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Köztudott, hogy a magyar magánerdõk
jelentõs hányada, mintegy 30 %-a külön-
bözõ okokból „nem mûködõ” erdõ. Nem
engedhetõ meg, hogy ez a mintegy 250
ezer hektárnyi erdõ megfelelõ kezelés hi-
ányában pusztulni kezdjen, vagy az illegá-
lis fakitermelés áldozatává váljon. A
MEGOSZ ezért kiemelt feladatának tekin-
ti, hogy az elsõfokú erdészeti hatósággal,
az Állami Erdészeti Szolgálat igazgatósá-
gaival együttmûködve felkutassa ezen
erdõk tulajdonosait és bevonja õket a tör-
vényes elõírások szerinti gazdálkodásba.
Ugyancsak fontos, hogy a már mûködõ
magánerdõk tulajdonosainak tájékozta-
tást nyújtsunk jogaikról, kötelezettsége-
ikrõl, szaktanácsot és segítséget adjunk az
eredményes erdõgazdálkodáshoz. Ezen
feladatok ellátásában kiemelt szerepe van
a MEGOSZ helyi irodáinak, amelyek Szol-
nokon, Zalaegerszegen, Baján és Kapos-
váron mûködnek eredményesen.

Elsõ irodánk több mint két éve Szol-
nokon nyílt meg, majd ezt követte a za-
laegerszegi iroda, amelyrõl külön
ismertetõt közlünk cikkünk után. Az el-
múlt év során újabb két részleggel
bõvültünk Baján és Kaposváron. 

Ez utóbbi iroda hivatalos megnyi-
tója 2006. február 16-án volt, mely

eseményrõl az alábbiakban számo-
lunk be. 

A meghívott szakembereket, a sajtó
munkatársait és az érdeklõdõket Horváth
István, az iroda vezetõje üdvözölte, és tá-
jékoztatást adott az új MEGOSZ-részleg
feladatairól, amelyek a következõk:  

– A még gazdálkodó nélküli erdõ-
területek bevonása az ellenõrizhetõ
erdõgazdálkodás körébe Somogy me-
gyében.

– Leinformálható gazdák regisztrálá-
sa és kiközvetítése a magánerdõ tulaj-
donosok igénye szerint.

– Teljes körû ügyintézés – az erdei
munkák teljes palettájával, adminisztrá-
cióval és értékesítéssel.  

Az irodavezetõ külön kiemelte és
megköszönte azt a mindenre kiterjedõ
elõkészítõ és szervezõ munkát, amit
Porga Andrea megyei koordinátor vég-
zett. Nélküle a kaposvári iroda most
nem fogadhatná az érdeklõdõket.

Szepesi András, az FVM Erdészeti
Fõosztályának vezetõhelyettese a ma-
gánerdõ-gazdálkodás növekvõ fontos-
ságát hangsúlyozta. Kiemelte az erdõ
immateriális hasznait a gazdasági funk-
ció mellett. Jelezte ugyanakkor azt is,
hogy az erdészet, erdõgazdálkodás, a

vidékfejlesztés fontos elemeként jelenik
meg a következõ költségvetési perió-
dus uniós elképzelései között. 

