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Élénk érdeklõdéssel kísérve, 2015.
október 3-án tartották a MEGOSZ idei
Nagyrendezvényét, mintegy 250 részt-
vevõ jelent meg a helyszínt biztosító
KUHN Kft. telephelyén.

A vendégeket dr. Bitay Márton Örs ál-
lamtitkár (FM), Jakab István, a Parla-
ment alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Kis
Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség vidék-
fejlesztésért felelõs államtitkára, Gyõrffy
Balázs, a NAK elnöke, az Országgyûlés
Mezõgazdasági Bizottsága Erdészeti Al-
bizottságának elnöke, Szakács Sándor
az erdélyi magánerdészetek képvisele-
tében és Luzsi József, a MEGOSZ elnö-
ke üdvözölte.

Elsõként Bitay Márton államtitkár
mondta el köszöntõ beszédét. Feltett
szándéka, hogy a magán-erdõgazdál-
kodók és az állami erdõgazdálkodók
közötti viszonyrendszert megfelelõen
tudja szabályozni majd az új törvény, és
úgy alakítsák át a természetvédelmi sza-
bályokat is, hogy azok tiszteletben tart-
sák akár a magán-, akár az állami erdõ-
gazdálkodóknak azt a rendkívül fontos
és áldozatos munkáját, amivel vidéki
munkahelyek ezreit, tízezreit hozzák
létre. Nagyon fontos, hogy figyelemmel
legyenek arra: mit szeretnének az erdõ-
tõl, mit várnak az erdõtõl. Ezért is lénye-
ges, hogy a MEGOSZ és a NAK straté-
giai partnere a Földmûvelésügyi Minisz-
tériumnak.  Végezetül reményét fejezte
ki, hogy az összejövetel hozzájárul ah-
hoz, hogy a jogszabályi környezetet át-
alakítva még ebben az évben megújul-
hasson a vadgazdálkodási törvény, a
következõ év folyamán pedig az erdõ-
gazdálkodási törvény. 

Ezt követõen Jakab István, az Or-
szággyûlés alelnöke emelkedett szólás-
ra. Ezen a rendezvényen közösen kell
gondolkodni arról, hogy hogyan lehet
még eredményesebbé tenni azt a tevé-
kenységet, amit eddig a MEGOSZ vég-
zett. A magán-erdõgazdálkodók ko-
moly feladatokat vállalnak azért, hogy
az erdõ valóban betöltse a hivatását.
Határozottan és egyértelmûen megfo-
galmazta, hogy az erdésztõl nem kell
félteni az erdõt! Magas színvonalú erdõ-
törvényre van szükség, szem elõtt tart-
va, hogy a vágásforduló nem esik egy-
be az egyes parlamenti ciklusokkal. Te-
hát kiszámítható, stabil, megfontolt

szakmai szempontok alapján kell épít-
kezni. 

Az Országgyûlés alelnökének kö-
szöntõje után Kis Miklós Zsolt államtit-
kár lépett a pulpitusra. Az erdõ mindig
kiemelt szerepet játszott az emberiség
életében – fogalmazott bevezetõjében.
Az Erdõk Hete rendezvénysorozat kivá-
ló lehetõség arra, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a Magyarország egyötödét bo-
rító erdõállomány páratlan gazdagságá-
ra, közjóléti és nemzeti vagyonban be-
töltött szerepére. Mint szakavatott veze-
tõk, az erdõt legjobban ismerõ erdé-
szek osztják meg ezt a tudást szerte az
országban. Az erdõgazdálkodás a ma-
gyar vidékfejlesztés egyik kitörési pont-
ja. Sok ember számára a munkahelyte-
remtõ szerepe is kiemelkedõ. A jövõ-
ben ugyanúgy figyelmet kell fordítani a
klímaváltozás erdészetben is jelentkezõ
hatásának mérséklésére, mint az ágazat
megújulóenergia- és iparialapanyag-

elõállító képességének növelésére. A
pályázati intézkedésekben és a pályá-
zatok megalkotásában a releváns civil
szervezetekkel, így a MEGOSZ-szal is
kiemelkedõ partnerségi viszonyban
alakították ki a Vidékfejlesztési Progra-
mot. Ha közös erõvel, összefogással
megtesznek mindent az erdõkért, akkor
ez a tevékenység hozzájárul a vidék fel-
emelkedéséhez, a munkahelyteremtés-
hez, és ahhoz, hogy mindannyian
egészségesebben élhessünk – zárta le
köszöntõjét.

