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Nehezen választhattak volna a rende-
zõk alkalmasabb és jelképesebb hely-
színt az ünnepség kezdetének szabad-
téri programrészéhez, mint a március-
ban átadott, felújított és korszerûsített
Kossuth teret, a Parlament történelmi és
monumentális épületével a háttérben.
A rendezvény szinte érintés közeli
„színpadi kulisszát” pedig a Földmû-
velésügyi Minisztérium épületének
rusztikus falai adták.

A vadászkürtök teret betöltõ hangjai-
nak elülte után Dr. Sárvári János, ügy-
vezetõ elnök köszöntötte a szép szám-
mal megjelent résztvevõket, akik a pó-
dium mellett, az ünnepi alkalomra
összeállított, Magyarország területét
tölgycsemetékkel formázó akáctermék-
kollázst is körülállták. Mint az ügyveze-
tõ elnök többek között elmondta, ezzel
az alkotással az õshonos és az idegen-
honos fafajok egymás mellettiségét, jól
megférhetõségét szerették volna de-
monstrálni.

Elsõként Nagy István a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium parlamenti államtit-
kára tartotta meg ünnepi beszédét. Kö-
szönetet mondott a magánerdõ tulajdo-
nosoknak és a húsz éves szervezetnek
munkájukért, felelõsségteljes együttmû-
ködésükért. Kiemelte, hogy az ország
több mint egyötöde erdõ, ami minden
évben több ezer hektárral tovább bõvül
az új telepítéseknek köszönhetõen. Em-
lékeztetett, hogy a privatizáció során el-
sõsorban a termelõ szövetkezetek er-
deit és az állami erdõgazdaságok ke-
vésbé értékes, nehezebben mûvelhetõ
állományait magánosították. Ebbõl adó-
dóan a magánerdõk többségét rosszabb
minõségû, gyorsan növõ fafajok alkot-
ták. A tõkehiányos magánerdõ-gazda-

ságok megfelelõ infrastruktúra és kor-
szerû gépek nélkül indultak. Valószínû-
leg éppen a fenti okok miatt a magáner-
dõ-gazdálkodás szereplõi hamar felis-
merték, hogy érdekük egy erõs szakmai
szövetség létrehozása.

Nagy István, a szervezet két évtize-
des fennállását méltató rendezvényen
arról is beszélt, hogy a Nemzeti Erdõ-
program alapján – amely része a Nem-
zeti Vidékstratégiának – felgyorsul az
erdõtelepítések üteme. Így a következõ
évtizedek alatt várhatóan mintegy 700
ezer hektárral növekszik az erdõk terü-
lete az országban, hogy az erdõ által
borított területek nagysága 20-ról 27
százalékra nõjön. Hozzáfûzte: mivel
Magyarországon sok az osztatlan közös
tulajdonú és a gazdálkodás alá nem
vont erdõ, a kihasználatlan területek
fontos tartalékot jelentenek a nemzet-
gazdaság növekedése szempontjából.
Ezért az erdõgazdálkodás Magyaror-
szág egyik fontos kitörési pontja lehet a
2020-ig tartó vidékfejlesztési ciklusban.
Ebben a folyamatban a szaktárca számít
a MEGOSZ aktív közremûködésére.

Nagy István ezt követõen kiemelte:
nagy jelentõségû volt, hogy a magán-
szektor számára is megnyílt az elmúlt
években a közfoglalkoztatás lehetõsé-
ge. Így ma már több mint 1500 közfog-
lalkoztatott dolgozik a magyar magán-
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erdõkben. A célkitûzés pedig az, hogy
ezek a programok a jövõben is folyta-
tódjanak.

Az államtitkár végül kifejtette, a kö-
zeljövõ legfontosabb feladata, hogy
megalkossák a gazdálkodóbarát, polgá-
ri értékrendû új erdõtörvényt a kapcso-
lódó törvényekkel – vadászati, termé-
szetvédelmi – együtt. Ez csak a magán-
gazdálkodók véleményének figyelem-
be vételével képzelhetõ el. Ehhez kérte
a minisztérium a MEGOSZ, mint straté-
giai partner együttmûködését. Emlé-
keztetett a szövetség szerepére az
Akác-koalíció létrehozásában, majd vé-
gezetül köszönetet mondott a szakmai
kiállásukért.

