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Mondhatnánk, megszületett az elsõ
fecske, megtörtént az áttörés a termé-
szetvédelmi korlátozások ellentételezé-
se ügyében. Jogerõs bírósági ítélet és az
illetékes környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõség jogerõs
határozata alapján több millió forint el-
rendelt természetvédelmi korlátozás
miatti kártalanítás kifizetésére kerül sor.
Az eset rövid leírása: a természetvédel-
mi hatóság idõbeli korlátot szabott a
gazdálkodó szervezetnek, miszerint au-
gusztus 15. és március 15. között végez-
hetõ az adott területen az erdészeti
igazgatóság jogerõs engedélyével ren-
delkezõ véghasználat. A rendkívüli idõ-
járási viszonyok miatt azonban az adott
idõszakban csak jóval több útfenntartá-
si munkával, részlegesen és jelentõs
anyagi veszteségek mellett volt meg-
oldható a fahasználat. Így a gazdálkodó

jelentõs kárt és jövedelemkiesést szen-
vedett el. Az ügy 4 éve húzódik, ezalatt
valamennyi jogorvoslati helyet megjárt,
beleértve a Legfelsõbb Bíróságot is. Az
erdõgazdálkodó azonban – igaza tuda-
tában – nem tágított és végül az illeté-
kes természetvédelmi felügyelõségnek
fizetnie kell. Mégpedig a pernyertes er-
dõgazdálkodó véleménye szerint nem-
csak a kártalanítás összegét, hanem an-
nak a per 4 évére esõ kamatait, ponto-
sabban a mindenkori jegybanki alapka-
mat kétszeresét is, hiszen hasonló eset-
ben természetes az, hogy az állam felé
fennálló tartozásainkat is ezzel a kondí-
cióval kell kiegyenlíteni.

Tudomásunk szerint Magyarorszá-
gon ez az elsõ erdészeti eset, hogy a
276/2004. (X. 8.) kártalanítási kormány-
rendeletre hivatkozva, sikerült pert
nyerni és tényleges pénzbeli kártérítést

kapni a természetvédelmi korlátozások
ellentételezéseként. A siker értékét az is
emeli, hogy a hivatkozott kormányren-
deletet annak idején azzal a ki nem
mondott szándékkal alkották meg,
hogy minden kártérítési igényt elutasít-
hasson a természetvédelem. Bár a ma-
gyar jogrend nem precedens alapú,
mégis rendkívüli hatása van az ügynek,
hiszen bebizonyosodott, hogy Magyar-
országon az erdõgazdálkodásban is jogi
alapja van az „aki korlátoz, az fizet” elv-
nek. És hogy mi kellett és mi kell a mos-
tani és jövõbeni hasonló perek meg-
nyeréséhez? Az ügyhöz tartozó vala-
mennyi adat, természeti állapot pontos
dokumentálása, rögzítése, alapos sza-
kértõi munka, kiváló jogi képviselõ és
türelem – gazdálkodótársaim –, végte-
len türelem! Mindenesetre az út meg-
nyílt, azon mindenki végigmehet és a
jogos igények érvényesítéséhez Szövet-
ségünk is támogatást nyújt. Mert ne fe-
ledjük: aki (el)rendel, az fizet!

Dr. Sárvári János
a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke

MAGÁNERDÕBEN

Megtört a jég!
Áttörés a természetvédelmi korlátozások ellentételezése terén

Örömmel tájékoztatjuk a magyar magán-
erdõ-tulajdonosokat és gazdálkodókat,
hogy a 2012. augusztus 20-i ünnepsé-
gek alkalmából Luzsi József, a MEGOSZ
elnöke, a magyar magánerdõ-gazdálko-
dás fejlesztése érdekében végzett mun-
kája, a kapcsolódó jogszabályok, és a
vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek
elõkészítése során kifejtett tevékenysé-
ge  elismeréseként a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetésben ré-
szesült. A kitüntetést dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter a Hagyo-
mányok Házában 2012. augusztus 17-
én megrendezett ünnepség keretében
adta át. 

A díjátadást követõen megkérdeztük
Luzsi Józsefet, hogy mit jelent számára
a kapott kitüntetés és milyen elképzelé-
sei vannak a magánerdõ gazdálkodás
jövõbeni fejlesztésével kapcsolatban? 

„A díj átvételekor azt mondtam Mi-
niszter Úrnak, hogy: „Munkatársaim ne-
vében is köszönöm Önnek!” Úgy vélem,
a kitüntetés elsõsorban a magyar magán-
erdõ elismerése, annak a több mint 20
éves munkának és az abban résztvevõk-
nek a díjazása, akikkel együtt dolgoztam

a nagyon nehéz helyzetben lévõ magán-
erdõ-gazdálkodás fejlõdése, elfogadtatá-
sa érdekében. Ez a díj jelzi, hogy magas
szinten is tudomásul veszik és értékelik
azokat az áldozatokat is, amelyeket a
magánerdõsök ez irányú tevékenységük
során hoztak.

Aki kitüntetést kap, az óhatatlanul
elgondolkodik a jövõn is. A magáner-
dõ, a más mûvelési ágban lévõ föld-
tulajdonokhoz hasonlóan, várhatóan
felértékelõdik a közeljövõben. Ezért
a hazai erre vonatkozó jogalkotás
egyszerûsítése és az uniós támogatá-
sok intenzívebb, célzottabb felhasz-
nálása is mind nagyobb szerepet kell,
hogy kapjon. A magánerdõk gazdasá-
gi funkciójának erõsödnie kell, hi-
szen jól látható, hogy mindinkább az
ebbõl származó bevételekre kell tá-
maszkodnunk – természetesen a ren-
delkezésre álló uniós és állami forrá-
sok mellett – a magánerdõvel kapcso-
latos közcélú feladatok, társadalmi
elvárások teljesítésekor is. Nem utol-
só sorban pedig ezek a források te-
szik lehetõvé, hogy a magánerdõk
munkahelyteremtõ képességét, az ott
alkalmazható emberek számát tovább
növelhessük a jövõben.

A magyar magánerdõsök és a MEG-
OSZ tagság nevében ezúton is szeretet-
tel gratulálunk!

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést kapott a MEGOSZ elnöke




