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Örvendetesen nagy érdeklõdés mellett
került sor a MEGOSZ 2005. évi Nagyren-
dezvényére. A több, mint 150 résztvevõ
a szentgáli kultúrház nagytermében
gyûlt össze. A Nyugat-magyarországi
Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakkö-
zépiskola és Kollégium diák vadászkür-
tösei Bolla Balázs erdõmérnök-tanár
vezetésével nyitották meg a rendez-
vényt, majd Luzsi József, a MEGOSZ el-
nöke tartotta meg köszöntõjét:

„Tisztelt Vendégek, Hölgyeim és
Uraim!

Üdvözlöm Önöket a MEGOSZ máso-
dik országos nagyrendezvényén. Szö-
vetségünk nevében köszönöm, hogy
elfogadták meghívásunkat, s megtisz-
teltek bennünket jelenlétükkel.

Javaslom, legyen a mai nap mottója
egy kortárs magyar írótól származó idézet:

„Az erõ mindig az egységben van,
sosem a kétségben!”

Szeretném, ha a mostani találkozónk
hozzájárulna ahhoz, hogy együtt tud-
junk gondolkodni, mégpedig oly mó-
don, hogy a késõbbiekben képesek le-
gyünk megmutatni az egységben rejlõ
erõnket is. Ennek jegyében a MEGOSZ
nevében köszöntöm:

– külföldi vendégeinket a CEPF képvi-
seletében Bajorországból, Litvániából,
Romániából és Szlovákiából érkezetteket.

– Az Országgyûlés Mezõgazdasági Bi-
zottsága, a Földmûvelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztérium, az Állami Privatizá-
ciós és Vagyonkezelõ Részvénytársaság,
az Állami Erdészeti Szolgálatok, az Állami
Erdészeti Részvénytársaságok, az Erdé-
szeti Oktatás és Tudományok és a helyi
Polgármesteri Hivatal képviselõit.

– Az Érdekképviseleti Szervezetektõl
érkezetteket.

– Az Országos Erdészeti Egyesületet.
– A FAGOSZ-t.
– Az Agrárkamarát.
– A MEGOSZ-tagokat és minden

megjelentet.
Külön örömünkre szolgál, hogy elfo-

gadta meghívásunkat dr. Magda Sándor
úr, a Magyar Országgyûlés Mezõgaz-
dasági Bizottságának elnöke.

Tavaly a 10 éves jubileumi rendezvé-
nyünkön ígéretet tettünk arra, hogy
évente egy alkalommal a szakma és a
magánerdõ-gazdálkodás képviselõi a
MEGOSZ szervezésében találkoznak,
hogy aktuális témákról véleményt cse-
rélhessünk. Mielõtt azonban erre tény-
legesen sor kerülne, kérem engedjék
meg, hogy néhány bõvített mondatban
felvázoljam a MEGOSZ elmúlt évét.

– Szövetségünk jelenleg az integrált
tulajdonosokkal együtt, mintegy 25 000
szervezett erdõtulajdonos érdekeit kép-
viseli, és 200 000 ha magánerdõt jelenít
meg.

– Tagjaink a Nemzeti Földalap-
kezelõ Szervezetek közel 500 birtok-

hasznosítási bizottságában vannak je-
len.

– Hosszú évek alatt kiépített kapcso-
latainkat továbbfejlesztettük az FVM-
mel, különösen annak Erdészeti
Fõosztályával, az Állami Erdészeti Szol-
gálattal, az erdészeti kutatás és oktatás
intézményeivel.

– Az érdekképviselet hatékony ellá-
tása érdekében hasonló jellegû szerve-
zetekkel kiválóan mûködtünk együtt.
Így az Országos Erdészeti Egyesülettel,
a FAGOSZ-szal és az Agrárkamarával
több esetben léptünk fel sikeresen a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók érdekeinek védelmében.

– A magánerdõ-gazdálkodásra kí-
vántuk felhívni a figyelmet, a közel-
múltban a fõvárosban megrendezett
Országos Mezõgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállításon, és az ugyancsak nem-
régiben Sopronban tartott WOOD-
TECH szakmai kiállításon.

