
26 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 1. szám (2010. január)

elõdjeiket” személyesen nem ismerték.
Meg kell végül jegyezni, hogy az állami
erdõgazdaságok egy idõben alakultak
meg, munkaterületük majdnem kizáró-
lag az erdõ, az ott dolgozók szakkép-
zettsége pedig közel azonos. Mindezek-
kel szemben a természetvédelem alap-
jait képezõ nemzeti park igazgatóságok
közül az elsõ (a Hortobágyon) harminc
évvel késõbb jött létre. Az utolsó az Õr-
ségben, harminc évig tartó folyamatos
építkezés eredményeképpen 2002-ben
alakult meg, így átlagos koruk mind-
össze 15 év. A természetvédõk munka-
területe valamennyi földmûvelési ágra,
a barlangok esetében még a földfelszín
alatti világra is kiterjed. A természetvé-
delem szervezete – néhány romhalmaz
kivételével – semmit sem örökölt. Min-
dent maguknak kellett létrehozniuk.
Több mint háromszáz vadonatúj szék-
házat, irodát, lakást, kutatóházat, isko-
lát, istállót, hodályt, bemutatóházat, ide-
genforgalomra berendezett barlangot,
múzeumot, magas-megfigyelõt helyez-
tek üzembe. Az elsõ nemzeti park meg-
alakulása elõtt majdani területükön
egyetlen szakember sem dolgozott. A
18-20 szakmából létrehozott közel ezer
fõt számláló alkalmazotti gárda zöme
természetvédelmi ismereteit önképzés
útján szerezte meg. A természetvéde-
lem alapjait megteremtõ szakembergár-
da több mint 90%-a még él, háromne-
gyede dolgozik. Ennek köszönhetõen
az elõdök és az utódok zöme személye-
sen is ismeri egymást. Az alkalmazottak
nagy része beosztásában az elsõ, vagyis
nem volt elõdje. Összehasonlításkép-
pen érdemes megemlíteni, hogy míg pl.
az erdõgazdaságok elsõszámú vezetõi-
nek beosztásukban öt-nyolc elõdjük
volt, a tíz nemzeti park elsõ igazgatói
közül nyolc él, öten még dolgoznak, és
ketten eredeti beosztásukban tevékeny-
kednek.

Ebben az ellentmondásos értelmezé-
si és érzelmi összevisszaságban egyre
nehezebb eldönteni, hogy ki az „igazhi-
tû”, a „konzervatív”, vagy a „betolako-
dó”. A fogalmak letisztulásáig ezért csak
a türelem és az egymás elõítéletektõl
mentes megismerése vezethet ered-
ményre, amikor a gúnyolódásnak, egy-
más kölcsönös leminõsítésének nem
szabad teret adni. 

Rakonczay Zoltán 

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!

Az Erdõgazdálkodó Munkaadók Szövet-
sége 2009. december 18-án tartotta konfe-
renciáját Ácson az erdõgazdálkodás finan-
szírozásáról, melynek megrendezéséhez a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium pályázatán nyertek támogatást.

A tanácskozást dr. Petrasovits Anna,
az egyesület elnöke nyitotta meg. Üdvö-
zölte a megjelenteket, és külön köszön-
tötte Keresztes Györgyöt, a HM Budapes-
ti Erdõgazdaság Zrt. vezérigazgató-he-
lyettesét, Milasovszky Zoltánt, az MVH
Közvetlen Támogatások Igazgatóságok
Erdészeti Támogatások Osztályának osz-
tályvezetõjét, Telegdy Pált, a Magyar Er-
dõgazda Szövetség elnökét, Répászky
Miklós integrátort, a megjelent erdésze-
ket, Csöbönyei Imrét, Ács város polgár-
mesterét, dr. Fülesné Balogh Anita al-
jegyzõt, Varga József Károly és Rohonczi
József képviselõket, Szûcs Béla Albertet
és N. Lakics Zsuzsát, a helyi írott sajtó
képviselõit. Csöbönyei Imre polgármes-
ter szintén köszöntötte a résztvevõket,
örömét fejezte ki, hogy egy erdészeti
konferenciának adhat helyet Ács. 

