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Jelen voltak: Luzsi József, Mihályfalvy
István, Molnár László, Támba Miklós,
Virágh János, dr. Sárvári János

meghívottként: prof. dr. Mészáros
Károly, dr. Lett Béla, dr. Schiberna
Endre (NyME) és Mõcsényi Miklós
(FAGOSZ)

Helyszín: a MEGOSZ irodája, 1021 Bu-
dapest, Budakeszi út 91.

A megjelentek jegyzõkönyv-vezetõ-
nek dr. Sárvári Jánost, jegyzõkönyv-hite-
lesítõnek Virágh Jánost fogadták el. 

Az elsõ napirendi pont keretében
prof. dr. Mészáros Károly, a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kará-
nak dékánja és Luzsi József, a MEGOSZ
elnöke együttmûködési megállapodást
írt alá, mely jelen jegyzõkönyv mellékle-
tét  képezi.

A jelenlévõk ezt követõen megvitatták
az együttmûködés konkrét lehetõségeit
és a következõkben állapodtak meg:

– A NyME felajánlotta, hogy az
EMOGA programhoz kapcsolódó – is-
meretfejlesztés, képzés, nevelés téma-
körébe tartozó – már kidolgozott minta-
programját megismerteti a MEGOSZ-
szal és azt megújítva, Szövetségünk
részvételével, pályázatot nyújtanak be
(kapcsolattartók: dr. Lett Béla, dr.
Schiberna Endre és Hegedûs Attila
NyME, illetve a MEGOSZ elnöksége az
integrátorok bevonásával).

– A NyME ígéretet tett arra vonatko-
zóan, hogy a 2005. évi WOOD TECH
konferenciájának vezértémája a magán-
erdõ gazdálkodás lesz.

– A Regionális Egyetemi Tudásköz-
pont Erdészeti alprogramjához kapcso-
lódóan résztvevõként a MEGOSZ a Nyu-
gat-dunántúli régióból 3-7 erdõtulaj-
donost jelöl és nevüket, elérhetõségüket
eljuttatja az Egyetemnek.

– Felvetõdött még az Erdõgazda Na-
pok felújításának gondolata és a
MEGOSZ-nak a szakemberképzés gya-
korlati részébe történõ bekapcsolódása is.

Ezt követõen dr. Sárvári János a
WOOD TECH idei rendezvény és a
MEGOSZ emlékülés tapasztalatairól és
visszhangjáról számolt be. A jelenlévõk
a visszajelzések alapján egyetértettek
abban, hogy mind a két rendezvény
eredményes volt és elõsegítette a
MEGOSZ pozitív megítélését, növelte
elismertségét és öregbítette hírnevét.

Megvitatás után az elnökség elköte-
lezte magát a Szövetség taglétszámának
intenzív növelése mellett és ebben ki-
emelten számít az integrátorok segítsé-
gére. Az ügyben teendõ lépések kidol-
gozásáért

felelõs: dr. Sárvári János
határidõ: 2004. december 31.
Dr. Sárvári János elmondta, hogy ed-

dig a 2004. évi tagdíjak mintegy 70%-a ér-

kezett be a Szövetséghez, a maradék
30%-ot meg kell sürgetni. Az év közben
benyújtott pályázatok eredményesek
voltak és biztosítják az év végéig a
MEGOSZ kiegyensúlyozott mûködését.

A CEPF magyarországi közgyûlésének
szakmai-terepi programjával kapcsolat-
ban az elnökség úgy határozott, hogy an-
nak helyszíne Kisköre-Eger térsége, lebo-
nyolítója pedig Molnár László alelnök
lesz a helyi erdõgazdákkal, a természet-
védelmi hatóság szakembereivel és dr.
Sárvári Jánossal együttmûködve. A jelen-
lévõk meghallgatták és elfogadták dr. Sár-
vári János beszámolóját az eddigi és a ter-
vezett elõkészületekrõl a november 7-8-
9-i programokkal kapcsolatban. 

A 2005. évi költségvetés ismertté vált
és aggasztó keretszámaival kapcsolat-
ban az elnökség levelet fogalmazott
meg Németh Imre miniszternek, melyet
a végelegesítés és aláírás után az ülés
napján postáztak is.

Végezetül Mõcsényi Miklós, a
FAGOSZ fõtitkára számolt be a NATURA
2000 elfogadásának körülményeirõl, il-
letve az azt követõ FAGOSZ elnökségi
ülésen elhangzottakról.

Budapest, 2004. október 18.
Dr. Sárvári János

jkv. vezetõ
Virágh János
jkv. hitelesítõ

Kivonat a MEGOSZ 2004. október 15-én 10
órai kezdettel megtartott elnökségi ülésérôl

A lábon álló nyárfa eladási ára az 1979-
1980. évek áremelkedése óta folyó
frankban ugyanaz maradt. Poitou-
Charentes megyében (Franciaország
közép-atlanti vidéke; az egyik legjelen-
tõsebb franciaországi nyárfa termesztõ
körzete: a fordító megjegyzése). 1979-
ben az átlagos m3-enkénti eladási ár (a
vastag faválasztékok arányában) 274
frank volt, 2003. õszén pedig 261 frank
(= 40 euro). Ha az inflációt is figyelem-
be vesszük, 24 év alatt a reálár több,
mint a felével csökkent. A 2003. évi át-
lagos ár közel azonos az 1979-1999.
idõszak átlagával, (A 2000-2002.
idõszak nem vehetõ vonatkoztatási ala-
pul az 1999. decemberi viharkárok

után bekövetkezett katasztrofális ár-
csökkenés miatt.)

Az árgyengülés különösen a két m3-
nél nagyobb egyedeket érinti. Az ilyen
fák 1978-79-ben elõnyben részesültek a
vásárlások 50%-ánál, a viharkárosítás
elõtt arányuk nem tett ki többet 30%-nál,
2003-ban néhány realizált eladásnál 19%-
ra esett. Manapság tehát a nyárfater-
mesztõknek nem érdeke a nagy méretû
faanyag elõállítása. Mindamellett ez az ár-
esés mérséklõdhet rövid idõn belül a vi-
harkárok következményeként. Valójában
2010-ig elõrelátható a faipar ellátásában
60-70%-os hiány a tárgyalt régióban
(Poitou-Charentes); az 1999 elõtti terme-
lési színvonal 2020 elõtt nem érhetõ el.

Ami a régión kívüli fa-ajánlatokat illeti, a
szállítási költségek a régióbeli nyárfát fa-
vorizálják. Természetesen feltétel, hogy
az ilyen rendeltetésû fákat már 20 évvel a
kivágás elõtt nyessék.

Ez a hipotézis mindennek ellenére
függ a nemzetközi konkurenciától. Az
indonéziai vagy a kínai rétegeltlemez
importok 30%-kal olcsóbbak; a tûleve-
lûek hámozása rétegelt lemez céljára,
az okumé állandó konkurenciája, az ex-
portot erõsen sújtó euró, mind olyan
tényezõ, amelyek korlátozzák a nyárfa
árának visszatérését az eredeti szintre.

(Optimista megjegyzés: a nyárfater-
mesztõk jövedelme nemcsak a köbmé-
ter-gyarapodásoktól függ. Tudnivaló,
hogy a hektáronkénti nyárfa termelé-
kenység az utóbbi 20 év alatt csaknem
megduplázódott)

(Bois et Forêts 2004. évi 3. szám)
Ref.: Dr. Tóth Béla

A nyárfa értéke egy negyed-
százada csökken