Az államtitkári ünnepi beszéd után
Glattfelder Bélának, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium gazdaságszabályozásért
felelõs államtitkárának a MEGOSZ-t és
a rendezvényt üdvözlõ levelét olvasták
fel. Az államtitkár felvillantotta a közel-
múlt eseményeit, nevezetesen az akác
körül kibontakozó vitát, és az Akác-ko-
alíció szerepét. Hangsúlyozta, büszkék
lehetnek, hogy elérték az akác és az
akácméz hungarikummá nyilvánítását.
A sikerek ellenére még sok munka vár
azokra, akik az akác támogatását pár-
tolják az ésszerûtlen tiltás helyett – fo-
galmazott levelében az államtitkár és
további együttmûködésérõl biztosította
a magánerdõ-gazdálkodókat.

A ünnepi rendezvény folytatásában
Luzsi József a MEGOSZ elnöke szólt a
több mint kétszázötven fõs hallgatóság-
hoz. Elöljáróban utalt az ünnepség
helyszínének tudatos kiválasztására. Az
Országház a tartamosságot jelképezi,
akárcsak az erdõ és egyben összetarto-
zást jelent, akárcsak a magánerdõ-tulaj-
donosoknak a MEGOSZ.  

Elmondta, hogy a MEGOSZ, mint a
legnagyobb országos hatáskörû, magán-
erdõs szakmai szövetség célja: tagjai
gazdasági és szakmai érdekképviselete,
érdekegyeztetõ feladatainak ellátása. A
tartamos magán erdõgazdálkodás meg-
valósítása, a tagok erdõvagyonának
megõrzése, növelése. A magán erdõva-
gyon legoptimálisabb mûködtetésének
segítése a tulajdonosok, a gazdálkodók
hasznára. A magánerdõben az erdésze-
ti és az erdõhasznosítási szakmai kultú-
ra támogatása a közcélok figyelembe-
vételével. 

Mint elmondta, a becslések szerint
közel félmillió honfitársunknak van er-
dõtulajdona. Ez azt jelenti, hogy az er-
dõtulajdonosok és családtagjaik révén
minden hetedik magyar állampolgár ré-
szese a magyar magánerdõ vagyonnak.
Közel negyed százada a magyar erdõk
mintegy 40 %-a került magánkézbe. Ez
napjainkra – az új erdõk telepítésével –
42 %-ra, mintegy 870 ezer hektárra nõtt.
Belátható idõn belül tehát az ország er-
deinek fele magánkezelésben lesz.

Luzsi József emlékeztetett a huszonöt
évvel ezelõtt lezajlott rendszerváltozás-
ra. A privatizáció során az erdõk is ma-
gánkézbe kerülhettek. A mintegy félmil-
lió új erdõtulajdonosnak kevés fogalma
volt, hogyan kezdjen hozzá az erdõgaz-
dálkodáshoz. A magángazdálkodásnak
csak régmúltja volt hazánkban, de az el-
telt évtizedek alatt feledésbe merültek
az ismeretek. A tulajdonosok spontán
szervezõdtek meg a mûködtetés elindí-
tására. Az idõközben megszûnõ mezõ-
gazdasági termelõszövetkezetekben
foglalkoztatott erdészek készek voltak a
magánszektorban hasznosítani szakér-
telmüket. A szervezett magán-erdõgaz-
dálkodás az ezredfordulón indulhatott
el a magánosított 800 ezer hektár erdõ
45 százalékán. A szakértelem elérte,
hogy ma már a magánerdõk mintegy 80
százalékát mûködésbe vonták. Idõköz-
ben a kialakított szakirányítás állami fi-
nanszírozása megszûnt, így a szakma
egyik jövõben fontos feladata ennek a
hálózatnak az újraindítása.

Végezetül kiemelte, az erdõ a vidéki
embernek munkát és megélhetést nyújt,
a városiaknak pedig pihenést, feltöltõ-
dést. A magánerdõs társadalom egy di-
namikusan fejlõdõ, vidéki munkahelye-
ket teremtõ és megtartó közösség. A
magyar magánerdõk mindenki számára
elérhetõvé teszik az általuk megtermelt
javakat és a közcélú szolgáltatásokat.

Luzsi József a MEGOSZ elnöke ün-
nepi beszéde végén egy gõzölt akácfá-
ból faragott országcímert nyújtott át
Nagy István államtitkárnak. Az ünnep-
ség résztvevõi ezután – muzsikaszó
mellett – vonultak át a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia épületéhez.

Nagy László – Dr. Sárvári János –
Zétényi Zoltán
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