– A MEGOSZ rendezte meg a CEPF, az
Európai Erdõtulajdonosok Szövetségé-
nek utóbbi közgyûlését Budapesten, ahol
az Európai Unió erdõgazdálkodóinak
több mint 50 %-át képviselõ küldöttségek
elsõ számú vezetõi ismerhették meg ha-
zánk magánerdõ-gazdálkodását. Az azóta
is folyamatosan érkezõ visszajelzések
alapján elmondhatom Önöknek, hogy jó
hírünket vitték szét Európában.

– Az elmúlt idõszakban is folyamato-
san segítettük tagjainkat minden, a ma-
gánerdõ-gazdálkodással kapcsolatos
probléma megoldásában. Rendszere-
sen informáltunk mindenkit a MEGOSZ
híradóban és honlapunkon keresztül.
Irodáink a fõvárosban és vidéken is fo-
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lyamatosan mûködnek, és úgy tapasz-
taljuk, az erdõtulajdonosok, az erdõte-
lepítõk megelégedésére.

– Túl vagyunk az európai uniós társfi-
nanszírozással megvalósuló erdõtelepíté-
sek elsõ évén. Ezalatt csaknem 10 000 ha-
ral nõtt hazánk erdõterülete. A tapasztala-
tok vegyesek. A finanszírozás jó, de túl
bürokratikus, és sokszor gátja az egyéb-
ként gyorsan és jól elvégezhetõ munká-
nak. Az erdõtelepítõk azzal szembesül-
nek, hogy ezek egytõl-egyig mind, mind
EU-s elõírások. De mivel mi is tagjai va-
gyunk az EU-nak, arra kell törekednünk,
hogy a szükségtelen vagy rossz elõírá-
sokat megváltoztassák, vagy megszüntes-
sék. Külföldi tapasztalatok ismeretében el-
mondhatom, senki nem tart, vagy tartat be
pontosan olyan elõírásokat, mint azt Ma-
gyarországon teszik. Egy magyar
szerzõtõl olvastam: „csak akkor ismerjük
meg a helyes utat, ha elvétjük azt.” Le kel-
lene fordítani az EU-ban leggyakrabban
használt nyelvekre is ezt a tételmondatot.
Nagyon visszatetszõ, mikor egy erdõtele-
pítõt vagy magánerdészt 5-6 fõ ellenõriz
egyszerre egy erdõtelepítés kapcsán.
Mindenki a saját szakterületének megfe-
lelõen, természetesen a legmodernebb
technikával felszerelve. Sok telepítésen
nem dolgoztak annyian egyszerre, mint
ahányan néha ellenõrzik. Csak ne emlé-
keztetne ez engem, kísértetiesen
valamire...

– Persze tudom, ellenõrizni való pe-
dig van. Hiszen korlátozásokkal szem-
besülünk mindenütt, mindannyian. S ha
valamit, hát ezt fõleg ellenõrizni kell. Ta-
valy például megjelent a Természetvé-
delmi Törvény végrehajtási utasítása,
mely alapján az érintett erdõtulaj-
donosok elõtt lehetõség nyílt a termé-
szetvédelmi korlátozások miatti hátrá-
nyok kompenzálására. De csak rendele-
tileg, törvényileg, a valóságban sajnos
nem. Ezen nem is kellene nagyon cso-
dálkoznunk, hisz Karinthy óta tudjuk:
„másként agitál, aki fel akar jutni a villa-
mosra, és homlokegyenest másként, aki
már fönt csücsül.” Így aztán szövetsé-
günknél még csak elutasítási határozato-
kat láttunk. Úgy tûnik, a különbözõ csû-
rés-csavarások alkalmazásával az erdõ-
tulajdonosoknak és a gazdálkodóknak
nem is fognak fizetni. Mivel a törvény
szerint csak a tényleges kár téríthetõ, az
erdõben viszont ilyen nincs, csak kiesett
jövedelem és elmaradt haszon.

– Aztán itt van a NATURA 2000 prog-
ram. Emlékszünk még rá, hogy milyen
szépen indult. Aztán egyszer csak tör-
vényileg, a tulajdonosok megkérdezése
és indoklás nélkül, levédték a területe-

ket. Ám a közcélú korlátozások kom-
penzálására csak 2007-ben születik jog-
szabály. Ha születik....  Netán ez lesz a
NATURA 2007? Amire majd úgyszintén
nem fizetnek az érintetteknek? A korlá-
tozásokkal egyidejûleg jogokat is kelle-
ne biztosítani. Szerencsére nem vagyok
jogalkotó, nem is szeretnék az lenni,
esetleg csak néhány percig, amíg parag-
rafus-készítõ társaimnak szétosztanék
egy kis cetlit, a következõ keleti böl-
csességgel: „amit mással teszel, azt ma-
gadnak is át kell élned.”

