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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
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Som László, az Állami Erdészeti Szol-
gálat Zalaegerszegi Igazgatóságának
osztályvezetõje az Uniós társfinanszíro-
zott erdõtelepítésekrõl beszélt. Elõa-
dásában kitért az erdõtelepítésekkel kap-
csolatos legfontosabb adatokra és
teendõkre, illetve a támogatási feltételek
jövõbeni várható változásaira is. A
MEGOSZ szerkesztésében megjelent
„Erdõgazda az Unióban I.” füzetet, ame-
lyet a Gazdasági Agrárkutatások (GAK)
finanszírozott, minden résztvevõ meg-
kapta, és ebben valamennyi további in-
formáció föllelhetõ az uniós társfinanszí-
rozott erdõtelepítésekkel kapcsolatban.

Befejezésként dr. Borovics Attila, az
Erdészeti Tudományos Intézet osztály-
vezetõje, és sárvári kísérleti állomásá-
nak igazgatója  „A minõségi szaporító-
anyag szerepe az erdõtelepítésekben és
energetikai célú ültetvények létesítésé-
ben” címmel tartott elõadást. Ennek ke-
retében fölvázolta az ERTI által végzett
erdészeti nemesítési kutatások már gya-

korlatban is alkalmazható eredményeit,
kitért a jövõbeni kutatásokra és tájékoz-
tatta a hallgatóságot az ERTI Sárvári Kí-
sérleti Állomásának magánerdõsöket
segítõ szolgáltatásairól. 

Az elõadásokkal és általában a dunán-
túli magánerdõs problémákkal kapcsola-
tos vitafórum ezt követõen kezdõdött, és
közel egy óráig tartott. A fölvetett kérdé-
sek többek között a birtok-koncentráció
törvényi lehetõségeire, a falopásokra, az
erdõkkel kapcsolatos spekulációkra és a
támogatási rendszer lehetséges átalakítá-
sára vonatkoztak. A kérdések megvála-
szolása során lehetõség nyílt arra is, hogy
az Állami Erdészeti Szolgálat megjelent
képviselõi rövid tájékoztatást adjanak az
egyes igazgatóságok területét érintõ spe-
ciális magánerdõs problémákról. A vita-
fórum Luzsi József zárszavával ért véget.
A MEGOSZ elnöke elmondta, hogy a re-
ményeink szerint mindenki számára
hasznos magánerdõs napokat a jövõben
is folytatni szeretnénk, hiszen – fõleg a

Dunántúl északi és nyugati részén – még
igen sok a tennivaló a magánerdõsök
megszólítása terén.

A délelõtti programot követõen min-
denki jóízûen fogyasztotta el az ízletes
babgulyást, majd ezt követõen a
résztvevõk a kiállított gépeket tekintet-
ték meg és a különbözõ standokon ju-
tottak hozzá további kiegészítõ informá-
ciókhoz. A MEGOSZ és ÁESZ vegyes vá-
logatottakból összeállt focicsapatok
küzdelmét a somogyi alakulat nyerte
meg. A jól sikerült rendezvény végén
sor került a „Ki tud többet az erdõrõl?”
címû tesztlap kitöltésére is, amelyhez –
hála a szervezõk alapos elõkészítésének
– komoly szakmai ismeretekre volt
szükség. A legtöbb helyes választ László
Péter, a Mocz és Társa Magánerdészeti
Kft. munkatársa adta a kérdésekre. Mel-
lékeljük a tesztlapot, és mindenkinek
kellemes fejtörést kívánunk! (A helyes
válaszokat az Erdészeti Lapok februári
számában közöljük.)

I. A régió erdeinek jellemzõi
A Nyugat-dunántúli Régió, amely Gyõr-
Moson-Sopron, Vas és Zala megyét öleli
fel, erdõsültsége az országos átlagot
jelentõsen, közel 7%-kal  meghaladja. Itt
található a magyar erdõk 16%-a, mely-
ben hazánk élõfakészletének közel ötöd-
része tenyészik. A hektáronkénti fakész-
let 236 brm3, 2 %-kal magasabb, mint az
országos átlag. Az éves folyónövedék
1,8 millió brm3. Gyõr–Moson–Sopron
megye fafajösszetételébõl 31% a nemes-
nyár és lágylomb, 22% az akác, 15% a
nemes tölgy és bükk, 14%-ot pedig a
fenyõfélék foglalnak el. 

Vas megye fafajösszetételének legje-
lentõsebb elemei a fenyõfélék 42%-os
térfoglalással, õket a nemes tölgyek kö-
vetik 22%-kal, majd az akác 15%- kal, az
egyéb lombosok pedig 9%-os területtel
szerepelnek. Zala megyében a legna-
gyobb súlyt a nemes tölgyek képviselik
24%-kal. Õket a 18%-nyi fenyõféle, a
17%-ot elfoglaló akác és a 15%-on elõ-
forduló bükk követi.

Az erdõterületek kimagasló naturális

mutatói mellett a termékek piacra jutása
igen kedvezõ adottságú a határtérség-
ben. A magyar hengeresfa hagyomá-
nyos külföldi felhasználói részére  (né-
met, olasz, osztrák faipari üzemek) tra-
dicionális, jól bevált rendszerekben és
csatornákon folyik az export értékesí-

tés. Az erdõ- és favagyon-gazdálkodás,
valamit a ráépülõ elsõdleges faipar a
három megye jelen- és jövõképének
egyik számottevõ tényezõje.

A tájgazdálkodás és a tájkép formálá-
sa a régió megcélzott turisztikai fejleszté-
sének fontos eleme. A jó adottságok mi-

A Nyugat-Dunántúli Régió
erdõgazdálkodása*

* A régiós MEGOSZ rendezvényen Bagodon
elhangzott elõadás rövidített és szerkesztett
változata.
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