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Finomítani kell a fanyomkövetőn
Türelmi időt kérnek a vállalkozók: ne bírságoljanak, amíg ki nem ismerik a programot

B Í R Ó  B L A N K A

A hónap elején beindult a fa-
anyag útjának nyomon kö-
vetését biztosító rendszer új 

változata. Az érintettek használják 
ugyan a Sumal 2.0-t, de a gyakorlat-
ban számos megválaszolatlan kér-
déssel szembesülnek, ezért türelmi 
időt kérnek, hogy a „tanulási idő” 
alatt ne bírságoljanak. A napokban 
a Pro Wood faipari regionális klasz-
ter szervezett online megbeszélést, 
ahol az új rendszerrel kapcsolatos 
gondokról egyeztettek. Kádár Re-
zső, a klaszter ügyvezetője elmond-
ta, abban bíznak, hogy a terepről 
érkező visszajelzések alapján javít-
ják a rendszert. A klaszter vállalta, 

hogy összesíti a javaslatokat, 
észrevételeket, gondokat, 
és továbbítja azokat az er-
dészeti felügyelőségnek, a 
környezetvédelmi minisz-
tériumnak. A találkozón 
részt vett Porzsolt Levente – 

Tánczos Barna környezetvédel-
mi miniszter erdészeti tanácsadója 
–, aki elmondta, úgy kellett életbe 
léptetni a rendszert, hogy már nem 
volt idő módosításokra. Az újdonsá-
gok az elején okozhatnak nehézsé-
get, de a digitalizálás csökkenti a 
bürokráciát, ha a vállalkozók meg-
szokják, segíti a munkájukat. A mi-
nisztérium és a Speciális Távközlési 
Szolgálat (STS) munkacsoportja fo-
lyamatosan dolgozik, hogy elhárít-
sa a hibákat. Egyeztetnek a belügy-
minisztériummal, hogy eleinte a 
rendőrség ne bírságoljon, ám ehhez 
szükség van arra, hogy a hibákat, 
tévedéseket az érintettek írásban 
jelezzék, „maradjon nyoma”. Erre 

egyébként már helyi szinten is van-
nak kezdeményezések, miután a 
rendőrség a Brassó megyei Fogara-
son elkobozott 70 köbméter faanya-
got, mert nem szinkronizálták a 
rendszert. Nagy Dániel, a brassói 
területi erdészeti és vadászati fel-
ügyelőség aligazgatója elmond-
ta, egyeztetnek a prefektúrán a 
rendőrökkel, hogy adjanak egy-két 
hónap haladékot a vállalkozóknak 
arra, hogy szokják a rendszert. 

Sajátos helyzetben 
a közbirtokosságok

A megbeszélésen jelen lévő vállal-
kozók, feldolgozók, kitermelők, er-
dőtulajdonosok számos akadályt, 
megoldatlan vetületet jeleztek. Ki-
derült: a minisztériumban is kere-
sik a megoldást, hogy mi történjen, 
ha a fát szekérrel szállítják le az 
erdőből, hiszen a Sumal alkalma-
zásba kötelező bevezetni a kilomé-

teróra állását. A közbirtokosságok 
esetében gyakori, hogy a tagoknak 
szekérrel szállítják a tűzifát, azon-
ban ezt az új rendszer már nem te-
szi lehetővé. Paul Onose, a brassói 
felügyelőség főtanácsosa elmagya-
rázta, hogy 12 hónap alatt legtöbb 
20 köbméter faanyag szállítása még 
nem „Sumal-köteles”, viszont az 
érintettek szerint a közbirtokossá-
gok ennél sokkal több fát osztanak 
ki a tagoknak. Az sem megoldás, ha 
régi traktorral szállítanak, mert an-
nak sincs kilométerórája. Az is fel-
merült, mekkora felelősség terheli 
az erdészt, ha olyan járműre rakják 
fel a fát, amely nincs a rendszerben. 
Paul Onose javasolta, keressenek 
más járművet, hiszen a magántu-
lajdonban lévő gépkocsit is lehet re-

gisztrálni, de azt is mondta, ha sok 
erre vonatkozó kérés lesz, találnak 
megoldást, hogy szekérrel is szállí-
tani lehessen. Bonyodalmakat okoz 
az is, ha a közbirtokossági tag más 
településen élő családtagjának adja 
a tűzifáját, ilyen esetben a szállítás-
hoz az erdésznek kell jegyzőköny-
vet kiállítania.

A cégeknek sem egyszerűbb

A rendszer új változatában a szál-
lítóknak is regisztrálniuk kell. A 
faipari vállalkozók felhívták a fi -
gyelmet, hogy a fuvarosok ódzkod-
nak: arra hivatkoznak, hogy nem 
bonyolítják ezzel feleslegesen a 
dolgukat, vagy ha mégis, maga-
sabb árat számláznak. Paul Onose 
szerint ezt a vetületet már nem a 
törvény, hanem a piac alakítja: ha a 
szállítók megértik, nem kerül nekik 
semmibe az alkalmazás telepítése, 
egyszerű a használata, akkor meg-
teszik ezt a lépést, hogy ne veszítsék 
el az ügyfeleiket. Viszont a külföldi 
szállítókat nem kötelezik a Sumal 
használatára, tehát ezek akadályta-
lanul fuvarozhatnak.

