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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

Szeptember 10-én, vasárnap a MEGOSZ
rendezésében került sor a hazai magán-
erdõ-gazdálkodás történetében mér-
földkõnek számító két eseményre,
amelyen közel 600 fõ és két szakminisz-
ter vett részt: Gráf József földmûvelés-
ügyi- és Veres János pénzügyminiszter.
Az Információs Központot a MEGOSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Erdé-
szeti Integrátorok Szövetsége és az Álla-
mi Erdészeti Szolgálat Debreceni Igaz-
gatóság hozta létre az FVM Erdészeti
Fõosztályának támogatásával.

A vártnál is napfényesebb idõjárás
mellett kezdõdhetett az egész napos
rendezvény. Délelõtt az Információs
Központ átadására, délután pedig az
Országos Erdõfórumra került sor. Az

esemény rangját ismert hazai és nem-
zetközi vendégek részvétele jelezte. 

Ez utóbbiak közül ki kell emelnünk
Stefan Schenkert, az Európai Erdõtulaj-
donosok Szövetségének elnökét (CEPF)
és Tõke István urat, a román Mezõgaz-
dasági Erdészeti és Vízügyi Minisztéri-
um erdészeti államtitkárát. 

Támba Miklósnak, a MEGOSZ alel-
nökének és a rendezvény házigazdájá-
nak köszöntõje után Csabai Lászlóné,
Nyíregyháza város polgármestere és
Gráf József miniszter úr méltatták a
mintegy 120 fõs hallgatóságnak a
magánerdõ-gazdálkodók összefogásá-
nak eredményét. Külön kiemelték en-
nek az újszerû szolgáltatás-fejlesztõ be-
ruházásnak a térségre gyakorolt várha-
tó pozitív hatásait.

A közel 160 milliós pályázati forrásból
létrehozott épület 650 négyzetméteren,
két szinten, számos irodával, modern
infrastruktúrával támogatja majd egyik
szárnyában az integrátorok szaktanács-
adási tevékenységét, másik szárnyában
pedig az Állami Erdészeti Szolgálat mun-

káját. Az együttmûködést az „egy abla-
kos” ügyintézésnek megfelelõen kialakí-
tott recepció is hatékonyabbá teszi. Az
átadási ceremónia elõtt kultúrmûsor
hangzott el, majd a szervezõk vezetésé-
vel az épület bejárására, késõbb állófo-
gadásra került sor. Az állófogadást
követõen a sajtótájékoztatón Luzsi Jó-
zsefet a MEGOSZ elnökét, Támba Mik-
lóst és Gráf Józsefet kérdezhették a jelen
lévõ riporterek és a sajtó munkatársai.

Kora délután, több mint 500 fõ rész-
vételével megkezdõdött az Országos
Erdõfórum Napkoron, a Harangodi er-
dei iskolánál, a Napkori Erdõgazdák
Szövetkezetének 2004-ben alapított,
környezeti nevelésre szakosodott, ma-
gas színvonalú programokat kínáló
épülete melletti réten. A fórumot Luzsi
József és Támba Miklós elõadásai nyi-
tották meg. Gazda László, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye közgyûlésének
elnöke a fórum levezetõ elnöke, majd
Stefan Schenker, a CEPF elnöke kö-
szöntötte a magyar magánerdõ-tulajdo-
nosokat és a jelenlevõket.

Jogsegély szolgálat

Dr. Derzsenyi
Tibor

Telefon: (30) 908 2812

Magánerdészeti Erdészeti Információs
Központ avatása és Országos Erdõfórum
Nyíregyházán, Napkoron
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Ezt követõen a 2006. évi Rimler Pál
emlékérem átadására került sor, ame-
lyet Jeszenszky András erdésztechnikus
vehetett át a magánerdõ-gazdálkodás
terén kifejtett munkássága elismerése-
ként. 

Gráf József miniszter úr az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv er-
dészetet érintõ intézkedéseirõl és az
egyeztetések eddigi eredményeirõl tar-
tott beszámolót, továbbá felhívta a figyel-
met arra, hogy csak  komplex és több te-
vékenységet ötvözõ összefogásokkal le-
het a 2007-13-as idõszakban megjelenõ
pályázati programokat a lehetetõ leg-
eredményesebben kihasználni. 

Nagy jelentõsége volt annak, hogy a
tárca vezetõje szinte valamennyi, a ko-
rábbi EMVA rendeletben leírt erdészeti
jogcímet tételesen is említette, mint a
magyar vidékfejlesztés potenciálisan tá-
mogatható területeit. 

A MEGOSZ több mint egy éve tartó
folyamatos érdekképviseleti munkája,
ami az elmúlt hetek vidékfejlesztési
stratégiát megvitató különbözõ fóruma-
in csúcsosodott ki, eredményre veze-
tett. A jogcímek megjelenése azonban
nem elégséges, ezekhez a megfelelõ
forrásokat (nemzetit és unióst) is hozzá
kell rendelni. Ez a közeljövõ érdekkép-
viseleti és szakmai feladata.

Veres János miniszter úr az állami erdõk
együtt tartásának szükségességét hangsú-
lyozta. Kiemelte, hogy az elkövetkezõ
idõszakban a támogatások egyre inkább az
uniós társfinanszírozott forma felé mozdul-
nak el és az állami, illetve magánerdõ-gaz-
dálkodóknak is erre kell felkészülniük.

Az erdõfórum hátralévõ részét
Répászky Miklós, Dr. Ódor József, Bodor
Dezsõ Károly, valamint Szabó Lukács kér-
dései és az azokra adott válaszok töltötték
ki. A program a Cantemus kórus szép mû-
sorával folytatódott és Támba Miklós házi-
gazda zárszavával fejezõdött be.

Sárvári János
Fotó: Zétényi Zoltán

Dunakeszin a Fõ út 63.
szám alatti 

Kék Sárkány 
használtruhaüzletben
használt, jó minõségû

tiroli ruhák széles
választékban kaphatók.

Telefon: 0620-429-2796

Nyitvatartás:
H-P.: 9-17
Sz.: 9-12

Megtervezte már, hová utazna szívesebben:

· szakmai program/üzletember találkozóra DÉL-AFRIKÁBA vagy nyaralni BRAZILIÁBA? 
· Autóbuszos kiutazás: 2006. december 1-4. ADVENT BÉCSBEN

Felvilágosítás: 
személyesen  –  Budapest, II., Fõ u. 68. I. 136. 
telefonon       –  201-2453
e-mailon        –  erfatour@qwertynet.hu

További részleteket megtalálja honlapunkon: www.erfatours.hu 

Bármilyen szakmai vagy egyéni utazásuk megszervezésében 
szívesen állunk rendelkezésükre.

Csoportos kiutazási igényekre programajánlatot készítünk. 

ERFA TOURS


