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A Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége régi-
ós irodájának kezdeményezésére a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztett vál-
tozatáról tartottak egyeztetõ fóru-
mot április 6-án Szolnokon. A ren-
dezvényen a tervezõk, a természet-
védelmi és vízügyi hatóság szakem-
berei, valamint az állami erdõk
kezelõi és magánerdõ-tulajdonosok
vettek részt a megyeszékhelyrõl és
vonzáskörzetébõl.

Varga László, a KÖTIKÖ-VIZIG meg-
bízott igazgatója bevezetõjében elmond-
ta, hogy néhány éve - a minden eddigi re-
kordot megdöntõ nagy tiszai árvizek után
- Szolnokról indult el a Vásárhelyi-terv to-
vábbfejlesztésének ötlete, mivel az elmúlt
száz év alatt teljesen átalakult a folyó árte-
rülete. Az új körülményekhez pedig az
embernek kell alakítania környezetét, a
biztonság – mint legfõbb szempont – fi-
gyelembevételével. A vízügy szakembe-
rei a tervezõkkel együtt arra törekedtek,
hogy minden érdekcsoport elvárásait a
lehetõ legnagyobb mértékben  figyelem-
be vegyék. Az egyeztetõ fórumok is azt a
célt szolgálják, hogy a végsõ döntéseket
valamennyi érintett véleményét és érde-
két szem elõtt tartva hozzák meg.

A Vásárhelyi-terv jelenlegi változatá-
nak erdészeti koncepcióit az Állami Er-
dészeti Szolgálat dolgozta ki. Munkatár-
suk: Szamosfalví Károly szólt arról, hogy
Vásárhelyi Pál idején a hullámtér
erdõsültsége megközelítõleg 10%-os
volt, ma pedig már 60%-nál tartunk. Két-
ségtelen, hogy a nagy árvizek gyors és
biztonságos levezetését elõsegítené, ha
az erdõterületek nagyságát visszaszoríta-
nánk az eredeti állapotokra. De ez még-
sem lehet megoldás, mert 2,8 millió köb-
méter fa található az ártéren. Évi növedé-
ke kettõszázezer köbméter, amely ko-
moly gazdasági és természetvédelmi ér-
téket is hordoz magában. Természete-

sen az elsõdleges cél a hullámtér árvíz-
levezetõ képességének javítása. Ezért a
nagyvízi sodorvonalba esõ érzékeny sá-
vokban és az árapasztó csatornák men-
tén az erdõgazdálkodást ennek a célnak
megfelelõen kell átalakítani.

Az új irányelveknek megfelelõ
erdõgazdálkodás módszereirõl Czeglédi
István, az Állami Erdészeti Szolgálat szol-
noki osztályának vezetõje tartott elõadást.
Hangsúlyozta, hogy a különbözõ hatósá-
gok és az erdõtulajdonosok között a köl-
csönös kompromisszum az egyedüli jár-
ható út, mert a Vásárhelyi-terv is fontos
mindannyiunk számára, ugyanúgy, mint
a természetvédelem. Ezek harmóniáját
azonban úgy kell megteremteni és fenn-
tartani, hogy az erdészszakma alapvetõ
irányelvei megmaradjanak. Elmondta,
hogy a megváltozott élõhelyi viszonyok
között az árterületen az adventív fafajok
(gyalogakác, zöldjuhar, amerikai kõris)
kerültek elõtérbe, mert a jelenlegi kör-
nyezeti viszonyok ezeknek kedveznek,
ám visszaszorításuk a közeljövõ egyik
fontos erdészeti feladata. Ugyanakkor az
ezzel járó többletköltségeket a tulajdono-
sok részére meg kell téríteni.

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke arra
világított rá, hogy bár minden hatóság
elmondta már, hogy a különbözõ szak-
mai elõírásoknak megfelelõen az árterü-
leten milyen megváltozott erdõgazdál-
kodást folytatnak majd, de arról még
senki nem beszélt, hogy a felmerülõ
többletmunkát és pluszköltségeket ho-
gyan kompenzálják. Egyáltalán megtérí-
tik-e a gazdálkodóknak és a tulajdono-
soknak nemcsak a tényleges, hanem a
kapcsolódó károkat is? Jó lenne azt is
tudni, személy szerint kiket érint a kisa-
játítás, kiknek a területén folytatnak az
újszerû elõírásoknak megfelelõ erdõgaz-
dálkodást. A MEGOSZ elnöke javasolta,
hogy a korlátozások és a kompenzációk
kidolgozása – kivételesen – párhuzamo-
san történjen, melyhez felajánlotta a szö-

vetség minden szakemberének segítsé-
gét. Felhívta a figyelmet arra, ne
ismétlõdjék meg újra az a hiba, ami a ter-
mészetvédelemmel kapcsolatosan. Tör-
ténetesen: a nyolc éve fennálló korláto-
zásokból fakadó költségeket - végrehaj-
tási rendelet híján - a gazdálkodók vise-
lik.

A különbözõ érdekcsoportok
képviselõi abban valamennyien egyet-
értettek, hogy a Vásárhelyi-tervet meg
kell valósítani, de úgy, hogy a termé-
szetvédelmi elõírások se sérüljenek na-
gyon, illetve a tulajdonosok kiesõ jöve-
delmét és hozzáadott munkáját idõben
kompenzálják.
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Az Országos Magyar
Vadászkamara 
elnöksége „Lépjünk tisztán az Euró-
pai Unióba!” jelszóval országos kör-
nyezettisztító napot hirdetett.
Az egészséges és tiszta természeti
környezet valamennyiünk közös
ügye, melynek megteremtésében és
megóvásában a magyar vadászok
szeretnének élen járni. Ezért felhí-
vással fordultak azon szervezetek-
hez, melyek munkájukkal közvetle-
nül kapcsolódnak a természethez, a
vidék képének formálásához (vadá-
szatra jogosultak, nemzeti parkok,
erdészeti részvénytársaságok, önkor-
mányzatok, iskolák és más civil szer-
vezetek), hogy csatlakozzanak meg-
hirdetett programunkhoz, és tisztít-
suk meg a környezetidegen anya-
goktól a természetet.
Kezdeményezésüket ismert politikai
és közéleti személyiségek is támo-
gatták.
Országszerte a Vadászkamarák és a
Vadászszövetségek megyei szerve-
zetei koordinálták az akciót, közvet-
lenül a helyszínen pedig a vadászat-
ra jogosultak voltak az irányítók.


