok – 24 órás (!) továbbkép-
zési tanfolyama, ahogy azt mostanában
néhány kezdeményezésben olvashatjuk.
Hanem 63 óra elméleti és 12 óra gyakor-
lati, tehát mindösszesen 75 órás alap-
szintû, tájékoztató és oktató jellegû, ma-
gas szintû képzés, amelyet az Erdõgazda
Agro- Erdészeti Fejlesztõ Kht.     szerve-
zett ebben az esztendõben.

A képzés elsõ menete lezárult a nyá-
ri hónapokban. A kötelezõ vizsga után
167 fõ vehette át az arról szóló hivatalos
bizonyítványt.

Azért mondhatjuk, hogy hivatalos bi-
zonyítványt, mert a képzést az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszíro-
zásával, támogatásával, szigorú elõírá-
sok betartásával lehetett csak megszer-
vezni, lebonyolítani és megtartani. En-
nek egyik fontos elõírása volt és van,
hogy kinevezett szakmai vizsgabizott-
ságok elõtt kellett a résztvevõknek ta-
núbizonyságot adni arról, hogy az
alapvetõ erdészeti szakmai és EU-s is-
mereteket elsajátították. 

Az erdõgazdálkodási képzés máso-
dik, õszi menete jelenleg folyik, továb-
bi 67 fõ részvételével.

Érdemes errõl a képzésrõl több ok-
nál fogva is  szót ejteni. Az egyik ok,
hogy a résztvevõ erdõgazdálkodóknak,
magánerdõ-tulajdonosoknak olyan
mérhetetlen nagy információhiányuk
van, illetve töméntelen mennyiségû
kérdéssel fordulnak az elõadókhoz,
hogy több esetben a hatórás elõadásból
még szünetet sem tudnak tartani a szak-
emberek.  

A másik indok, hogy  huszonévesek
és akár hihetõ, akár nem hetven-nyolc-
van éves (!) erdõtulajdonosok  is lelke-
sen  részt vesznek az elõadásokon. Lát-
hatóan örülnek, hogy  a tanfolyam
megszervezésével rájuk is gondolnak,
hogy készséggel adnak tanácsot ré-
szükre, mert bizony   erdészeti szakmai
ismeretekre szükségük van.

Van harmadik ok is. Mégpedig a prog-
ram célja, amit a jelentkezõk felismertek.
A képzés célja a magánerdõ-gazdálko-
dásban dolgozók, résztvevõk, érintettek,
illetve a magánerdõ-tulajdonosok, vala-
mint a mezõgazdasági területek elsõ
erdõsítését célul kitûzõ mezõgazdasági
gazdálkodók – és akiknek már van erde-
jük azok is – képzése, felkészítése, a
szakszerû erdõgazdálkodásra. Ennek se-

gítségével Magyarország nemzetközi
szerzõdésekben is vállalt erdõsítési tevé-
kenysége szakszerûen valósítható meg.
A képzés során EU ismeretek, közbeszer-
zési ismeretek és erdõgazdálkodási szak-
mai ismeretek kerülnek oktatásra.

Nyilván nem szükséges ezen írás ke-
retében részletes tantárgyi felsorolást, is-
mertetést adni, de azt igen, hogy össze-
sen tizenkét téma szerepel a képzésben.
Legtöbb elõadó még az elõadásának
jegyzetét is átadja a résztvevõknek.

Sorolhatnám még az okokat.
Mégis a legfontosabbat, a szubjektív,

érzelmi okot kell kiemelni. Hálásak az
emberek a törõdésért, az oldott hangu-
latú elõadásokért. Amikor azt mondják,
ez vagy az az elõadó – mondjuk példá-
ul az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje,
vagy más valaki – olyan „jó fej”, mert tü-
relmesen és gyakorlatiasan válaszolt
minden kérdésre, és ugye õ vagy õk
még tartanak elõadást? Hát ezért igazán
érdemes ilyen képzést szervezni.