Felmerült az is, hogy a vásárló 
faipari cég a rendszer szabályai sze-
rint először saját munkapontjaira 
köteles szállítani a vásárolt rönköt, 
miközben lehet, hogy valamelyik 
partnercégéhez vinné. Jelezték, 
hogy akadozik a rendszer, hátráltat-
ja a munkát – erre az volt a válasz, 
hogy naponta többször is frissíteni 
kell. Útbaigazítást várnak a fűrész-
por, a bontásból származó faanyag 
szállítására vonatkozóan is. A ha-
tóságok képviselői azt javasolták az 
érintetteknek, hogy tanulmányoz-
zák a jogszabályokat, útmutatókat, 
és azt ígérték, ha a kezdeti hibákat 
kijavítják, megtapasztalják majd a 
rendszer előnyeit.

• Számos visszajelzés érkezett, amióta beindult a faanyag útjának nyomon követé-
sét biztosító rendszer új változata. Miközben az illetékesek folyamatosan dolgoznak 
a problémák elhárításán, arra kérik a faipari vállalkozókat, jelezzenek minden fel-
merülő kérdést, hibát, akadályt. Közben a cégek türelmi időt kérnek: egy ideig még 
ne büntessen a rendőrség.

GERGELY IMRE

A z Arborhoz több építkezéssel fog-
lalkozó vállalkozás is tartozik, és 

a rendszeres kommunikáció alapján 
szűrték le, hogy egyre nagyobb az 

igény a jó szakemberekre. Ennek alap-
ján döntött úgy a gyergyószentmiklósi 
Fogarasy Mihály Szakközépiskola, 
hogy ősztől víz- és gázszerelő szakirá-
nyú osztályba várja a 9. osztályt kezdő 
fi atalokat. Ám továbbra is megmarad 
az asztalos- és az autószerelő-képzés 
az említett iskolában. Tavaly a jár-

ványhelyzet hatására alakult meg az 
Arboron belül az idegenforgalomban, 
vendéglátásban érdekelt cégeket tö-
mörítő turisztikai szárny. Az alegység 
igyekszik tagjai számára könnyebb 
feltételeket, kevesebb bürokratikus 
követelményt elérni. Az Arbornál 
ugyanakkor újabb bővülés körvona-
lazódik: a napokban egyeztetések zaj-
lanak a mezőgazdasági szárny meg-
alakulásáról. Erről már hosszabb 
ideje egyeztetnek az érdekelt gazdák-
kal, vállalkozókkal, és ennek a célja 
is az, hogy egymást tudják segíteni az 
ebben részt vevők.

Madaras Gyöngyvér, az Arbor ügy-
vezetője egy tavaly elindított és idén 

a tervek szerint tovább erősödő tevé-
kenységüket ismertette: a Gyulafehér-
vári Caritas katolikus segélyszervezet-
tel együttműködve dolgoznak azon, 
hogy az „Iránytű a munka világába” 
című kezdeményezés révén 
hátrányos helyzetű fi ata-
loknak adjanak lehetőséget, 
hogy könnyebben munkát 
találjanak. Az Arbor mind-
ezeken túl minél hamarabb 
szeretné újraindítani az 
egészségvédelmi és általá-
nos ismeretterjesztő előadássorozatát 
is a Szent István Plébániával közösen; 
ezt a járvány ügyi óvintézkedések mi-
att kellett szüneteltetni. 

Erőt merít a járványból és a jövőbe tekint az Arbor
• Víz- és gázszerelő szakirányú osztályt indítanak a piaci 
igényekre reagálva, a vendéglátósok számára a bürokrácia 
csökkentését kezdeményezik, a szervezeten belül pedig 
tervezik a mezőgazdasági platform megalakítását – is-
mertette terveit minap lapunkkal a gyergyószentmiklósi 
székhelyű Arbor Vállalkozók Szövetségének vezetősége.

Nehéz ügy. Szekéren szállított fa esetében lehetetlen 
jelezni a jármű kilométerórájának állását

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

Csíkrákoson a S. Ö. R.
S. Ö. R., vagyis Shakespeare 
Összes Rövidítve előadásra várja 
a nézőket szerdán 19 órakor a 
csíkrákosi művelődési házba 
a gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház. Fodor Alain Le-
onard, Kolozsi Borsos Gábor és 
Moșu Norbert László megkísérlik 
bemutatni Shakespeare összes 
művét. A brit színdarabot Bara-
bás Árpád rendezésében láthatja 
a közönség. A S.Ö.R. egyfajta 
élő Shakespeare-album, amely a 
neves drámaíró legnépszerűbb 
műveinek legismertebb jelenete-
it hozza színpadra. 
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