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Elnökségi ülés vitatta meg az 
erdészeti szakirányítói 
támogatások helyzetét

A MEGOSZ 2011. október 11-én elnök-
ségi ülést tartott részben a Szövetség
anyagi helyzetét, részben a szakirányí-
tási támogatás körül kialakult problé-
mát megvitatandó. Ez utóbbival kap-
csolatban elhangzott, hogy bár a vi-
dékfejlesztési tárca illetékes államtitká-
rának határozott ígéretét bírtuk a tá-
mogatások még idén történõ kifizeté-
sére (lásd Erdészeti Lapok szeptembe-
ri száma Harmadik oldal), arra a jelen-
legi állás szerint mégsem kerül sor. Sõt
a legújabb verzió is megbukott, misze-
rint a 2012. évi költségvetésbe tervezik
be a szakirányítói támogatást, amit
2012. februárjában visszamenõleges
hatállyal az idei szakirányítási felada-
tok fejében fizetnének ki. A jövõ évi
költségvetés tervezetében valóban
szerepelt 900 millió forint erre a célra,
azonban az utolsó egyeztetések során
október végén ezt az összeget törölték
a tervezetbõl, és errõl tájékoztatták a
MEGOSZ-OEE-FAGOSZ képviseleté-
ben a tárcánál eljáró Répászky Miklós
tagtársunkat. Az így kialakult helyzet-
ben a MEGOSZ vezetése és szakirányí-
tói minden lehetséges eszközt megra-
gadva azon lesznek, hogy a jövõ évi
költségvetés hátralévõ tárgyalásai so-
rán a szakirányítói támogatás belsõ át-
csoportosítással vagy pótlólagos forrás
bevonásával mégis biztosítva legyen a
költségvetésben.

Magánerdészeti közfoglalkoztatás
2012-ben is

A MEGOSZ – látva az idei magánerdé-
szeti közfoglalkoztatási program sike-
res és hatékony mûködését – kezdemé-
nyezte és kérte a Belügyminisztérium il-
letékes helyettes államtitkárától a prog-
ram jövõ évi zökkenõmentes folytatásá-

nak lehetõségét. A Papp Károly úrnál
tett látogatáson Luzsi József és dr. Sár-
vári János aláhúzták annak fontosságát,
hogy az idei tapasztalatok felhasználá-
sával a jövõ évi program kiírása minél
hamarabb megjelenjen. A BM részérõl
fogadókészségüket jelezték ezzel kap-
csolatban, elmondták, hogy a követke-
zõ évi programban elõreláthatólag nem
pályázatokat, hanem kérvényeket kell
majd benyújtani és a kiírás várható
megjelenése 2011. novemberére tehe-
tõ. Szövetségünk ennek elõmozdítása
érdekében elõzetes felmérést végzett a
jövõ évi magánerdõs közfoglalkoztatot-
ti igényekrõl, és a beérkezett informáci-
ók szerint mintegy 986 fõre jeleztek
foglalkoztatási szándékot országosan.
Õrvendetes volt az a tény, hogy szinte
kivétel nélkül valamennyi idei pályázó
jónak tartja a programot, és legalább az

eddigi létszámmal folytatni kívánja azt
jövõre is. 

Kedvezményes magánerdõs tûzi-
fa-felajánlás

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium kezde-
ményezésére a magánerdõsök is jelezték
csatlakozásukat a „Téli szomszédolás”
akció keretében az ország különbözõ ré-
szein kedvezményes tûzifa összegyûjté-
sére és biztosítására, amit az érintett ön-
kormányzatok osztanának ki a helyi la-
kosoknak. Felhívásunkra, nagy örömünk-
re közel 2200 m3 tûzifa-felajánlás érke-
zett. Idõ közben azt a hírt kaptuk, hogy a
“Téli szomszédolás” akció az idén elma-
rad, de reményeink szerint – a Nemzet-
gazdasági Minisztériummal összefogva, a
közfoglalkoztatottak bevonásával – még-
is el tudjuk juttatni a felajánlott mennyisé-
get a rászorulóknak. Mégegyszer kö-
szönjük mindazoknak, aki részvételüket
jelezték a jótékonysági akcióban!

Dr. Sárvári János
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MEGOSZ rövid hírek

Új utakon az erdõgazdálkodás
A Baranya Megyei Helyi Csoport terepbejárással egybekötött szakmai konzultá-
ciót szervezett a Márévár környékére, melyre a tagság mellett meghívást kaptak
a PTE kutatói, valamint olyan civil szervezetek és magánemberek is, akik több-
ször hallatják a hangjukat a mecseki erdõk védelme érdekében.

Korábban a hasonló szakmai rendezvényeken kizárólag az egyesület tagjai
vettek részt, ezen kívántak változtatni a szervezõk azzal, hogy szélesítették a
meghívottak körét.

A területen gazdálkodó Mecsekerdõ Zrt. szakemberei már több mint egy év-
tizede keresik a vágásos erdõgazdálkodástól eltérõ gazdálkodási lehetõségeket
a Keleti-Mecsekben. A kezdeti lépéseket követõen 2009-ben 4500 hektár erdõ-
területen indított programot a társaság a folyamatos erdõborítást szolgáló gaz-
dálkodásban. Ma összesen 7200 hektáron folyik ilyen gazdálkodás, ami a kezelt
erdõterület 14%-a.

A mostani rendezvényen a Mecsekerdõ Zrt. Pécsváradi Erdészetének szerve-
zésében, Ripszám István erdészetigazgató és Partos Kálmán erdõgondnok ka-
lauzolásával az érdeklõdõk szemügyre vehették az erdõdinamikai folyamatokat,
és megismerhették a több éve folyó átalakító üzemmód eredményeit.

A résztvevõk között voltak dr. Borhidi Attila és dr. Kellermayer Miklós pro-
fesszorok, akik nagy érdeklõdéssel hallgatták a szakemberek elõadását. A prog-
ram során mindketten elismerõen nyilatkoztak a látottakról.