Gyõrffy Balázs, a NAK elnöke utalt
rá, hogy a kamara megalakulásától
kezdve figyelmet fordít az erdõgazdál-
kodásra és azon belül különösen a ma-
gánerdõkre. Nem véletlen, hogy a 2013-
as kamarai választásokon a MAGOSZ és
a MEGOSZ közösen állítottak listát,
hogy a kamarában elvégzendõ felada-
tokat együtt koordinálják. Kiemelte,
hogy a közfoglalkoztatási program a
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MEGOSZ, és a kamara részérõl is cselek-
vési kényszer. Nem tudják elfogadni azt
a belügyminisztériumi álláspontot,
hogy az országos közmunkaprogramba
nem kerülnek be a magán-erdõgazdál-
kodók a következõ idõszakban. Van-
nak más problémák is, hiszen több ezer
tulajdonost érint a lejáró haszonbérleti
szerzõdések megújítását nehezítõ sza-
bályozás. Új erdõtörvényre is szükség
van. Olyan jogszabályt kell elfogadni,
amely sokkal inkább polgári alapokon
áll, gazdálkodóbarát, egyszerû és kö-
vethetõ, ami nem mondható el a mosta-
niról, mely bonyolult, szankciókra épü-
lõ. A kamarának az új erdõtörvény
megalkotásában fontos szerepet kell
betöltenie. A mai program központi té-
mája a Vidékfejlesztési Program, mely
az ágazat jövõje szempontjából megha-
tározó. Fontos, hogy ezeket a forráso-
kat megfelelõ szakmaisággal és kellõ
hatékonysággal lehessen felhasználni.
A 2014–20-as tervezési idõszakban üd-
vözlendõ, hogy pályázatelõkészítõ-
munkacsoportok vannak, melyekben a
kamarának is lehetõsége van véleményt
formálni. 

Szakács Sándor, a Székelyföldi Ma-
gán Erdõgazdálkodók és Erdõgazdák
Szövetségének elnöke, a romániai ma-
gánerdészetek helyzetérõl adott rövid
áttekintést. Az ország erdõterülete 6,5
millió hektár, amibõl közel 3 millió hek-
tár magánerdõ. Ez utóbbi erdõterület
kezelésére összesen 150 magánerdé-
szet alakult. Jelezte, hogy a magánerdé-
szeteknek a számát növelni kell. E cél
elérése érdekében alakult meg 10 éve a
Romániai Magánerdõ Gazdálkodók
Szövetsége. Azonban, a magyarországi-
val ellentétben, nem sikerült összhan-
got teremteni a tulajdonosokkal, mert
több erdõtulajdonosi szövetség létesült
és azok külön képviseltetik magukat.
Emiatt alakították meg 2012-ben a Szé-
kelyföldi Magán Erdõgazdák és Gazdál-
kodók Szövetségét, amely nem az or-
szágos magánerdõ szövetségétõl külön,
hanem azzal együtt próbál fellépni ér-
dekeik védelmében és elképzeléseik
érvényesítésére. 

A következõkben Luzsi József, a
MEGOSZ elnöke emelkedett szólásra. A
készülõ vadgazdálkodási törvény kap-
csán megjegyezte: a tulajdon mindig,
mindenhol értéket képvisel. A magán-
erdõ-tulajdonosnak a döntési joga,
hogy az õ területén ki és hogyan foly-
tathat vadgazdálkodást. A vad az õ terü-
letén lakik és ott is táplálkozik. Tehát a
tulajdonosi közösségnek elsõdleges
szerepet kell kapnia abban, hogy mi-

lyen vadászatra jogosult közösségek
jönnek majd létre. 