– De maradjunk a valóságnál. Ha
visszatekintünk az elmúlt évre megálla-
píthatjuk, nehéz év áll mögöttünk, és a
jövõ sem igazán biztató.

Ugyanazokról a gondokról beszélünk
ma is, mint tavaly. Az erdészeti ágazat
alulfinanszírozott, szinte minden irány-
ból elvonásokkal szembesülünk, és
ilyen gazdasági körülmények között kel-
lene az Európai Unión belüli versenyké-
pességünket megõrizni. No meg fejlõdni
úgy, hogy a hatósági elõírásoknak meg-
feleljünk, és természetesen hozzájárul-
junk az ország költségvetéséhez is.

– Okvetlenül meg kell említenem azt
is, hogy az elmúlt években folyamato-
san csökkentett vagy átcsoportosított
támogatási formákat vissza kell állítani,
azok mögé pénzeket kell rendelni, mi-
vel az uniós erdõtelepítési rendszer be-
léptével az eddig nemzetileg finanszíro-
zott, elsõ kivitelre biztosított források
felszabadultak.

Erõsen bízunk benne, hogy a
jövõben a hatalomnak nem lesz célja az
erdõtõl, az erdõfenntartástól pénzeket
elvonni. Gondoljuk ezt azért is, mivel
az ekként visszafizetett, hangsúlyozom,
visszafizetett támogatások közcélú tá-
mogatásként jelennek meg minden év-
ben. Azt pedig tudjuk mindannyian,
hogy az erdõtelepítés és annak fenntar-
tása közcélokat is szolgál.

Közérdekre hivatkozva folyamatosan
csak korlátozások születnek. Ami még az
emberek számára hízelgõ is, hisz miattuk
történik. De ugyanilyen érdekekre hivat-
kozva már igen nehezen nyílnak meg a
finanszírozás csatornái. A jövõben
közpénzekbõl, közérdekekre hivatkozva
áldozni is kell. Továbbá azt is nagyon
szeretnénk, hogy ha az uniós vidékfej-
lesztési pályázati lehetõségek a magán-
erdõ-gazdálkodókhoz is eljutnának.

Csak remélni tudjuk, a mezõgaz-
dasági területek erdõsítési programja
tovább folytatódik, s azok a vállalkozók
és erdõgazdálkodók, akik az elmúlt
idõszakban ezzel foglalkoztak, munká-
jukat tovább végezhetik.

Eddig sok embernek biztosított mun-
kát a magánerdõ-gazdálkodás, az erdõ-
telepítés. Az erdõsítési program újabb
munkahelyeket hozhat létre az országban
önszervezõdéssel, amihez az államnak
semmilyen támogatást nem kell nyújta-
nia. Feladatunk tehát van bõven. Arra,
hogy ezek meg is valósuljanak a
MEGOSZ tagsága és vezetõsége reális
lehetõséget lát, s ezen munkálkodik. Min-
dent meg fogunk tenni azért, hogy az or-
szág erdõsültsége tovább nõjön, hogy a
magyar magánerdõk ápoltak, gondozot-
tak legyenek, ugyanakkor a tulajdonosok
a belõlük élõk boldogulását, és természe-
tesen a közcélokat is szolgálják.

Ehhez kérjük minden erdõszeretõ ál-
lampolgár, minden, az erdõhöz kapcso-
lódó szervezet segítségét.

Hogy közös céljaink megvalósulja-
nak, kívánok mindenkinek munkájá-
hoz sok sikert.

Remélem a hõn áhított egység, közös
céljaink elérését a mai rendezvényünk is
szolgálja valamilyen mértékben. Eredmé-
nyes tanácskozást kívánok mindannyi-
uknak, érezzék jól magukat.”

