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A MEGOSZ elnöksége 2004-ben Rimler
Pál-díjat alapított, amelyet évente egy
alkalommal, adományoz a magánerdõ-
gazdálkodás fejlesztése terén kifejtett
rendkívüli érdemek elismeréseként. A
MEGOSZ elnöksége az emlékérmet
2009. évben Virágh János erdész-techni-
kusnak, a MEGOSZ egykori alelnökének
ítélte oda. A kitüntetett szakmai életút-
ját és az indoklást dr. Sárvári János, a
MEGOSZ ügyvezetõ elnöke ismertette.  

Virágh János 1944. július 18-án szü-
letett Cegléden, földmûvelõ családból. 

A Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti
Technikumban, 1965-ben fejezte be ta-
nulmányaimat jó eredménnyel és
kezdte meg a munkát beosztott erdész-
ként a Kiskunsági Állami Erdõgazdaság
Kelebiai Erdészeténél. 1967. március 1-
tõl áthelyezték az ERTI Kecskeméti Ál-
lomására 1970. július 15-ig. 

1968-ban megnõsült, két gyermeke
van.

1970. július 16-án került a Nagykun-
sági Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
Kunszentmártoni Erdészetéhez kerület-
vezetõ erdész beosztásba.

1973. július 16-án helyezték át a Ceg-
lédi Erdészethez a Mikebudai csemete-
kertbe. 1979-80-ban megszerezte a Róth
Gyula Erdészeti Szakközépiskolában az
erdészeti növényvédõ technikusi okle-
velet kiváló eredménnyel. 1976. év elejé-
tõl fõerdészként dolgozott, az Erdészeti
Üzem fele területén erdõmûvelés, faki-
termelés és szállítás tartozott irányítása
alá. 1980-tól az erdõmûvelési ágazatot
irányította 1993. év végéig, az utolsó év-
ben mint erdészetvezetõ-helyettes.

Az állami szektorban eltöltött idõ-
szak alatt az erdészeti üzemeknél meg-
nevelt több tízmillió csemetét és elsõ ki-
vitelû erdõsítést irányítása alatt 3800
hektár területen végeztek el.

1993-ban, szinte a semmibõl kezdte
el a magángazdálkodást. Sok nehézsé-
get legyõzve és rengeteg munkával érte
el a család, hogy mindinkább ismertté
és elfogadottá váltak a magánerdõ-tu-
lajdonosok és gazdálkodók körében.
Felesége, fia és munkatársai segítségé-
vel ma már 1750 hektár területen gaz-
dálkodnak, a szakirányított terület pe-
dig eléri a 3300 hektárt. Erdészetük
komplett szolgáltatást végez az erdõsí-
téstõl a fakitermelésig. 17 év alatt meg-
neveltek 15,3 millió csemetét és 3215
hektár erdõsítést kiviteleztek, aminek
83 %-a erdõtelepítés volt. Sok munkája
mellett már egy évtizede aktívan részt
vesz a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége munká-
jában, az elmúlt idõszakban a tagsági
kapcsolatok, a tagság bõvítésével és az
erdészeti szaktanácsadás ügyével meg-
bízott alelnökként. Ez alatt az idõszak
alatt fáradhatatlanul szervezett és a ren-
geteg társadalmi munka eredménye-
ként alelnöksége idõszakában a MEG-
OSZ tagsága megháromszorozódott, is-
mertsége jelentõsen megnõtt, becsülete
lett a szakma elõtt.

2003-ban megkapta a Pro Silva ma-
gyar erdõkért kitüntetést, ami sok ener-
giát adott és ad is a további munkájá-
hoz.

Úgy tartja, hogy szerencsés ember,
hisz családjával együtt azt csinálhatja,
amire feltette az egész életét.

A díjat Luzsi József, a MEGOSZ elnö-
ke adta át. 

Ezt követõen a MEGOSZ, a rendez-
vénynek otthont adó abádszalóki Hu-
bertus Vadásztársaságot tiszteletbeli
tagjává fogadta. Az errõl szóló oklevelet
és a Szövetség ajándékát Luzsi József a
MEGOSZ elnöke adta át Simon Károly-
nak a Vadásztársaság elnökének.

Rövid kávészünet után a „MAGÁN-
ERDÕVEL A VÁLSÁG ELLEN” címû
konferencia került lebonyolításra az Er-
dészeti Tudományos Intézet szervezé-
sében. A konferencia levezetõ elnöke,
az ERTI fõigazgatója, Phd. Dr. Borovics
Attila volt. A rendezvény keretében az
alábbi elõadások hangzottak el:

Dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ
FVM – Lapos Tamás fõosztályvezetõ-
helyettes FVM – Kiss János igazgató,
MgSZH Debreceni Erdészeti Igazgató-
ság: Az új erdõtörvény és végrehajtási
rendelete.

Biró Tamás fõosztályvezetõ-helyettes,
FVM: A mezõgazdasági eredetû megúju-
ló energiaforrások, hazai helyzetkép.

Ali Tamás igazgatóhelyettes, MgSzH
Központi Erdészeti Igazgatóság: A ma-
gánerdõket érintõ uniós és nemzeti tá-
mogatások.

