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Gráf József földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter az elsõ, magánerdõ-
tulajdonosokat szolgáló iroda felavatá-
sát méltatta. 

A továbbiakban arról beszélt, hogy a
következõ hét évben nagy változások tör-
ténnek az országban, ezek jelentõs mér-
tékben érintik a vidékfejlesztést, az agrári-
umot, benne az erdészetet.  A legfonto-
sabbak egyike, hogy az elmúlt tizenöt év
mezõgazdasági és erdészeti iránykeresé-
sét befejezzük, mert mára a fõ irányvona-
lak meghatározása elodázhatatlanná vált. 

Az erdõ hármas funkciója fontos fej-
lesztési irányelv, ezt következetesen al-
kalmazni fogjuk. Az agár- és vidékfejlesz-
tés területén 1200 milliárd forint áll ren-
delkezésünkre, közvetlen támogatások
formájában 1500 milliárd forint fizethetõ
ki. Az Európai Unió fontos célja a vidék-,
az agrárgazdaság (benne az erdészet) le-
maradásának mérséklése, a vidéken élõ
emberek jövedelmi viszonyainak, ezáltal
életminõségüknek a javítása.

Az erdészszakmát a társadalom a ter-
mészet orvosának tartja. Ez igaz, és fon-
tos is, de a hármas funkció jegyében az
erdészszakmának részt kell vállalnia a
vidékfejlesztésben s a gazdaságban is.
A közelmúltbeli viták lezárultak, a szak-
ma kiállásáért – a magyar kezdeménye-
zésre a világon mindenütt elfogadott
hármas funkció mellet – köszönetét fe-
jezte ki. Ennélfogva a minisztériumok
feladatmegosztásán nem volt szükséges
változtatni.

Sokak véleménye szerint a csatlako-
zásra fordított eddigi négy év során
nem fordítottunk hangsúlyt az erdészet
fejlesztésére. Egyetlen lehetõség az
erdõtelepítések támogatása volt: 10-15
ezer hektár telepítésére került sor éven-
te. Az új telepítések 98 %-át magánerdõ-
tulajdonosok végezték. Kérdés és vita
tárgya, hogy az új erdõk telepítése

és/vagy a meglévõ erdõk fenntartása,
kezelése kapjon-e a Nemzeti Fejlesztési
Tervben nagyobb támogatást. A minisz-
ter véleménynyilvánításra szólította fel
a jelenlévõket, tágabb értelemben a
szakmát, mert a terv nyitott, a tézisek
összeállítói minden érintett véleményét
érdeklõdéssel várják.

A jelenlegi elgondolások szerint ti-
zenkét területen lehet csatlakozni a
Nemzeti Fejlesztési Tervhez céltámoga-
tások ügyében. Ezek felsorolása kap-
csán kiemelte a környezet- és termé-
szetvédelmet, melyek nemcsak az azzal
hivatásszerûen foglalkozók kiváltságai,
hanem mindannyiunk feladata és
lehetõsége. Nemzeti értékeinket meg-
védjük, nem kell a gazdászokat, erdé-
szeket méltatlan módszerekkel kény-
szeríteni azoknak az értékeknek a vé-
delmére, amelyek óvását nemzedékrõl
nemzedékre eddig is feladatuknak tar-
tották, és a jövõben is annak tartják.
Partnerséget, szövetséget ajánlott a ter-
mészetvédõknek.

Az erdõ korlátozott magántulajdon,
ezt minden erdõtulajdonosnak tudomá-
sul kell vennie, ezért különösen fontos,
hogy a közcélú fejlesztésekre legyen
lehetõség pályázni.

A továbbiakban a Stratégiai Terv
négy fõ oszlopát (I. a versenyképesség
javítása, II. a környezet és a vidék álla-
potának javítása, III. az életminõség ja-
vítása a vidéki területeken, és a jövedel-
mi diverzifikáció ösztönzése, IV.
leader) mutatta be vázlatosan, bemutat-
va mindegyikben az erdészszakma
lehetõségeit.

Külön szólt az energiaerdõvel kap-
csolatos támogatási gondokról, megíté-
lése szerint az erdõ hármas funkciójá-
ból csak egynek tesz eleget.