Az összegyûlteket ezt követõen Ve-
csey Ferenc, Szentgál polgármestere és
dr. Magda Sándor, a Magyar Ország-
gyûlés Mezõgazdasági Bizottságának
elnöke, valamint az Európai Erdõtulaj-
donosok Szövetségének nevében Algis
Gaizutis, a Litván Magánerdõ-tulaj-
donosok Szövetségének elnöke kö-
szöntötte. Ezt követõen kerültek át-
adásra az idei Rimler Pál-díjak. 

A MEGOSZ elnöksége 2004-ben díjat
alapított, amelyet évente egy alkalommal,
adományoz a magánerdõ-gazdálkodás
fejlesztése terén kifejtett rendkívüli érde-
mek elismeréseként. A díjat Rimler Pálról
neveztük el, aki a magánerdõ-gazdaság
korszerûsítésének nemcsak harcosa, de
egyik legnagyobb eredményeket felmu-
tató vezetõje is volt. A MEGOSZ elnöksé-
ge az emlékérmet 2005. évben két sze-
mélynek ítélte oda munkásságuk elisme-
réseként: posztumus dr. Csötönyi József-
nek és Barátossy Gábornak.

Dr. Csötönyi József 1931-ben erdész-
családban született. Gyermekkora nagy
részét a Bánd község határában lévõ
menyekei erdészházban töltötte, ahol
édesapja közalapítványi erdészként
szolgált. Innen került a veszprémi pia-
rista gimnáziumba, majd az erdõmérnö-
ki fõiskolára Sopronba. Fiatal erdõmér-
nökként 1956-ban kezdett el dolgozni
az egykori Balaton-felvidéki

Erdõgazdaság Márkói Erdészeténél
szakelõadóként. Sikeresen foglalkozott az
erdõtelepítések gépesítési feladataival és a
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márkói kopárok erdõtelepítésével. Innen
az erdõgazdaság központjába került, majd
1967-tõl  a HM Erdészeti Fõosztályát vezet-
te. Ezt követõen az ERDÉRT vállalatnál és
a Fagazdasági Vállalatok Országos Köz-
pontjában osztályvezetõként dolgozott.
1973-tól 15 esztendõn keresztül a MÉM Er-
dészeti és Faipari Hivatalának volt
fõelõadója, ahol fõként szociálpolitikai
kérdésekkel - e témában védte meg mû-
szaki doktori értekezését is – és a ter-
melõszövetkezeti erdõkkel foglalkozott.
1988-tól a Termelõszövetkezetek Orszá-
gos Tanácsának, majd a Mezõgazdasági
Szövetkezõk és Termelõk Országos Szö-
vetségének tanácsosaként továbbra is a
szövetkezeti erdõk - késõbb magánerdõk
érdekében használta fel szakmai tapaszta-
latait. A magánerdõ témakörével fáradha-
tatlanul foglalkozott, minden fórumot és
minden lehetõséget kihasznált arra, hogy
népszerûsítse, megismertesse a nagykö-
zönséggel és a döntéshozók támogatását
megnyerje a kialakuló magyar magánerdõ-
gazdálkodás ügyének. Munkásságát szá-
mos díj, kitüntetés ismerte el, amelyek kö-
zül kiemelkedik a Veszprém megyéért ér-
demérem ezüst fokozata, a Bedõ díj, a
METESZ-díj, és a Szövetkezeti Emlékérem.
Tagja volt a MEDOSZ Erdészeti Szakosztá-
lyának, az Országos Erdészeti Egyesület
elnökségének, s tagja majd vezetõje is az
OEE Szociálpolitikai Bizottságának. Létre-
hozója és titkára volt az egykori TOT Erdé-
szeti Választmányának és a MOSZ Erdé-
szeti, Faipari és Vadgazdasági Választmá-
nyának, valamint fõtanácsosa magának a
MOSZ-nak. Megalapítója volt a Budapesti
Erdõk Baráti Körének. Szövetségünknek
1998-tól volt alelnöke és ebben a beosztá-
sában is kamatoztatta rendkívüli munkabí-
rását és aktivitását a magyar magánerdõk
szolgálatában.

Munkásságának elismeréseként ítél-
te oda a Rimler Pál emlékérmet a
MEGOSZ elnöksége. A díjat dr.
Csötönyi József özvegye vette át.