Elsõ elõadónktól, Keresztes Györgytõl,
a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. vezéri-
gazgató-helyettesétõl tájékoztatást kap-
tunk az erdõgazdálkodás finanszírozásá-
ról. Beszédében kifejtette, hogy a finanszí-
rozás folyamatosságától függ az erdõk ál-
lapotának fenntartása, a közjóléti funkció
betöltése és a munkahelyek megtartása.
Az erdõgazdálkodás kétféle forrásból tá-
mogatható, az egyik az úgynevezett erdõ-
fenntartási járulék, amit az erdõk megújí-
tása érdekében kitermelt famennyiség
után kell fizetni, de ez 2008-tól megszûnt,
a másik pedig a különbözõ jogcímû támo-
gatások. Mivel az erdõgazdálkodás ala-
csony jövedelemteremtõ képességû ága-
zat, a bankok kockázatosnak vélik az er-
dõfenntartáshoz és felújításhoz szükséges
hitelfelvételek visszafizetését. 

Puskás Mihály, a Tiszántúli Elsõ Hi-
telszövetkezet ügyvezetõjének elõadá-
sa a hitelszövetkezetekrõl és a speciális,
az erdõgazdálkodás finanszírozásában
érdekelt hitelszövetkezet felállításának
lehetõségérõl szólt. A hitelszövetkezet
célja és feladata, hogy tagjainak hitelt
nyújtson a tagok üzletrészeibõl, befek-
tetéseibõl és idegen tõkébõl. Az erdõ-

gazdálkodás finanszírozására szakoso-
dott hitelszövetkezet az erdõgazdálko-
dóknak és erdõtulajdonosoknak segíte-
ne. Másik hozadéka az erdõ, mint va-
gyon piaci értéken való számítása, mely
banki hitelfedezetül is szolgálhatna.

Telegdy Pál a magánerdõ-gazdálko-
dókat érintõ támogatásokról számolt
be, a támogatási rendszer hibáiról és a
finanszírozási nehézségekrõl. 

Milasovszky Zoltán az MVH által
megnyitott támogatási jogcímekrõl be-
szélt, elmondta, hogy hány erdõgazdál-
kodó részére volt lehetõség pályázatra,
és mennyien éltek vele. A jövõ évre ki-
írt támogatásokról is szólt néhány szót,
melynek a hallgatóság nagyon örült.

Hoffmann János, Répászky Miklós,
Nagy Sándor, Lemmich Ferenc és Imhof
János hozzászólása gazdagította a té-
mák sorát.

Lemmich Ferenc agrártechnikus, az
erdõvédõsávok meglétének fontossá-
gára hívta fel a figyelmet.

Imhof János, az Ács Városért Társa-
ság Környezetvédelmi Bizottságának
elnöke nagyon örült, hogy részt vehe-
tett a konferencián. Keresztes György-
höz intézte kérdését, hogy a környezet-
tudatos gazdálkodás szempontjából
mennyire tartják szem elõtt az erdõgaz-
daságok a fák energia- és fûtõérékét. 

Hoffmann János nehezményezte,
hogy az egyes támogatásokra való pá-
lyázati határidõk csak rövid ideig állnak
rendelkezésre. Az MVH szakembere
biztosította arról, hogy ez az erdészeti
támogatásoknál nem fordulhat elõ. 

Több kérdés is felmerült a falopá-
sokkal kapcsolatban, a jelenlévõ szak-
emberek a megelõzésére többféle ja-
vaslatot vetettek fel megoldásként.

A jelenlévõk, a felmerült témák fon-
tosságára való tekintettel egy összefog-
laló anyag kiadását tervezik.

Az EMSZ konferenciája betöltötte
funkcióját, lehetõséget teremtett a civi-
lek és hatósági emberek konzultációjá-
ra; szellemi kisugárzásával hozzájárult
Ács közéleti pezsgéséhez, és felhívta a
figyelmet a nem szakmabeliek számára
is, hogy vigyáznunk kell eme fontos
nemzeti kincsünkre!

Dr. Petrasovits Anna

Erdõgazdálkodás finan-
szírozása konferencia
Ácson




