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MAGÁNERDÕBEN

Október 5-én a Magán Erdõtulajdono-
sok Országos Szövetsége több száz meg-
hívott szakmai vendég és érdeklõdõ
részvételével rendezte meg idei nagy-
rendezvényét Kecskeméten. A házigazda
a Fanyarka Erdészeti Kft. volt,  a hely-
színt és a bemutató szakmai programok
egy részét pedig a Valkon 2007 Kft. biz-
tosította. 

Jakab István köszöntõje és Dr. Bognár
Lajos elõadása után Gyõrffy Balázs, a
Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara elnö-
ke lépett a mikrofonhoz. Bevezetõ szavai-
ban emlékeztetett arra, hogy a NAK or-
szágos erdõ- és vadgazdálkodási osztá-
lyának vezetõjévé, Luzsi Józsefet, a
MEGOSZ elnökét választották meg az õsz
folyamán. A megyékben pedig már meg-
alakultak a kamarai szakmai osztályok is.
A kamara a MEGOSZ-szal az elsõk között
kötött stratégiai megállapodást. A követ-
kezõ uniós költségvetési idõszakkal kap-
csolatosan azt hangsúlyozta, hogy a leg-
kisebb adminisztrációs teherrel a lehetõ
legtöbb támogatást kell elérni. 

A NAK elnökét követõen Rudolf Ro-
senstatter, az Osztrák Magánerdõs Szö-
vetség elnöke emelkedett szólásra, aki
egyben a pro Holz Austria vezetõségi tag-
ja is. Szervezetüket 117 000 erdõtulajdo-
nos alkotja. Közösen összehangolják az
erdõfelújítási feladatokat, együtt értékesí-
tik a fát és közös koncepció mentén kép-
zik tovább a fiatalokat. A magántulajdon
alapjait a kiszámíthatóság és a politikai
stabilitás teremti meg, zárta elõadását.

Ezután Milan Ovsenik, a Szlovák Erdõ-
tulajdonosok Uniójának alelnöke üdvö-
zölte a résztvevõket. Kijelentette, hogy a
magyar és szlovák szövetségeknek azo-
nosak a törekvéseik, így célszerû meg-
osztani a szakmai tapasztalatokat és
összehangolni a terveiket. Mindezt úgy,
hogy a jövõt meghatározó uniós doku-
mentumok is fókuszban maradjanak.

Az erdélyi magán-erdõgazdálkodók
nevében Szakács Sándor lépett az elõ-
adói pulpitushoz, aki egyszerre képvisel-
te az erdélyieket mint magyar erdész és a
Székelyföldi Magán-erdõtulajdonosok és
Erdõgazdálkodók Szövetségét. Felhívta a
környezõ országok magán-erdõtulajdo-
nos szervezetei vezetõinek a figyelmét,
hogy közösen képviseljék érdekeiket az
unión belül. Javasolta, hogy írjanak alá
együttmûködési megállapodásokat (idõ-
közben ez megtörtént – a szerk.).

Szakács Sándort követõen Nyitrai
András, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés

alelnöke szólalt fel.  Magyarország elsõ-
sorban agrárország, minden állítással
szemben, jelentette ki az elõadó. Utalt az
osztrák erdõtulajdonosok küldöttének
beszámolójára, rámutatva a háromszáz
éves családi tulajdonlás jelentõségére és
az e téren tapasztalható évszázados hazai
szemléleti elmaradásra.

Kecskemét város képviseletében
Nagypál Sándor alpolgármester köszön-
tötte a magán-erdõgazdálkodókat. Ki-
emelte, hogy a város vezetõi fontosnak

tartják a város erdeit, és egy zöld város-
rész kiépítésén dolgoznak. Kecskemét
fenntartható fejlõdésének fontos részét
képezi majd az erdõgazdálkodás is. Ebbe
jól illeszkedik, hogy a városi távhõellátást
biomassza erõmûre kívánják alapozni a
jövõben.

A vendéglátó Valkon 2007 Kft. ügyve-
zetõ igazgatója, Kecskeméti Sándor el-
mondta, hogy a cég alakulása óta forgal-
maz erdészeti gépeket, így folyamatosan
építik a kapcsolatot a magán-erdõgazdál-
kodókkal. A MEGOSZ pártoló tagjaként
évek óta tevékenyen részt vesznek a szö-
vetség szakmai programjain.

A házigazda szerepében Sipos István, a
Fanyarka Kft. ügyvezetõje beszélt. Az el-
múlt évtizedekben a megye erdõsültsége
több mint háromszorosára nõtt. A megyé-
ben fekvõ 176 000 hektár erdõ 52 száza-
léka magántulajdonú. A jövõre nézve
mintegy ötvenezer hektár erdõtelepítési
lehetõséggel számolnak. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy az utóbbi öt évben az
erdõtelepítés a korábbi érték negyedére
csökkent.

Az elõadások végén Luzsi József tartot-
ta meg elnöki beszámolóját. A támogatá-
sok kapcsán vegyes képet rajzolt fel. A
NATURA 2000 támogatások esetében ör-

vendetes az elõrelépés, de a fiatal erdõk
állományneveléséhez kapcsolódó elnyert
pályázati forrásokat lassan két éve nem fi-
zetik ki. Az elnök a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara munkáját és az együttmûkö-
dést hasznosnak ítélte meg.

A beszámolót követõen Luzsi József
átadta a Rimler Pál-díjat, melyet évente
ítél oda a szövetség a magán-erdõgazdál-
kodás terén kiemelkedõ eredményeket
elért személyeknek. A díjat idén Góhér
Zoltán erdésztechnikus kapta.

A díját-
adót követõ
szünet után
szakmai elõ-
adások, pre-
zentációk kö-
vetkeztek. Töb-
bek között Szedlák Ta-
más, az Európai Unió Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Fõigazgatóság erdé-
szeti szakértõje a 2014-2020. közötti
idõszakban várható uniós vidékfejlesz-
tési irányvonalakról és az abba illeszke-
dõ erdészeti vonatkozásokról beszélt.
Lapos Tamás, a VM fõosztályvezetõ-he-
lyettese ugyanennek költségvetési idõ-
szaknak már a hazai tervezésérõl és a
várható nemzeti támogatásokról tartott
elõadást, különös tekintettel a 2014-es
átmeneti évre.  Nagy Imre, az ERTI tu-
dományos munkatársa a rendezvény
mottóját jelentõ „Jövõnk az iparifa ültet-
vény!” erdészeti szakmai, ökonómiai ol-
dalát boncolgatta. A meghívott osztrák
és a szlovák vendégek pedig az erdé-
szeti jogcímek ausztriai és szlovákiai
felhasználásáról, az ottani rendszer mû-
ködésérõl és nemzeti sajátosságairól
számoltak be.
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