Barátossy Gábor 1946-ban született
Budapesten. Általános és középiskoláit
Miskolcon, Budán, majd Pesten járta és
1964-ben érettségizett a budapesti Eötvös

József gimnáziumban. Még ebben az év-
ben felvették a soproni Erdészeti és Fa-
ipari Egyetem Erdõmérnöki Karának
nappali tagozatára, ahol 1969-ben
erdõmérnöki oklevelet szerzett. Ezután a
Budavidéki  (késõbb Telki) Állami Erdõ-
és Vadgazdaság Budakeszi Erdészetéhez
került. Elõbb erdõmûvelési, majd fahasz-

nálati mûszaki vezetõként dolgozott. Itt
részt vett az Érd-Sóskút-Tárnok fennsík-
ján egy nagyszabású kopárfásítás tervezé-
sében és kivitelezésében. Ennek során a
tervezett erdõsítésbõl több mint 350 ha-t
mûszaki vezetõként kivitelezett is. 1974
augusztusától átkerült a Budapesti Állami
Erdõrendezõség Budapesti Erdõfelü-
gyelõséghez erdõrendezési felügyelõ-
nek. Az Erdõfelügyelõségen elõbb meg-
bízott erdõfelügyelõség-vezetõ, majd a
79-es átszervezés után a Budapesti Erdõ-
felügyelõség Gödöllõi Osztályának veze-
tõjeként dolgozott 1980 októberéig, ami-
kor a MÉM Erdészeti Hivatalának (jelen-
leg az FM Erdészeti Fõosztálya) munka-
társa lett, elõször mint fõelõadó, késõbb
mint fõmunkatárs. 1993 nyarától pedig
fõosztályvezetõ-helyettesként a Magán-
erdõ-gazdálkodási Osztály vezetõjeként
látta el az Erdészeti Hivatal elnökhelyette-
si teendõit. 1999-tõl pedig 2005-ig a Hiva-
tal vezetõjeként mûködött. A Magánerdõ-
gazdálkodási Osztály vezetõjeként telje-
sedett ki munkája a magánerdõ-gaz-
dálkodás fejlesztése érdekében. A meg-
változott társadalmi-gazdasági körülmé-
nyek között szinte a semmibõl kellett
megalkotni a magánerdõ-gazdálkodás jo-
gi és gazdasági feltételeit.

Elõször az osztály irányításával az
alapvetõ jogszabályozási háttér megte-
remtése történt meg. Az erdõbirtokossá-
gi társulásokról szóló 1994. évi XLIX. tör-
vény, majd az 1996. évi LIV. törvény vég-
rehajtási rendeletével határozta meg a
jogszabályi kereteket. A jogi keretfeltéte-
lekkel párhuzamosan a gazdasági felté-
teleket is folyamatosan javítani kellett.
Ezt a célt szolgálták az évrõl évre megje-
lenõ agrártámogatások rendjébe foglalt
magánerdõ-gazdálkodási támogatási
lehetõségek. Az országosan beszûkült

támogatási keretek mellett ennek bizto-
sítását évrõl évre csak kemény küzdel-
mek árán lehetett megteremteni. A
magánerdõ-gazdálkodás szakmai szín-
vonalának emelését szolgálta a Hivatal
által kiadott „Erdõgazdálkodók kis-
könyvtára” sorozat is. A Hivatalban
vezetõként eltöltött 12 év alatt munkás-
ságával folyamatosan és töretlenül segí-
tette a magánerdõ-gazdálkodás fejleszté-
sét, elõrevitelét, anyagi feltételének
lehetõség szerinti javítását.

A fenti szakmai munkássága elisme-
réseként javasoltuk a Rimler Pál-emlék-
érem kitüntetésre

A rendezvény a „Merre tovább
magánerdõ?” címû szakmai konferenci-
ával folytatódott, amelynek levezetõ el-
nöki tisztét dr. Führer Ernõ, az Erdésze-
ti Tudományos Intézet fõigazgatója vál-
lalta el. A konferencián a következõ
elõadások hangzottak el:

– Bodor Dezsõ Károly igazgató (Ihar-
tû 2000 Kft.): Megnyitó;

– Mocz András igazgató (Mocz és
Társa Kft.): A Dunántúli magánerdõk
speciális  helyzete;

– Klemencsics András fõosztályve-
zetõ (FVM): A magánerdõ-gazdálkodás
Uniós lehetõségei;

– Ali Tamás tanácsos (ÁESZ): A
„mezõgazdasági területek erdõsítése”
támogatási jogcím végrehajtásának
eredményei, és várható változásai a
következõ uniós költségvetési idõ-
szakban;

– Támba Miklós alelnök (MEGOSZ):
Merre tovább erdészeti integráció, mer-
re tovább magánerdõk?

