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Nagy örömünkre szolgált, hogy a MEG-
OSZ évek óta tartó erõfeszítései eredmé-
nyeként a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31.)
kormányrendelet az erdõgazdálkodókat
általánosságban nevesítette a támogatha-
tó körben (6. § (2) f.), így a magán erdõ-
gazdálkodók számára is megnyílt az út a
programban való részvétel elõtt!

A magánerdészeti közfoglalkoztatás-
ról szóló pályázati kiírás ugyan még
nem jelent meg, de információink sze-
rint annak elõkészítése folyamatban
van, és nagyon reméljük, hogy a tavaszi
közcélú erdészeti munkákra már a ma-
gánerdõkben is igénybe lehet venni. A
MEGOSZ az elõzetes felmérések alap-
ján országosan mintegy 1500 fõre be-
csülte azt az igényt, ami a magánerdõk-
ben jelentkezhet a közfoglalkoztatottak
alkalmazására. A program olyan közcé-
lú tevékenységeket érinthet, mint pél-

dául az erdészeti feltáró utak, sétautak,
turistautak és tanösvények karbantartá-
sa, parlagfû- és gyommentesítés, inva-
zív növényfajok visszaszorítása, erdei
tüzek megelõzését szolgáló feladatok,
erdei szemétgyûjtés és elszállítás segíté-
se, közjóléti eszközök kihelyezése, fel-
újítása, karbantartása vagy éppen a vá-
gástakarítás, ha annak dokumentált cél-
ja a tûzifaigények szociális, kedvezmé-
nyes kielégítése. A pályázat várhatóan
megfogalmaz egy minimális létszámot,
ami alatt nem lehet közfoglalkoztatási
projektet indítani, de reménykedünk
abban, hogy ennek a foglalkoztatási ha-
tárnak az elérését nemcsak az egyéni
erdõgazdálkodók, hanem azok társulá-
sai számára is lehetõvé teszi. Úgy érez-
zük az eddig szépen fejlõdõ magáner-
dészeti szakirányítói hálózat kiemelt
szerepet játszhat majd a munkák szak-
mai felügyeletében, irányításában is –

ha ugyan lesz még akkor erdészeti szak-
irányítói hálózat.

A MEGOSZ nemcsak ötletgazdája volt
a magánerdészeti közmunka, közfoglal-
koztatás gondolatának, hanem a jövõ-
ben is folyamatosan nyomon kíséri, segí-
ti a tervezett program pályázatainak
megírását, azok szakmai megvalósítását,
egységes adminisztrációjuk biztosítását,
megteremtve a témában a napi kapcso-
lattartást és információáramlást az érin-
tett felek között. Ennek érdekében – ha
a tervekbõl valóság lesz – a MEGOSZ er-
re a célra külön szakmai referens alkal-
mazását tervezi és addig is kéri, várja a
magánerdõs közfoglalkoztatási program
iránt érdeklõdõk megkereséseit, kérdé-
seit a MEGOSZ bármelyik elérhetõségén
(06-1-391-42-90, fax:. 06-1-391-42-99, e-
mail: megosz@mail.datanet.hu)
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Magánerdészeti közfoglalkoztatás
ante portas!

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
a magyarországi erdõk 42%-át kitevõ,
mintegy 500 ezer erdõtulajdonost repre-
zentáló magyar magánerdõk legjelentõ-
sebb szakmai szövetségeként, a tagság
körében végzett széles körû felmérés és
a beérkezett vélemények alapján véle-
ményezte az Új Széchenyi Terv terveze-
tét. Kértük a terv megalkotóit és véglege-
sítõit, hogy vegyék figyelembe az erdõk-
kel, az erdõgazdálkodással, mint a jelen-
legi tervezetben méltánytalanul alulrep-
rezentált területtel kapcsolatos javaslata-
inkat. A FAGOSZ szintén megfogalmaz-

ta észrevételeit a tervezettel kapcsolat-
ban. A két szövetség javaslatait röviden
az alábbiakban foglaljuk össze.

A terv kiemelt prioritásként kezelte a
klímaváltozást és az energetikai szek-
tort érintõ mitigációs és adaptációs fela-
datokat. Ez magába foglalja az ÜHG-k
kibocsátás-csökkentését, a klímabarát
beruházások ösztönzését, a környezet-
tudatosság és a társadalmi elfogadott-
ság növelését.

A légköri szén megkötésére és tartós
tárolására azonban legalább olyan nagy
szükség van, mint az ÜHG-k kibocsá-
tás-csökkentésére. A legnagyobb szá-

razföldi szénelnyelõk és tárolók pedig
az erdõk, illetve az élõ fa és a feldolgo-
zott, fából készült tartós használati cik-
kek. Ezért fontos az új erdõk létrehozá-
sa (erdõtelepítés) és a meglévõ erdõk
szénmegkötõ képességének növelése.
Az ország szén-dioxid-kvóta bevételei-
nek egy részét – az elmondottak alap-
ján – erre szükséges fordítani. 

Zöld foglalkoztatási fejezetben a ter-
vezet nem foglalkozott az erdõgazdálko-
dásban dolgozókkal, holott az erdõgaz-
daságban több tízezer fõ, elsõsorban ala-
csony képzettségû, vidéken lakó állam-
polgár számára nyílik folyamatos vagy
szezonális munkalehetõség az erdõtele-
pítésben, az erdõ felújításában, nevelé-
sében, az erdészeti szaporítóanyag ter-
mesztésben, parlagfû-eltávolításban és
az energiaerdõk létrehozásában, kiter-

Nem találtak visszhangra javas-
lataink az Új Széchenyi Tervhez