A magyar erdõállomány 43%-át kite-
võ magánerdõ mûködése jelen pillanat-
ba komoly veszélynek van kitéve. 2010-
ig mûködött a szakirányítás, ami kap-
csán a privatizált magánerdõk mûködõ-
képessége a magánerdõk 70-75%-án
megoldódott. Mostanra pedig több mint
100 ezer hektárral csökkent a mûködõ-
képes erdõk aránya. Nem tudom, hogy
kinek lehet az jó, hogy kevesebb erdõ
mûködik? – tette fel a kérdést. Ez ugyan-
is kevesebb munkahelyet és kevesebb
erdõbõl származó faanyagot jelent. 

Az új erdõtörvénynek olyannak kell
lennie, hogy hagyják a gazdálkodót dol-

gozni. Hagyják értéket termelni. A nem-
zetgazdaságnak sem mindegy, hogy sok
millió m3 faanyagot nem lehet kitermel-
ni. Ennek a sok millió m3 fának csak az
áfa-értéke olyan sokmilliárdos tétel,
amirõl egy ország nem mondhat le. 

Az erdõtörvény kapcsán sikeres
egyeztetésrõl beszélt, a kamara, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület és az állami

erdõk képviselõivel. Kezd összeállni
egy olyan erdõtörvény, amely a jövõ-
ben polgári értékrendet fog követni az
erdõ, az erdõk tulajdonosai és gazdál-
kodói hasznára és örömére. A mûködé-
si feltételek javulni fognak, ha lesz egy
olyan erdõtörvény, amely lehetõvé te-
szi, hogy gazdaságosan és eredménye-
sen lehessen mûködni. Remélte, hogy a
minisztérium is átlátja ennek fontossá-
gát és a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
rával együttesen mûködésbe tudják
majd hozni az erdõket úgy, hogy olyan
szakirányítás áll majd mögötte, amely
nemcsak az erdõk mûködtetését fogja
megoldani, hanem a vidékfejlesztési
jogcímek pénzének a lehívását is. A ma-
gánerdõben a forráshoz jutás elsõsor-
ban az európai uniós vidékfejlesztésbõl
lehetséges. Nagy eredményként sike-
rült elérni, hogy az eredetileg nekünk
szánt források megduplázódjanak a je-
lenlegi uniós költségvetési ciklusban.
Ennek a pénznek a hasznos elköltése
mindannyiunk felelõssége. Nem fordul-
hat elõ még egyszer, hogy több mint 20
milliárd Ft-ot elvesznek az ágazattól át-
csoportosítva a mezõgazdaság más te-
rületére. 

A tõkeszegény magán-erdõgazdál-
kodás azonban a közcélok tekintetében
is jelentõs eredményeket tud felmutat-
ni. Közcélú eredmény, hogy mióta Ma-
gyarországon magánerdõ is van, azóta
az ország erdõterülete 200 ezer hektár-
ral nõtt. Ez 99%-ban a magánerdõ-tulaj-
donosok és gazdálkodók erdõtelepíté-
sének köszönhetõ. 

Végezetül arra kérte a megjelent szak-
mai döntéshozókat. hogy segítsék a
MEGOSZ munkáját, s mindenkor azt
tartsák szem elõtt, hogy a magánerdõ-tu-
lajdonosok értéket teremtenek és a köz-
célokért is dolgoznak, amellett, hogy sa-
ját maguk is szeretnének boldogulni. 

A rendezvény elsõ részének lezárá-
saként került sor az idei Rimler Pál-díj
átadására. A MEGOSZ elnöksége 2004-
ben díjat alapított, amelyet évente egy
alkalommal adományoz a magán-erdõ-
gazdálkodás fejlesztése terén kifejtett
rendkívüli érdemek elismerésére. A
MEGOSZ elnöksége a Rimler Pál-emlé-
kérmet 2015-ben dr. Borovics Attila er-
dõmérnöknek, az ERTI fõigazgatójának
ítélte oda eddigi kiemelkedõ szakmai
munkássága elismeréseként és azon
belül az erdészeti kutatás és a magán-
erdõgazdálkodás kapcsolatrendszeré-
nek és együttmûködésének megerõsí-
téséért.
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