Az elhangzott elõadásokkal kapcso-
latos rendkívüli érdeklõdésre való te-
kintettel azok anyagát külön kiadvány-
ban megjelentetjük és az Erdészeti La-
pok mellékleteként tesszük közzé. 

A konferenciát közös ebéd, majd te-
repi szakmai program követte, amelyen
a délelõtt megjelentek mintegy 70 %-a
vett részt az alábbiak szerint:

– Az elsõ program a konyhakész tû-
zifakészítés különbözõ technológiai
lehetõségének bemutatása a feldolgo-
zástól a csomagolásig.

1. 2-3 m-es hosszú anyag max. 40
cm tõátmérõig történõ feldolgozása au-
tomata géppel. /Binderberger spalt-
profi géppel/.

2. Méteres választék feldolgozása 25
cm átmérõhatárig kézi vezérlésû komp-
lex feldolgozó géppel /Palax Power 70-
es géppel/.

3. Méteres választék feldolgozása
hagyományos álló hasítógéppel és sza-
lagfûrésszel, kézi munkaerõvel.
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– Terepi bemutató a Szentgáli 15-ös
tag erdõrészleteiben.

A bemutató témája: (volt állami)
erdõterületek vágásos üzemmódról fo-
kozatos felújítóvágásos üzemmódra va-
ló átállításának lehetõségei, módszerei
és fázisainak bemutatása.

A Szentgál 15/C erdõrészletben fo-
kozatos felújítóvágás beindításának
elsõ fázisa, illetve a már felújult terüle-
ten a végsõ állapot bemutatása történt.

A Szentgál 15/G erdõrészletben ku-
lisszás, a Szentgál 15/F erdõrészletben
ernyõs bontással indított fokozatos
felújítóvágás, és az ennek eredménye-
ként megjelenõ újulat bemutatására ke-
rült sor.

A terepi programot a kecskeméti
Agroker Kft. Valtra traktor és Nobili szár-
zúzó üzem közbeni bemutatója zárta.

A rendkívül sikeres és jó visszhangot ki-
váltó rendezvény megszervezése és lebo-
nyolítása Bodor Dezsõ Károlynak, az Ihar-
tû 2000 Kft. igazgatójának, családjának és
lelkes csapatának köszönhetõ, amelyért
ezúton is hálás köszönetet mondunk!

Dr. Sárvári János
fõtitkár

Fotó: Pápai G.

Az utóbbi idõben a szakmát a 2006. évi
költségvetés bizonytalan helyzete és a
Natura 2000 körül újra fellángoló viták
foglalkoztatják. Szövetségünk mind a két
ügyben tett lépéseket. Az ezekkel kap-
csolatos levelezésbõl idézünk néhányat:

„Benedek Fülöp úrnak
közigazgatási államtitkár
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium
Tárgy: 2006. évi költségvetés
Budapest, 2005. szeptember 8.

Tisztelt Államtitkár Úr!
A költségvetési tárgyalások idõsza-

kában ismételten szeretnénk felhívni a
tárca figyelmét a magyar erdõgazdálko-
dás és azon belül különösen a magán-
erdõ-gazdálkodás tarthatatlan helyzetére.

Az elmúlt évek költségvetési elvonásai
oda vezettek, hogy az erdész szakma gya-
korlatilag semmilyen támogatáshoz nem
jutott, csupán saját befizetéseit kapta vis-
sza. Ez azt eredményezte, hogy az erdé-
szeti közcélú feladatok, közöttük a
magánerdõ-gazdálkodás fejlesztésének
ügye olyan halmozottan hátrányos hely-
zetbe került, hogy kiemelt támogatás nél-
kül nincs esélye a túlélésre. Nem is be-
szélve arról, hogy a 800 ezer hektárnyi
magánerdõ területalapú támogatására
nem fordít semmit a költségvetés, holott a
hagyományos mezõgazdasági területe-
ken jelentõs támogatást kapnak a földtu-
lajdonosok, pedig termékeik a piacon ne-
hezen, vagy ár alatt értékesíthetõk, míg a
primér faválasztékok értékesítése megol-
dott.  A mezõgazdaság még mûködõ ága-
zatához, az erdészethez a jövõnek ter-
vezõ ágazati irányítás a szükséges anyagi
forrásokat kell hogy biztosítsa, azért,
hogy az ne váljon válságágazattá, amely-
nek kezelése a késõbbiekben többszörös
pénzébe kerülne az erdõk közcélú hasz-
nát jelenleg is élvezõ adófizetõknek.

