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A harmadik oldal
A MEGOSZ felhívása a szakmához, 

intézményekhez, pártokhoz 

Ajó idõ beálltával országszerte megindult a tavaszi
erdõsítési szezon mind az állami területeken,
mind a magánerdõkben. Ki kell használni a jó

idõt, hiszen a fagy a megszokottnál tovább tartott,a hirte-
len jövõ nagy meleg sietteti a munkát.

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége (MEGOSZ) tájékoztatja az ország közvélemé-
nyét, hogy az erdészek az erdõk felújításakor és az új er-
dõk létrehozásakor – az úgynevezett erdõtelepítések-során
– optimális esetben több mint 100 millió darab csemetét
ültethetnek ki, mintegy tízezer hektárt érintõ területeken 

A megújuló erdõk fontos szerepet játszanak a klímavál-
tozás káros hatásainak mérséklésében, a légköri szén-dio-
xid megkötésében és tartós tárolásában, az emberek egész-
ségének megõrzésében. Ennek ellenére fel sem merült,
hogy az úgynevezett szén-dioxid-kvóta értékesítésébõl
származó bevételekbõl az erdõsítési munkákat végzõk is
részesüljenek. 

Híradásokból tájékozódhattunk arról, hogy a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1 milliárd forintot kü-
lönített el régi típusú, nagy energiafelhasználású háztar-
tási berendezések, fõként hûtõgépek irányított cseréjéhez.
Elhangzott, hogy ezáltal annyi fosszilis energiát takaríta-
nak meg, melynek hatása 200 hektár tölgyerdõ 1 éves
szénmegkötésével mérhetõ össze.

Az erdésztársadalom ezért a pénzért 2000 hektár, vagyis
tízszeres területû tölgyerdõt tud létrehozni, ami nem egy,
hanem hosszú évekig köti meg a légköri szén-dioxidot Így
a befektetés környezetvédelmi megtérülése több mint ezer-
szerese a korábban említett programnak. (Sajnos azon-
ban errõl a lehetõségrõl viszonylag keveset tudhatunk meg
a hírekbõl.)

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége (MEGOSZ) javasolja, hogy a jól hangzó, de ala-
csony hatásfokú és költséges programok helyett a szén-dioxid-
kvóta egy részét inkább az erdõkre, azok felújítására,
fenntartására fordítsuk, mert ez a leghatékonyabb és leg-
inkább költségtakarékos módszere a globális felmelegedés
elleni harcnak.

A MEGOSZ kéri ezért valamennyi, az erdõk ügyében el-
kötelezett erdész és zöld civil szervezet, gazdasági társa-
ság, minisztérium és szakhatóság, és valamennyi politikai
párt csatlakozását is kezdeményezéséhez!

A választások elõtt válasszuk az erdõt, megérdemli!
Luzsi József 

elnök
Dr. Sárvári János 

ügyvezetõ elnök




