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A MEGOSZ az elmúlt év során fokozott
erõfeszítéseket tett a magánerdõ-gazdál-
kodás keretfeltételeinek, versenyhelyzeté-
nek javítása érdekében. Ennek voltak na-
gyon komoly eredményei is, mint például
az erdõtelepítések elsõ kiviteli és ápolási
egységárainak jelentõs, több esetben még
a korábbi NVT-s szintet is meghaladó
emelése, amit az Uniónál harcoltunk ki.
Ugyancsak kiemelkedõ és az adott hely-
zetben elérhetõ maximális eredménynek
tekinthetõ az, hogy belsõ átcsoportosítá-

sok segítségével megteremtettük az erdé-
szeti szakirányítás 2010. évi finanszírozá-
sának a megelõzõ évit meghaladó mérté-
kû támogatását, amelyet még az elmúlt év
során kézhez is kaptak a pályázók. Az év
legvégén nagy örömünkre meghallgatás-
ra talált és a Parlament által elfogadást
nyert az a kérésünk is, hogy a vonatkozó
törvényhely módosításával elháruljon a
legnagyobb akadály az erdõnevelési be-
avatkozások jogcím megnyitása elõl.

Ugyanakkor 2010 végén már látni le-

hetett, hogy mind a nemzeti támogatások,
mind a vidékfejlesztés erdészeti jogcímei
vonatkozásában viharfelhõk gyûlnek a fe-
jünk felett. Ezek elhárítására a MEGOSZ a
szakma és a politika legkülönbözõbb
szintjein próbált meg lobbyzni a magáner-
dészeti szakirányítás és a vidékfejlesztési
jogcímek vonatkozásában, de sajnos cse-
kély eredménnyel. Éppen ezért még a ka-
rácsonyi ünnepek elõtt az alábbi sajtóköz-
leménnyel fordultunk a nyilvánossághoz.
A megjelent anyagnak komoly sajtóvissz-
hangja volt és abban reménykedünk,
hogy ez 2011-ben megnyitja az utat a fel-
vázolt problémák megoldása felé. Bízunk
abban, hogy a magánerdõsök támogatá-
sával ez sikerülhet!
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BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!
A MEGOSZ Vezetõsége

Miközben az ENSZ 2011-et az „Erdõk
Évének” nyilvánította, a magyar magán-
erdõk kilátásai soha nem voltak ilyen
rosszak. A magánerdõ-tulajdonosok és
gazdálkodók a 2010. október 08-i parla-
menti Erdészeti Nyílt Napon a politika
legmagasabb szintjérõl kaptak konkrét
támogatási ígéreteket, azonban az azó-
ta eltelt idõszak történései ezzel éppen
ellenkezõ tendenciákat mutatnak.

A magánerdõsök falugazdász háló-
zatát jelentõ erdészeti szakirányítás tá-
mogatására a következõ évi nemzeti
költségvetésben gyakorlatilag nincs
pénz. Ez nemcsak a vidékfejlesztés uni-
ós erdészeti támogatásainak igénybevé-
telét lehetetleníti el, de az ország erdei-
nek 44 %-át kitevõ magánerdõk szak-
szerû kezelését is veszélyezteti, nem
beszélve arról, hogy az erdészeti vállal-
kozók és alkalmazottaik egy része is ut-
cára kerülhet.

Ugyancsak nem tapasztaltak a magán-
erdõsök elmozdulást a számukra leg-
fontosabb és a korábbi kormányzatnál
már évek óta szorgalmazott uniós társfi-

nanszírozott erdészeti támogatások
megnyitásában.

Ilyen a fiatal erdõk nevelésének támo-
gatása, amelyet már évek óta különbözõ
indokkal nem nyitnak meg, holott sok
európai országban ez kiválóan mûködik.
Így nálunk a fiatal erdõk jelentõs része
nem kapta meg a szükséges erdõnevelé-
si beavatkozásokat, pedig ez a támogatás
több mint 100 ezer ha erdõt érintene és
6000 új munkahelyet teremthetne! 

Hasonlóan problematikus a több mint
200 ezer ha Natura 2000-es magánerdõ
kompenzációjának sorsa. Ezeket a tulajdo-
nosok és gazdálkodók megkérdezése nél-
kül jelölték ki és korlátozták az ott folyó
gazdálkodást minden ellenszolgáltatás
nélkül. A Natura 2000 területeken elõírt
korlátozásokkal kapcsolatban mind az EU,
mind a hazai szakmai szervek, szervezetek
– természetvédõk és erdészek közösen –
egyetértenek abban, hogy azt a vidékfej-
lesztési forrásokból kellene finanszírozni.

Ez kárpótolná az érintett több tízezer
tulajdonost, és nagyban elõsegítené a
Natura 2000 területek pozitív megítélé-

sét. Sajnos a jogcímhez szükséges forrá-
sok átcsoportosítása – ki tudja mi okból
– megint elakadt a minisztérium útvesz-
tõiben és ez a nagy jelentõségû feladat
több mint 3 év helyben toporgás után
további késedelmet szenved.

A felsorolt három témakörben történõ
érdemi elmozdulás nélkül a magánerdõ-
gazdálkodás visszasüllyed a korábbi ren-
dezetlen állapotába, több ezer munka-
hely megteremtése helyett, több ezer új
munkanélküli jelentkezik az erdészeti
szektorban és az erdészeti támogatások-
ra rendelkezésre álló uniós pénzek más,
ellenõrizhetetlen helyen és céllal kerül-
nek felhasználásra, annak ellenére, hogy
az erdészet a vidékfejlesztés egyetlen
olyan területe, ahol a nemzeti önrészt az
Európai Fejlesztési Bank meghitelezi,
elismerve annak kiemelt fontosságát.

Ha ez a kormányzat sem ismeri fel,
hogy az erdõgazdálkodás a vidékfej-
lesztés szerves része, hazánkban a vidé-
ki munkanélküliség és a környezet álla-
pota meghatározóan romlani fog.

MEGOSZ

2011. A magánerdõk fekete éve lesz?




