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Október 5-én, Kecskeméten, a Magán
Erdõtulajdonosok Országos Szövetsé-
ge, több száz meghívott szakmai ven-
dég és érdeklõdõ részvétele mellett
rendezte meg idei nagyrendezvényét,
melynek házigazdája a Fanyarka Erdé-
szeti Kft volt. A megjelent hallgatóság
számára a helyszínt és a bemutató
szakmai programok egy részét, a Val-
kon Kft. biztosította. 

Az alföldi megyeszékhelyen fekvõ, er-
dészeti gépeket is forgalmazó cég tágas
telephelyén álló hatalmas ipari csarnok-
ba, minden törekvés ellenére is beszö-
kött a szokatlan október eleji kemé-
nyen fagyos idõjárás. Ennek ellenére ez
egyáltalán nem szegte kedvét annak jó
300 résztvevõnek, aki a MEGOSZ köz-
gyûlésére érkezett.

A rendezvény szakmai súlyát többek
között dr. Jakab Istvánnak az Ország-
gyûlés alelnökének, a Mezõgazdasági
Bizottság Erdészeti Albizottságának el-
nökének, dr. Bognár Lajosnak élelmi-
szerlánc-felügyeletért és agrárigazgatá-
sért felelõs helyettes államtitkárnak, va-
lamint Gyõrffy Balázsnak a Nemzeti
Agrárgazdálkodási Kamara elnökének
részvétele is jelezte. 

Rajtuk kívül Nyitray András Bács-
Kiskun megye közgyûlési alelnöke,
Nagypál Sándor Kecskemét város alpol-
gármestere, Rudolf Rosenstatter, az
Osztrák Magánerdõ Szövetség elnöke,
Frantisek Kral a LESY SR (szlovák állam-
erdészet) projektvezetõje illetve Sza-
kács Sándor az erdélyi magánerdésze-
tek képviseletében tisztelte meg a köz-
gyûlést. Szintén jelen volt Kecskeméti
Sándor a Valkon Kft. ügyvezetõ igazga-
tója, illetve Sipos István, mint házigazda,
a Fanyarka Kft. ügyvezetõjeként. Ter-
mészetesen Luzsi József a MEGOSZ el-
nöke sem hiányozhatott a közgyûlésrõl.

Az egybegyûlteket Dr. Sárvári János
a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke köszön-

tötte, aki rövid felvezetõjében felhívta a
figyelmet a rendezvény mottójára: „Jö-
võnk az iparifa ültetvény!”

Ezt követõen a megnyitó beszédet dr.
Jakab István tartotta, aki visszaemléke-
zett a 2011. évi parlamenti Erdészeti Nyílt
Napra. Nagyra értékelte, hogy a környe-
zõ országok szakemberei is képviseltetik

magukat a rendezvényen. Meggyõzõdé-
se szerint a 2014-20 közötti uniós költ-
ségvetési idõszak és a kormányprogram
megoldást ad az erdészek törekvéseinek
teljesülésére. Fontos az erdõ szerepe a
közjó szempontjából, de az erdõgazdál-
kodás során a haszonvételek ennek elen-
gedhetetlen feltételei. Emellett emlékez-
tetett, hogy a kétmillió hektár magyar er-
dõbõl 900 000 hektár a magán erdõgaz-

dálkodók tulajdo-
nában van. Hang-
súlyozta az állami-
és a magánszektor
jó együttmûködé-
sének fontosságát,
valamint, hogy a fa-
feldolgozás terüle-
tén is meg kell va-
lósítani a nemzeti
szintû összefogást.

Jakab István kö-
szöntõjét követõ-

en Bognár Lajos helyettes államtitkár lé-
pett a mikrofonhoz. Az októberi Erdõk
Hete programsorozat központi témájául
a vidékfejlesztési miniszter idén az er-
dõk közjóléti, turisztikai szolgáltatásai-
nak bemutatását jelölte meg. Ehhez a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége is csatlako-
zott, hiszen rendezvényük a kiszámít-
ható erdõgazdálkodást állítja közép-
pontba, amelyre alapozva a magánerdõ
tulajdonosok és gazdálkodók a társada-
lom igényeinek kielégítését is egyre
jobban szolgálják majd – köszöntötte a
MEGOSZ egész napos kecskeméti ren-
dezvényének résztvevõit. A magáner-
dõkhöz ezer szállal kapcsolódó embe-
rek közösségén ma hazánk területe kö-
zel 10 százalékának sorsa múlik. A ma-
gán erdõgazdálkodás termelési lehetõ-
ségének bõvítése összefonódik a vidék-
fejlesztéssel, amely ismét fordulópont-
hoz érkezett. A 2014-20-as idõszakban
megnyíló új támogatási lehetõségek ki-
alakításában immár a MEGOSZ teljes jo-
gú tagként vehet részt, ennek lehetõsé-

gét az államtitkárság a megfelelõ fóru-
mokon biztosította. Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program erdészeti tá-
mogatásai az erdészeti ágazat szem-
pontjából meghatározó jelentõségûek –
foglalta össze gondolatait az államtit-
kár. 
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