MAGÁNERDÕBEN

Visszatekintés a 2016-os esztendõre
A MEGOSZ rendkívül mozgalmas esztendõt, sok elõkészítõ munkát tudhat
maga mögött, melyek eredményei remélhetõleg rövidesen megmutatkoznak
a magyar magán-erdõgazdálkodásban.
Szövetségünk a Natura-LIFE program
keretén belül a magán-erdõtulajdonosok
és gazdálkodók megszólítására, a 2015.
évi hat rendezvényt követõen 2016-ban
újabb kilenc, az ország különbözõ területén szervezett véleménycserét tudhat
maga mögött, amelynek során több mint
500 fõ fogadta el meghívásunkat.
A Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával országos rendezvénysorozatot indítottunk, majd zártunk le a környezeti nevelés a magánerdõkben témakörében és több mint 700 felnõtt, valamint közel félezer gyerek részvételével
szerveztünk nagy sikerû tájékoztatókat,
bemutatókat, konferenciákat, kiegészítve a gyermekek számára összeállított terepi foglalkozásokkal, vetélkedõkkel
nyolc különbözõ helyszínen.
A magánerdõs közfoglalkoztatás jól teljesített a hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatási programba való átsorolással is. A
Belügyminisztérium országos ellenõrzései
a vizsgált közel 180 magán-erdõgazdálkodó körében pozitív eredménnyel zárultak
és ez biztató a több mint 1500 magánerdõben alkalmazott közfoglalkoztatott jövõjét
tekintve is.

A MEGOSZ rendkívüli erõfeszítéseket
tett az év folyamán, hogy a Vidékfejlesztési Program alapvetõen sok korlátot és
nehezen teljesíthetõ feltételt tartalmazó
erdészeti fejezete ellenére is minél több
teljesíthetõ és a potenciális pályázók minél szélesebb körét megszólító pályázati
kiírás lásson napvilágot.
Ennek érdekében minden egyes erdészeti intézkedésnek kijelölt MEGOSZ
témafelelõse van, akik minden költségtérítés nélkül, társadalmi munkában
vettek részt a pályázat-elõkészítõ munkacsoport ülésein. Külön is szeretnénk
megköszönni témafelelõseinknek: dr.
Ódor Józsefnek, Bodor Dezsõ Károlynak, Duska Józsefnek, Mocz Andrásnak, Sárközy Tamásnak és Sipos Istvánnak az elvégzett munkát és kérjük,
hogy a továbbiakban is segítsenek a
hátralévõ pályázatok kialakításában. Az
eredmények magukért beszélnek, hiszen az idén kiírt öt pályázatból négyre
(Erdészeti potenciál helyreállítása, Natura erdõ, Fiatal erdõk állománynevelése, Erdõsítés támogatása) közel 5000
pályázatot nyújtottak be.
Kiemelt feladat volt a jelenleg érvényben lévõ erdõtörvény módosítása,
megújítása gazdálkodóbarát, rugalmasabb feltételeket tartalmazó javaslat kidolgozásával. Az Országos Erdészeti
Egyesület vezetésével megalakult munkacsoport számtalan egyeztetés, szakmai vita során alakította ki véleményét,

rendkívül elõremutató együttmûködés
keretében.
Ennek eredményeként az OEE,
MEGOSZ, NAK és Pro Silva által elfogadott javaslat 2016 õszén került felterjesztésre, és a módosítás tervezete jelenleg közigazgatási eljárás alatt van.
Nagyon reméljük, hogy 2017 elején a
Parlament elé kerülhet.
A MEGOSZ egyetlen pillanatra sem
mondott le az erdészeti szakirányítási támogatások újbóli megnyitásáról. Ennek
érdekében is minden követ megmozgattunk az idén. Abban reménykedünk,
hogy a magyar költségvetés folyamatosan javuló helyzete rövid idõn belül lehetõséget ad majd a támogatás visszaállítására.
A 2016-os esztendõ nehézségeit, a
bevezetett újabb, gazdálkodást akadályozó intézkedéseket most szándékosan
nem részletezzük. Mindezek ellenére a
magyar magán-erdõgazdálkodás mégis
mûködõképes maradt, a magánerdõk
adásvétele, cseréje, birtokkoncentrációja az elmúlt idõszakban megélénkült, továbbá az erdõmûvelési munkák és a fahasználatok is ütemesen folynak. Ez pedig nagy örömünkre azt mutatja, hogy a
magyar magánerdõ-tulajdonosi és gazdálkodói potenciál és túlélési ösztön jóval erõsebb, mint azt korábban bárki is
gondolta.
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