Ezt követõen Nádas József, az ÁESZ
Kaposvári Igazgatóságának vezetõje is-
mertette Somogy megye magán-
erdõgazdálkodói viszonyait. Elmondta,
hogy a mintegy 184 000 hektár erdõbõl
valamivel több, mint 74 000 hektár van
magántulajdonban. A somogyi magán-
erdõ-területeknek csupán 20%-án nem
folytatnak bejegyzett erdõgazdálkodási
tevékenységet, ami az országos átlaghoz
képest igen jónak mondható, de szeret-
nék ezt az Unióban is elfogadható 5-
10%-os szintre leszorítani és ebben a
munkában számítanak a MEGOSZ segít-
ségére. Az elsõ kivitelû erdõtelepítések a
termõhelynek megfelelõ fafajjal (ebben
az õshonos fafajok aránya több, mint
50%) kerültek megvalósításra. A tulaj-
don-, használati, kezelõi viszonyokban
1981-1996 között bekövetkezett nagy
változás és a költségvetési forrás hiánya
miatt a vártnál lassabban, de megindult
az erdõtelepítési program végrehajtása.
Az elkövetkezõ 10 évben a kormány
mintegy 175 000 hektár új erdõ telepíté-
sét tervezi, amibõl Somogyban elõre-
láthatólag 50 000 hektár valósul majd
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meg. Ehhez a magán csemetekertek biz-
tosítani tudják a szükséges ültetési anya-
got. 

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke rá-
mutatott arra, hogy a magánerdõ a kö-
zelmúltban olyan gazdasági tényezõvé
vált Magyarországon, amellyel számolni
kell. A MEGOSZ fontos érdekképvisele-
ti feladatain túlmenõen, eleget téve a
növekvõ érdeklõdésnek, információ-át-
adási, szaktanácsadási, általános tájé-
koztatási feladatokat is el kell, hogy lás-
son a magánerdõ-tulajdonosok köré-
ben. Az erdõk birtokosai és kezelõi
azonban nyilván helyi, megyei szinten
szólíthatók meg legkönnyebben s en-
nek leghatékonyabb eszköze egy az
egész országot átfogó MEGOSZ iroda-
hálózat lehet. 

A MEGOSZ irodáival kapcsolatos
legfontosabb információk a

következõk:

A MEGOSZ Szolnoki Irodája: 
Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.

fsz.2.
Telefon/fax: 06-56-411-013
Irodavezetõ: Luzsi József
Elérhetõség: 06-30-953-55-94
e-mail: megosz@mail.datanet.hu
Nyitva tartás: egész héten, de szemé-

lyes konzultációhoz telefonon kérünk
elõzetes egyeztetést. 

A MEGOSZ Zalaegerszegi Irodája:
Cím: 8900, Zalaegerszeg, Zrínyi Mik-

lós u. 36.
Telefon: 92-312-051
Irodavezetõ: Nagy Attila Norbert
Elérhetõség: 06-30-9791-872
Koordinátor: Kovács Klaudia
Elérhetõség: 06-30-534-9993
e-mail: nanorb@axelero.hu
Nyitva tartás: kedd: 8.00-12.00 óráig,

péntek 8.00-12.00 óráig 

A MEGOSZ Bajai Irodája:
Cím: 6500 Baja, Szent Imre tér 2.
Telefon/fax: 06-79-420-092
e-mail:joeodor@mail.datanet.hu
Irodavezetõ: Dr. Ódor József
Elérhetõség: 06-30-953-31-63
Nyitva tartás: minden nap 8.00-16.00

óráig, de személyes konzultációhoz te-
lefonon kérünk elõzetes egyeztetést .

A MEGOSZ Kaposvári Irodája:
Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca

50. II. em. 22.
Telefon/fax: 06-82-410-475
e-mail: megosz@freemail.hu
Irodavezetõ: Horváth István
Elérhetõség: 06-30-929-72-18
Megyei koordinátor: Porga Andrea
Elérhetõség: 06-30-395-25-34
Nyitva tartás: kedd 10.00-18.00 óra,

szerda–csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Dr. Sárvári János

36 éves erdõ- és
vadgazdálkodási technikus
több mint 10 éves szakmai
gyakorlattal munkát keres.
Minden megoldás érdekel.

Telefon: 06 20 993 7908.