Remélhetõleg az õszi kurzus is sikeres
lesz. Annál is inkább, mert a résztve-
võknek mindössze csak tízezer forintot(!)
kell fizetni. A részvételi díj az átvett jegy-
zetek és szakkönyvek árát, valamint a
gyakorlati képzés helyszínre utazás költ-
ségét is tartalmazza. Az elnyert támogatás
teszi lehetõvé ezt a megoldást. Ugyanis a
75 órás képzés bekerülési költsége mind-
összesen 100 ezer forint.

Viszont szóvá kell tenni az Erdõgaz-
da Kht. által szervezett, fentiekben is-
mertetett képzéstõl eltérõ, néhány he-
lyen kezdeményezett ún. magán-
erdõgazdálkodók továbbképzési tanfo-
lyamait. Ezekkel kapcsolatban több
kérdés is felmerült. Ugyanis a tovább-
képzés idõtartama 24 óra.

Mindenekelõtt nehezen lehet el-
képzelni, hogy a semmiféle erdészeti
szakmai ismerettel nem rendelkezõ
magánerdõ-tulajdonosokat miben le-
het tovább (!) képezni. Legfeljebb
alapismereteket lehet tájékoztatásként
elõadni.

Kétséges, hogy 24 óra alatt mit lehet
elmondani kilenc témából? Mégpedig
1-6 órás témakénti idõtartamban. Nem
sokat.

Erdõgazdálkodási képzésünk még a
63+12 órás idõtartamnál is nehezen bir-
kózik meg az egyes témákra rendelke-
zésre álló 6-9 órás lehetõséggel.  

Na, de térjünk vissza az erdõgazdál-
kodási képzésre.

Elmondjuk még azt is, hogy nemcsak
a képzésben résztvevõ erdõtulajdonosok
kapnak nagyon sok információt, hanem
az elõadók is sokat tanulhatnak abból,
amit a résztvevõk kérdeznek, mondanak.
Ezekbõl kiderül, hogy az erdõgazdál-
kodás, az erdészeti jogrendszer jelenleg
túlszabályozott. A magánerdõ-tulajdono-
sok nem tartoznak a kedvelt ügyfelek
közé, talán nem is ügyfélbarát módon
kezelik õket. Több helyen a határozatilag
kijelölt, kinevezett erdõgazdálkodók –
tisztelet a kivételnek – visszaélnek ezzel
a megbízással, és nem a törvényi elõírá-
soknak megfelelõen látják el a feladatu-
kat. (Csak kitermelni akarnak, felújítani
nem, stb.) Nem ismerik a magánerdõ-
gazdálkodási civil szervezeteket (MEGOSz,
OEE stb.), a szakmai újságokat. Szinte fo-
lyamatosan tanácstalanok erdészeti té-
mákban és negatív megítélésben része-
sülnek.

Ideje lesz már az erdõtörvény módo-
sításának és több helyen szemléletvál-
tozásnak.

Szükség van tartalmas erdõgazdál-
kodási képzésre.

Dr. Balázs István

Erdõtulajdonos-képzés

A bajor erdõkben végzett fakitermelés
mértéke – tájékoztatott Josef Miller bajor
erdészeti miniszter – az elmúlt évben
16%-kal, összesen 20,5 millió köbmé-
terre emelkedett.

A „Cluster-Studie Forst und Holz” ál-
tal végzett vizsgálat szerint az emelke-
dés elsõsorban a magánerdõ-tulajdono-
sok megnövekedett fakitermeléseire
vezethetõ vissza. „Ez azt mutatja, hogy
politikánk eredményes”, mondta a mi-
niszter, aki korábban, tekintettel a ma-
gánerdõkben levõ magas fakészletre,

az erdõtulajdonosokat nagyobb fahasz-
nálatra ösztönözte.

A bajor erdészeti, faipari és papíripari
szektor a „Cluster-Studie Forst und Holz”
szerint a cca. 31 milliárd eurós forgalmával
az 5 legerõsebb forgalmú szektorhoz tar-
tozik a tartományban. Egyedül a fafeldol-
gozó ipar 17%-os növekedéssel 3 milliárd
euró forgalmat ért el a tavalyi évben, mely-
lyel Bajorország csaknem 50%-kal az átla-
gos németországi 11,5% felett van.
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