Phd. Dr. Borovics Attila fõigazgató,
ERTI: A hazai nemesítés szerepe az
energetikai faültetvényekben és az er-
dõtelepítésekben.

Prof. Dr. Lett Béla egyetemi tanár,
igazgató EVGI – Phd. Dr. Schiberna
Endre egyetemi docens EVGI: A ma-
gán-erdõgazdálkodás teljesítménye és a
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PEFC tanúsítás lehetõségei Magyaror-
szágon.

Magyari  Csaba ügyvezetõ,  Afforest
Kft.: Nyár energia-ültetvények – a gya-
korlati megvalósítás eddigi tapasztala-
tai.

Molnár Lajos ügyvezetõ, Bonus Bt.:
Fás szárú növények energetikai hasz-
nosítása. Biomassza fûtõrendszerek be-
mutatása. 

Johann Feigl ügyvezetõ treeeco
GmbH (Ausztria): A biomassza alapú
hõtermelés útja és fejlõdése Ausztriá-
ban, a kezdetektõl napjainkig.

Ágoston Gyula mûszaki vezetõ, POP-
LAR Magán Erdészet Kft: A POPLAR Ma-
gán Erdészet Kft. bemutatása.

A jelenlévõk nagy érdeklõdésével kí-
sért elõadások anyagát egy kiadvány-
ban jelentették meg a szervezõk, amit a
regisztráció során mindenki kézhez ka-
pott, ugyanakkor bárki számára megte-
kinthetõk és letölthetõk a MEGOSZ
honlapján www.megosz.org.

A jóízûen elfogyasztott ebéd után
még több mint 230-an voltak kíváncsiak
a délutáni terepi programra, amelynek
keretében ártéri erdõtársulások megte-
kintése, aprítógépek bemutatója, vala-
mint VALKON gépbemutató szerepelt

és amelynek rövid ismertetõjét az aláb-
biakban adjuk közre:

A Tisza-tó jelenlegi állapota 1968.
évben lett kialakítva. Erdészeti vonat-
kozása: 280 000 brm3 élõfakészlet ke-
rült „kitermelésre”, melynek jelentõs ré-
sze az árasztás miatt feldolgozatlanul
„bent maradt”. A mezõgazdasági üze-
mek részbeni kártalanítása után a külsõ
területek gyengébb mezõgazdasági te-
rületein megindult az erdõtelepítés. A
mai napig nemzeti erdõtelepítést a tíz
Tisza-tó környéki településen együtte-
sen 1700 ha-on kiviteleztek. 

A bemutató környezetében Kisköre,
Pély községhatárban erdõgazdálkodók:

Magánerdõk: Kisköre Ebt, Tiszabu-
rai MG. Szövetkezet tagsága

Magyar Állam: Egererdõ Zrt, VIZIG
Szolnok, Hortobágyi NP. Debrecen

Erdõgazdálkodási szolgáltatók: L á -
nyi Pál erdészeti vállalkozó Kisköre,
Poplár Magán Erdészet Kft, Abádszaló-
ki Magán Erdészeti Kft.

A bemutatók a Kiskörei Ebt üzemi
területen 31 A erdõrészben voltak, mely
erdõ a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet
egyben Natura 2000 természetvédelem-
re kényszerutasítással kijelölt terület. A
korlátozások miatt a nagy hozamú ne-

mesnyáras célállományú erdõket õsho-
nos fafajra kell lecserélni. Ez évente (!)
32 000 Ft/ha jövedelem-kiesést, vala-
mint a térbeni és idõbeni korlátozások
20-40% többletköltséget eredményez-
nek!

1. bemutató hely
Tuskókiemelés
KOMATSU PC250 láncos kotró ki-

emelés
Tuskóhasítás
KOBELCO láncos kotró Jenz R900

roppantó fejjel 
Kiközelítés
Mezõgazdasági vontató+ önürítõs

pótkocsi (FLIEGL)
Vágástéri hulladék aprítása
FORESTERI  aprító erõforrás FENDT

favorit 926
Választékok kiközelítése
Valmet kihordó pótkocsi Valtra

N111eh, Kesla 10HD + Patu 305T

2. bemutató hely
Aljnövényzet zúzása, hátrahagyott

elhanyagolt területek karbantartása
Valtra T191Htraktor Seppi Midiforst

DT 225

3. bemutató hely
Tuskóaprítás JENZ 660 aprítóval

Fás szárú energiaültevény-betakarí-
tó gép bemutatása CLASS Jaguár 860

Mivel a szervezõk jól gazdálkodtak
az idõvel, meglepetés programként a
résztvevõk megtekintették a Kiskörei
Vizi Erõmûvet is. 

A gazdag program lezárásaként igen
jó hangulatú, baráti vacsora követke-
zett, amelynek végén a rendezvény le-
bonyolítói MEGOSZ emblémával díszí-
tett tortával kedveskedtek Luzsi József-
nek, a Szövetség elnökének 50. szüle-
tésnapja alkalmából. 

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

Fotó: Mõcsényi Miklós