Az idei jogszerû támogatási igény ki-
elégítéséhez most hiányzó 1 milliárd fo-

rinttal kapcsolatban: FVM fejezeten belül
keresik az átcsoportosítás lehetõségét, de
a pénzügyminiszter segítségét is várják.

Az FVM tárcánál a többiekhez képest
kevesebb a kényszerû költségvetési
megtakarítások miatti feszültség, mert 1.
a problémakezelésbe bevonták a szak-
embereket, 2. a politikát igyekeznek
olyan messze tartani az agráriumtól,
amennyire lehet, 3. az FVM rendelkezik a
teljes hétéves ciklusra vonatkozó támo-
gatási összeggel (más, függõségben lévõ
szervezetet a támogatás odaítélésébe és
kifizetésébe nem kell bevonni). 

A jelentõs forrásbõvülés és a fent is-
mertetettek miatt reménykedéssel nézhe-
tünk a jövõbe, a vélemények megfelelõ
úton történõ eljuttatására biztatott annak
érdekében, hogy jó programot állíthas-
sunk össze, és annak végrehajtásához
együttmûködõ készséget ajánlott.

Dr. Veres János pénzügyminiszter a
két tárca jó partneri viszonyát hangsú-
lyozta, s ennek kapcsán említette, hogy
a költségvetési szigorítások miatt zárolt
összegek kifizetésére 2007. január 2.
után mindenképpen sor kerül. 

Az Pénzügyminisztérium felügyelete
alatt mûködõ ÁPVRt. tulajdonában 19
erdõgazdasági részvénytársaság van, ezek
970 ezer hektár állam tulajdonában lévõ
erdõt kezelnek a jó gazda gondosságával.
Jövedelmezõ gazdaságok, költségvetési
befizetéseiket rendben teljesítik, nyeresé-
güket részben visszaforgatják az erdõbe,
részben a perspektivikus erdõkezelés,
erdõmûvelés lehetõségeit szélesítik
belõle. Mindehhez az ÁPV Rt. is hozzájá-
rul a saját forrásaiból. Pénzügyminiszter-
ként az erdei haszonvétel fontosságát
hangsúlyozta, folyamatosan jövedelmezõ
erdõ-kezelést vár el az állami tulajdonú
társaságoktól. Az erdõ hármas funkciójá-
ból a gazdaságit a másik kettõ elé helyez-
te. A 19 részvénytársaság együttmûködik
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Gyönyörû napsütéses õszi idõben és
ideális környezetben a Bagodi Fekete
Istvánról elnevezett Általános Iskolában
rendeztük meg dunántúli magánerdõs
napunkat. A rendezvényre a kiállítókon
és rendezõkön kívül több, mint 120 fõ
fogadta el meghívásunkat, akik zömük-
ben dunántúli erdõtulajdonosok voltak.
Külön öröm volt számunkra, hogy ren-
dezvényünkön megjelent az Országos
Erdészeti Egyesület elnöke, valamint az
Állami Erdészeti Szolgálat Zalaegersze-
gi, Kaposvári, Veszprémi Igazgatóságá-
nak vezetõje. Az ÁESZ Szombathelyi
Igazgatóságát Nagy Imre igazgató úr
betegsége miatt Illés Péter, a magán-
erdõkért felelõs osztályvezetõ képvisel-
te. A magánerdõs nap délelõtti prog-
ramját elõadások és az azokhoz kap-
csolódó vitafórum, míg a délutánt gép-
bemutatók és szakmai kiállítók, kispá-
lyás foci, tombola és „Ki tud többet az
erdõrõl?” vetélkedõ töltötte ki. 

