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2007. január 10-ére szövetségünk elnö-
ke munkavacsorára kapott meghívást
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrtól,
valamint Gráf József földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter úrtól a bu-
dapesti György Villába.

A rendezvényen az FVM vezetõi és a
súlypontos ágazatok képviselõi azért
vettek részt, hogy áttekinsék a
mezõgazdaság aktuális helyzetét, ered-
ményeit és problémáit. Köszöntõjét az
agrárminiszter azzal kezdte: jó érzés,
hogy személyes munkatársaiként
üdvozölheti a meghívottakat, ami elsõ-
sorban a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
kidolgozása során létrejött korrekt
munkakapcsolatnak köszönhetõ.

A továbbiakban ismertette a folyamat-
ban lévõ mezõgazdasági szakigazgatási
átszervezést, illetve ígéretet tett arra,
hogy az Európai Uniós társfinanszírozás
keretében a 2007 és 2013 között lehívha-
tó pénzösszegek maradéktalanul felhasz-
nálásra kerülnek a jövõben.

Ennek legfõbb biztosítékát épp a
munkavacsorán megjelent személyek-
ben látta. Mivel ekkora kihívásnak kizá-
rólag csak együttgondolkodva, együtt
dolgozva lehet megfelelni.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a
kormány támogatásáról biztosította mind
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium vezetõit, mind az ágazatok
képviselõit. Ugyanakkor felhívta a figyel-
met a közös felelõsségre, ami a következõ
hét évben a mezõgazdaság eredményes-
ségének kiemelten fontos záloga.

Ezt követõen a meghívott szövetsé-
gek vezetõi tájékoztatták a kormányfõt
az elmúlt idõszak szakterületi munkái-
ról, eseményeirõl, azok jelenleg
érvényesülõ hatásairól, és körvonalazták
a várható jövõt.Különösen fontos kér-
désként merült fel a termõföld tulajdon-
lása, hisz néhány év múlva megszünnek
a földvásárlási korlátozások. Szó esett ar-
ról is, hogy a mezõgazdasági termékek

kivitelének visszaesését meg kell állítani.
Épp ezért az exportpiacok bõvítése vala-
mennyi ágazat érdeke.

A kiemelt feladatok között szerepel a
hazai élelmiszerek, mezõgazdasági ter-
mékek minõségének garantálása, ugyan-
akkor a rossz minõségû és egészségtelen
termékek kiszorítása a magyar piacról.

A mezõgazdaság feldolgozóiparának
megõrzése és további fejlesztése.

Rendezett vidék teremtése, ahol
újabb és újabb munkahelyek létesül-
nek. Mindezeket csak egyszerû, gyors
bürokráciamentes hatósági intézkedé-
sek között lehet végrehajtani.

Az erdészeti ágazati kérdésekben
Luzsi József a MEGOSZ elnöke az aláb-
biakról beszélt. A fa olyan belátható
idõn belül megújuló energiaforrás és
nyersanyag, amit az ember nemcsak ki-
aknáz, hanem gazdálkodik is vele. Ha-
zánk mûvelt területeinek minden ne-
gyedik négyzetmétere erdõ, ami egy
energiaszegény országban gazdasági
potenciát jelent. A múlt év végén eltele-
pítették a kétmilliomodik hektár erdõt.

A magyar keménylombos faállomány
rendkívüli érték a Kárpát-medencében.
Annál is inkább, mivel környezetünkben a
fenyõfélék az uralkodók. Az erdõgaz-
dálkodás akkora mértékben nettó befi-
zetõje a költségvetésnek, amely talán
egyetlen más ágazatról sem mondható el a
mezõgazdaságban. Ez rendkívüli terheket
ró az erdõgazdálkodókra.

Köztudott, az erdõ korlátozott tulaj-
doni jog, közcélú szerepének is eleget
kell tennie, aminek költségei ugyan-
csak az erdõgazdálkodókra hárulnak.

Az erdõgazdálkodás az elmúlt évek-
ben mindenkor válságmentes ágazat volt
és a jövõben is annak kell maradnia.

Az évrõl évre csökkenõ nemzeti finan-
szírozású erdõfenntartásra forrásokat kell
biztosítani, amíg nem sikerül azt törvényi
háttérrel leegyszerûsíteni és lezárni. Ter-
mészetesen vele párhuzamosan folyama-

tosan kapcsolódni szeretnének az ágazat-
ban dolgozók az EU-s társfinanszírozási
lehetõségekhez, mely biztosíthatja az
erdõ és  erdõgazdálkodók jövõjét is.

A MEGOSZ elnöke úgy ítélte a kor-
mány által elfogadott Nemzeti Erdõprog-
ram megvalósítása csak a szaktárcával
együttmûködve lehetséges, ami egyben
közös feladata is az erdõgazdálkodók-
nak és a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumnak.

A vacsora végén a miniszterelnök és
az agrárminiszter is megköszönte a kri-
tikus, de elõremutató tájékoztatást és a
lehetõségekhez mérten forrásokról is
biztosították a mezõgazdasági ágazatok
képviselõit.

Gyurcsány Ferenc szavaiban több-
ször is méltatta az erdõ társadalmi és
gazdasági szerepét, hangsúlyozta nem
kormányzati intézkedéseket akarnak
foganatosítani, hisz a mezõgazdaság
súlypontos problémáinak megoldásá-
ban az FVM az illetékes. Egyúttal remé-
nyét fejezte ki, hogy egy év múlva, mi-
kor ismét áttekintik az ágazatok helyze-
tét, talán már több eredményrõl és ke-
vesebb problémáról lehet beszámolni.

Mindenesetre a résztvevõk úgy érté-
kelték, a kormányfõ személyes tájéko-
zódása a mezõgazdaságban dolgozók
munkájának és az érintett ágazatoknak
bizonyos mértékû elismerését jelentet-
te. Az erdõgazdálkodók és -tulajdono-
sok számára ugyancsak lényeges gesz-
tus, az erdõgazdálkodás méltó helyen
történõ – mint a mezõgazdaság egyik
legfontosabb ágazatának – kezelése.

(L. J.)
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