A MEGOSZ Irodát 2004. május 1-jével in-
dítottuk el az Állami Erdészeti Szolgálat
épületében egy 35 m2-es irodában. Az iro-
da mûködését indokolta, hogy cégünket a
Nanorb Kft.-t, amely erdészeti integrátor
és közel 2000 ha-on folytat szakirányítást,
számos alkalommal felkereste erdõtulaj-
donos, erdõgazdálkodó, illetve erdõgaz-
dálkodás iránt érdeklõdõ ember, hogy se-
gítsük munkájukat. Úgy gondoltuk, hogy
szaktanácsadással az erdõt érintõ problé-
mákról, ezek megoldási lehetõségeirõl
egy külön fórum keretében a MEGOSZ
égisze alatt egy iroda rendelkezésre bo-
csátása mellett mûködjünk. 

Röviden összefoglalva, segítséget
nyújtunk:

–  az erdõ értékének meghatározásá-
ban, 

– faanyag-szállítások megszervezé-
sében, lebonyolításában, 

– az éves erdõgazdálkodási terv el-
készítésében, 

–  kitermelt faanyag értékesítésében, 
– erdõmûvelési munkák megtervezé-

sében, kivitelezésében, ellenõrzésében, 
– fahasználati munkák megtervezé-

sében, kivitelezésében, ellenõrzésében,
– az erdõben elõforduló munkákhoz

erdész végzettségû szakember biztosí-
tásában, kölcsönzésében, 

– rentábilis erdei munkák elõzetes
megfinanszírozásában, 

– erdei vadkárok felmérésében, ügy-
intézésében,

– igazságügyi szakértõként nyújtott
szolgáltatás erdõgazdálkodást érintõ
ügyekben.

Egyéb szolgáltatásaink:
– erdõgazdálkodással foglalkozó

szakkönyvek értékesítése, 
– ha valaki bejön az irodába,

lehetõsége nyílik szakmai folyóiratok átta-
nulmányozására, fénymásolására is (Profi-
fa, Hírfa, Erdészeti Lapok), ezen kívül ren-

delkezésre állnak a hatályos erdészeti, va-
dászati, természetvédelmi törvények.

Zala megyében az erdõterületek kö-
zel fele magánkézben van, ezen terüle-
tek többsége erdõgazdálkodás szem-
pontjából rendezetlen. Legtöbb esetben
azzal keresik fel irodánkat az erdõtulaj-
donosok, hogy segítsük behatárolni,
hogy hol vannak erdõtulajdonaik, járjuk
közösen körbe és nézzük meg az erdõ
állományleíró lapjait, üzemtervi adatait,
amely adatok birtokában kérnek tõlünk
egy elõzetes értékbecslést.

Az iroda felszereltsége: telefon, szá-
mítógép, fénymásoló, nyomtató, íróasz-
tal, tárgyalóasztal, szakkönyvek, szak-
lapok, MEGOSZ-ról szóló kiadványok,
prospektusok. Számítógépünkön ren-
delkezésre áll szinte az összes Állami
Erdészeti Szolgálat ügyintézéséhez
szükséges nyomtatvány, amelynek ki-
töltésében szintén segítséget nyújtunk.

Kovács Klaudia

Szövetségben
a fákkal
Minden hónap második hetének kedd-
jén a Duna televízióban láthatjuk Rozs-
nyay Aladár 30 perces, erdõrõl szóló
filmsorozatát, melynek célja az alkotó
szerint: „lehetõleg teljes körûen és
összefüggéseiben mutassa be a termé-
szet világát az õsi folyamatoktól a mai,
globális és helyi problémákig. Mindezt
oly módon, hogy elénk tárja az erdõ, a
táj és egészében a természet, az egyes
emberek, közösségek, a mindenkori
társadalom együttélését. Földtörténeti,
történelmi, társadalom- és kultúrtörté-
neti, etnográfiai, irodalmi és mûvészeti
megközelítésbõl, nem elhagyva olykor
a napi aktualitásokat sem.” 

Ne felejtsük: minden hónap második
hetének keddjén „Szövetségben a fák-
kal” a Duna televízión.

MEGOSZ Zalaegerszegi Iroda