Hasonló a helyzet az Állami Erdésze-
ti Szolgálatnál tervezett elvonásokkal is.
Soha nem volt még ennyire szükség
egy jól mûködõ és erõs elsõfokú erdé-
szeti hatóságra, mint most, különös te-
kintettel a mûködõ körbe kerülõ
magánerdõkkel kapcsolatos meg-
növekvõ feladatokra.

Tisztelt Államtitkár Úr!
A fent leírtak alapján szeretnénk je-

lezni, hogy az „erdészeti feladatok” jog-
cím alatt minimálisan 10 milliárd forint-
ra van szüksége az ágazatnak, külön-
ben a helyzet kezelhetetlenné válik. Az
erdõtulajdonosok és erdészeti integrá-
torok visszajelzései alapján a pénzhiány

és a kifizetések eltolódása miatt olyan
mértékû az elégedetlenség és elkesere-
dettség, ami különbözõ megmozdulá-
sokat és demonstrációkat vetít elõre.

Kérem ezért szíveskedjék a leghatá-
rozottabban kiállni jogos kérésünk tel-
jesítése mellett, és a költségvetési tár-
gyalások során képviselni az erdészeti
feladatok minimálisan 10 milliárd fo-
rintnyi keretének jóváhagyását.

Köszönettel és erdészüdvözlettel:
Luzsi József

elnök”
* * *

„Gyurcsány Ferenc úrnak
miniszterelnök
Miniszterelnöki Hivatal
Tárgy: az erdõgazdálkodás 2006.

évi költségvetése
Budapest, 2005. szeptember 21.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A 2006. évi költségvetés tárcaszintû

egyeztetése, tudomásunk szerint, végéhez
közeledik. Ismerve az ország területének
közel 20 %-át, a vidékfejlesztés minden
negyedik négyzetméterét jelentõ erdõk
fenntartása szempontjából az elmúlt évek
rendkívül aggasztó keretszámait, levélben
fordultunk – más érdekképviseleti szer-
vekkel együtt – a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési tárca miniszteréhez és illeté-
kes államtitkáraihoz.  Félõ ugyanis, hogy a
tavalyi költségvetési évhez hasonlóan az
„Erdészeti feladatok” cím alatt csupán az
erdõtulajdonosok által már korábban befi-
zetett erdõfenntartási járulékot kapja visz-
sza az erdészeti ágazat, de egyetlen fillér
támogatást sem. Az új erdõk sorsa az uni-
ós társfinanszírozású erdõtelepítési pályá-
zatok segítségével megoldódni látszik,
azonban a jelenlegi helyzet az, hogy a már
meglévõ 1,9 millió hektár állami és
magánerdõ mûködtetésére, a velük kap-
csolatos közcélú feladatok – erdészeti
szakmai kultúra terjesztése, rekreáció, tu-
rizmus, erdei kisvasutak mûködtetése és
nem utolsósorban a rendkívül nehéz hely-
zetben lévõ és több, mint 30 %-ban mûkö-
désképtelen  magánerdõ-gazdálkodás fej-
lesztése – ellátására semmilyen anyagi se-
gítséget nem kapunk.

Így például a 800 ezer hektárnyi
magánerdõ területalapú támogatására
sem fordít semmit a költségvetés, holott
a hagyományos mezõgazdasági területe-
ken jelentõs támogatást kapnak a földtu-
lajdonosok (átlagosan 30-40 ezer
forint/hektár/év), aminek töredéke is
elég lenne az erdõknél felmerülõ min-
den probléma megoldására. A mezõgaz-

A MEGOSZ levelezésébôl