Dr. Sárvári János, a MEGOSZ fõtitkára
nyitotta meg a rendezvényt. Megköszön-
te a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumnak a rendezvényhez nyúj-
tott támogatását, a szervezõ és lebonyo-
lító NANORB Kft. vezetõjének, Nagy At-

tila Norbertnek, és kollégáinak áldozatos
munkáját. Elmondta, hogy a rendezvény
célja a dunántúli magánerdõ-tulaj-
donosok minél szélesebb körû tájékoz-
tatása a magyar erdõgazdálkodás általá-
nos helyzetérõl, a Dunántúlra jellemzõ
magánerdõs viszonyokról, az uniós társ-
finanszírozott erdõtelepítésrõl, a 2007-
2013 közötti magyar vidékfejlesztési el-
képzelésekben rejlõ erdészeti, elsõsor-
ban magánerdõs pályázati lehetõsé-
gekrõl és az ország nyugati felében a
magánerdõ-gazdálkodást segítõ szolgál-
tatásokról. Kihangsúlyozta, cél az is,
hogy az elõadásokon elhangzottakat mi-
nél szélesebb körben megvitassuk, az
erdõtulajdonosok kérdéseire az erdésze-
ti szakhatóság és a magánerdõsök jelen-
lévõ szakértõi kielégítõ választ adjanak,
általában, hogy megismerjék a tulajdo-
nosok a szakmai, érdekképviseleti szö-
vetségek által nyújtott lehetõségeket és
az erdészeti szakhatósági munkát. Re-
ményeink szerint ez a rendezvény hoz-
zájárul majd a nem mûködõ magán-
erdõk arányának csökkenéséhez és a
MEGOSZ ismertségének, elismertségé-
nek növekedéséhez a Dunántúlon is.

Ezt követõen elsõként Hajdu Tibor-

nak az Állami Erdészeti Szolgálat zala-
egerszegi igazgatójának és Nagy Imrének,
az Állami Erdészeti Szolgálat szombathe-
lyi igazgatójának elõadása hangzott el a
nyugat-magyarországi régió erdõgazdál-
kodásának helyzetelemzésérõl. A Hajdu
Tibor által ismertetett anyagot rövidített
változatban lentebb közöljük. 

Ezután Luzsi József tartotta meg
elõadását a MEGOSZ jelenlegi, jövõbeli
elképzeléseirõl, az erdõtörvény módo-
sításáról és a vidékfejlesztés terén vár-
ható magánerdõs támogatási lehetõsé-
gekrõl. Ennek rövidített változatát az
Erdészeti és Faipari Híradó következõ
számában olvashatjuk. Az elõadást
követõen négy erdészeti integrátor is-
mertette röviden mûködését és a mun-
kájából adódó speciális feladatokat,
problémákat. A megszólaló integráto-
rok a következõk voltak: 

Nagy Attila Norbert, a NANORB Kft.
ügyvezetõ igazgatója Zala megyébõl;
Mocz András, a Mocz és Társa Magáner-
dészeti Kft. ügyvezetõ igazgatója Somogy
megyébõl; Temesvári Erik, a Zölderdõ
Mérnöki Iroda vezetõje Veszprém
megyébõl; Szabó Vendel, erdészeti integ-
rátor Gyõr-Moson-Sopron megyébõl.

Beszámoló a MEGOSZ október 7-i 
Dunántúli Magánerdõs Napjáról

a többi erdõgazdálkodóval. Érdekeik ha-
sonlóak, ezért lehet sikeres az együttmû-
ködés ma is, de a Stratégiai Terv készítésé-
ben és megvalósításában is fontos a szak-
mai egyetértés. Az EU-támogatás fogadá-
sához a nemzeti társfinanszírozás lehetõ-
ségét megteremtjük, de önálló nemzeti fi-
nanszírozású erdészeti programok indítá-
sára nem lát lehetõséget. Reményének

adott hangot abban a vonatkozásban is,
hogy a szakma ki tudja használni a kínál-
kozó lehetõségeket részben az agrárfinan-
szírozás és a vidékfejlesztés keretein belül,
részben más szakterületek támogatási
lehetõségeihez csatlakozva. A különbözõ
szervezetek (állami erdõgazdálkodók,
magánerdõ-gazdálkodók, önkormányza-
tok, infrastruktúra fejlesztésében érdekelt

szervezetek stb.) együttmûködésének
fontosságát hangsúlyozta, ebben ugyanis
a vidékiek számára nagy lehetõségek rej-
lenek.

A kérdésekre, hozzászólásokra adott
válaszok más megközelítésben világí-
tották meg a miniszteri elõadásokban
elhangzottakat.

Kovács Gábor


