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A rendezvényre 2016. május 27-én az
Erdészeti Információs Központban ke-
rült sor. A mintegy 50 fõnyi megjelent
magánerdõst dr. Sárvári János ügyve-
zetõ elnök köszöntötte, az ülés leveze-
tõ elnökének Luzsi Józsefet, a MEGOSZ
elnökét választották meg. 

A közgyûlés elsõ pontjaként Luzsi Jó-
zsef megtartotta elnökségi beszámoló-
ját a 2015. évrõl. Az elmúlt esztendõ
legfontosabb történéseinek, eredmé-
nyeinek az ismertetése során külön is
kitért az erdõtörvény módosításának je-
lenleg is érzékelhetõ lassulására, a Vi-
dékfejlesztési Program erdészeti mûve-
leteire kiírt pályázatok körüli vitás kér-
désekre, az EUTR rendszer bevezetésé-
vel várható fakitermelési problémák je-
lentõségére, a hosszú idõtartamú prog-
ramok közé átkerülõ, de továbbra is
megfelelõ szintû támogatást élvezõ ma-
gánerdõs közfoglalkoztatás helyzetére,
a nem mûködõ magánerdõk területé-
nek aggasztó növekedésére, a LIFE Na-
tura program sikeres rendezvényeire,
az Erdõ-Víz konferenciára, az erdõter-
vek hatályának kiterjesztésére vonatko-

zó, a földmûvelésügyi miniszternek tett
javaslatunkra. 

A tagság hozzászólásaiból egyértel-
mûen kiderült, hogy a magánerdõ-tulaj-
donosok és gazdálkodók érzik, érzéke-
lik az egyre növekvõ problémákat és
határozottan sürgetik azok minél gyor-
sabb megoldását. Általános volt a meg-
ítélés, hogy a magyar magán-erdõgaz-
dálkodás helyzete, fõként a növekvõ
adminisztrációs terhek miatt, a közel-
múltban tovább romlott és egyáltalán
nem érzékelhetõ az általános bürokrá-
ciacsökkentés hatása a magánerdõk-
ben. Ennek megoldására, a magánerdõk
mûködõképességének visszaállítására a
megjelentek mielõbbi határozott lépése-
ket várnak a MEGOSZ elnökségétõl. 

Ezt követõen Könnyû István, a Felü-
gyelõ Bizottság elnöke ismertette az FB
munkáját, a 2016. május 23-án tartott át-
fogó ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet
és annak fõbb megállapításait. Elmondta,
hogy az idõközben a Szövetséghez beér-
kezõ tavalyról áthúzódó összegek figye-
lembevételével a MEGOSZ a tavalyi évet
közel 1,36 millió forintos pozitív szaldó-
val zárta. Komoly eredményként értékel-

te, hogy a tagdíjbevételeink jelentõsen
nõttek. Könnyû István végül jelezte,
hogy az ellenõrzés során az FB a Szövet-
ség 2015. évi gazdálkodását és 2016. évi
tervét átfogóan ellenõrizte és azt rendben
találta. 

Luzsi József ismertette a MEGOSZ
2015. évi mérlegét, amelyet az alapsza-
bály vonatkozó elõírásait betartva a meg-
hívó szétküldésével egy idõben kör e-
mailen és a honlapunkon is közzétet-
tünk. Ezt követõen a Közgyûlés egyhan-
gúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta az elnökségi beszámolót, a Fel-
ügyelõ Bizottság jelentését, a 2015. évrõl
szóló mérlegbeszámolót és a Szövetség
2016. évi költségvetésének tervezetét.

A következõ napirend során, a
MEGOSZ új alapszabályában rögzített
eljárási renddel összhangban, a köz-
gyûlés tagrevíziót végzett el, amelynek
keretében az évek óta tartozó és az ed-
digi felszólításokra nem reagáló tagok
kizárásáról döntött. Az „Egyebek” napi-
rendi pont keretében további hozzá-
szólások hangzottak el.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

MAGÁNERDÕBEN

Közgyûlést tartott a MEGOSZ

Május közepén, az európai uniós LIFE+
környezetvédelmi pénzügyi forrás „in-
formáció és kommunikáció” eleme
egyik elsõ nyertes pályázatának része-
ként a Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóság szervezésében került sor az alföl-
di erdõs élõhelyeket bemutató szakmai
tanulmányútra.

Az Élet az Erdõben címet viselõ, a WWF
Magyarország koordinációjával megvaló-
suló pályázat célja, hogy elõsegítse a ma-
gyarországi Natura 2000-es erdõk védel-
mét az erdõtulajdonosok, az erdõgazdál-
kodók, az erdészeti igazgatási szervek, a
lakosság és más érintett csoportok együtt-
mûködésének kialakításával, a szereplõk
közötti kommunikáció erõsítésével. 

A szakmai ismeretek, tapasztalatok be-
mutatására kiváló alkalmat kínált a több
helyszínt és változatos erdõképeket be-
mutató, májusban megrendezett kétnapos
szakmai tanulmányút, melyen magán-er-
dõgazdálkodók, valamint állami erdõgaz-
daságok, nemzetipark-igazgatóságok és
oktatási intézmények képviselõi – egy-
egy napon több mint 50 fõ – vettek részt.

Az elsõ napon Kunpeszéren, az or-
szágban egyedülálló adottságokkal ren-
delkezõ erdõterületen, részben a nemzeti-
park-igazgatóság, részben a KEFAG Zrt.
kezelésében lévõ 91I0 kódjelû „euro-szi-
bériai erdõssztyepp-tölgyesek” egyik utol-
só maradványerdejében tettek látogatást. 

A helyi természetvédelmi õrkerület-
vezetõ kalauzolásával az erdõállomá-
nyok fõfafaját alkotó kocsányos tölgy
(Quercus robur) spontán megjelenõ
természetes újulatát tanulmányozhat-
ták. Ezt követõen megismerkedtek a te-
rületen elõforduló „klimax” homoki er-
dõssztyepp-társulások erdõdinamikai jel-
legzetességeivel, fajgazdagságuk, felúju-
lásuk lehetõségeivel.

Másnap a 2012 áprilisában bekövetke-
zett, a bugaci õsborókást majdnem meg-
semmisítõ tûz által érintett erdõterületek
mesterséges és természetes (sarj) felújítá-
sait mutatták be. A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság erdészeti osztályának
közremûködésével szemléltették az erdõ-
kezelés során figyelembe vett természet-
védelmi szempontokat, az õshonos fafa-
jokkal, elegyítéssel történõ erdõszerke-
zet-átalakítás, a tûzkár helyreállításának
szakmai lépéseit, eredményeit, az azóta
eltelt évek tapasztalatait, konzekvenciáit.

A szakmai tanulmányúton a résztve-
võk átfogó képet kaptak az alföldi élõhe-
lyekhez kapcsolódó természetszerû erdõ-
gazdálkodás módszereirõl és lehetõsége-
irõl. 

Kiváló lehetõség nyílt mindarra, amire
az Élet az Erdõben program hivatott: tu-
dásbõvítésre, szemléletformálásra, a
szakmai elképzelések, problémák, lehe-
tõségek elemzésére, megoldási javaslatok
kidolgozására, az ágazatok közötti szak-
mai együttmûködés hosszú távú megerõ-
sítésére.

Kép és szöveg: Szatmári Adrienn

Szakmai tanulmányút az alföldi erdõkben


