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A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége 2010. 09.
24-én a címadó jelmondat jegyében tar-
totta meg éves nagyrendezvényét Té-
ten. A rendezvény házigazdája Szabó
Vendel MEGOSZ-alelnök volt, aki mun-
katársaival együtt egy színvonalas, nagy
érdeklõdést kiváltó színes programot
állított össze.

Nagy örömet jelentett, hogy a VM tár-
ca, a szakhatóságok és a társszervezetek
magas szinten képviseltették magukat,
akiket Luzsi József sorra köszöntött. 

Luzsi József MEGOSZ-elnök megnyitó
elõadásában kihangsúlyozta a MEGOSZ
mottójának fontosságát. Elmondta,
hogy az erdõtulajdonosok és gazdálko-
dók tisztában vannak a MEGOSZ érdek-
érvényesítõ képességével, azonban na-
gyon fontos számukra a jövõrõl kapott
megbízható információ is. Az elnök
kérdéseket intézett a rendezvényen
megjelenõ politikusokhoz. Többek kö-
zött választ kért arra, hogy fontos-e a
politika számára az erdõ, erdõgazdál-
kodás, mint a vidékfejlesztés egyik fon-
tos területe. A szaktárcától pedig szeret-
né megtudni, hogyan lehetne az alulfi-
nanszírozott magán erdõgazdálkodást
minél elõbb uniós pénzekhez juttatni
Hangsúlyozta a hátralévõ uniós er-
dészeti jogcímek mielõbbi megnyi-
tásának szükségességét, annál is in-
kább, mert az államnak nem kell az
önrészt rögtön az uniós támogatás
mellé tenni, hiszen ezt az Európai
Központi Bank meghitelezi (tegyük
hozzá egyedül az agráriumban az
erdészet esetében).

Kiemelkedõen fontosnak tartotta,
hogy a szakirányítóknak – az erdészek
falugazdász hálózatának – biztos jövõ-
képük legyen. Az erdõtelepítések éves
mennyisége az ötödére esett vissza. Az
idén megemelt egységárak hatására

mennyiségük remélhetõleg eléri a ko-
rábbi szintet, vagyis az évi mintegy 12-
15 ezer hektárt. Elmondta, hogy nagy
problémát jelentenek a gazdálkodók-
nak a késedelmes kifizetések. Az uniós
támogatások ugyanis utófinanszírozá-
súak. Az amúgy is tõkeszegény erdõtu-
lajdonosok számára megoldhatatlan
problémát, sok esetben csõdöt jelentett
a többéves késedelmes kifizetés.

Az erdõ értéknövelõ beruházások
jogcímet mielõbb meg kell nyitni, hi-
szen a befejezett erdõk ápolása, tisztítá-
sa fontos feladat, ráadásul ezek a mun-
kálatok a vidék megtartó képességét
növelik a sok képzetlen munkaerõ
munkába állításával. Másrészt a rende-
zett táj képe fontos a környezetét szere-
tõ ember számára.

Az elnök kihangsúlyozta, hogy ezen
feladatok egy részét a magánerdõs köz-
munkaprogram keretében lehetne elvé-
gezni, amely országosan mintegy 10-12
ezer szakképzetlen állampolgárnak te-
remtene munkahelyet. Kérte a jelenle-
võ politikusok támogatását, hogy minél
elõbb nyíljon lehetõség a magánerdõs
közmunkaprogram elindítására.

Ahhoz, hogy a magánerdõnek le-
gyen jövõje, a jelen feltételeit kell meg-
teremteni. Ehhez szükséges a jogszabá-
lyok egyszerûsítése, az adminisztrációs
terhek csökkentése, a kifizetési határ-
idõk radikális csökkentése. Az elõbbi-
ekhez kérte a jelenlévõ vezetõk és szak-
emberek segítségét.

Ezt követõen Jakab István, a magyar
Országgyûlés alelnöke, a Parlament
Mezõgazdasági Bizottsága Erdészeti al-
bizottságának elnöke, a MAGOSZ elnö-
ke emelkedett szólásra.

Elmondta, hogy az erdészekkel való
együttmûködésük már korábban meg-
kezdõdött, egészen a gazdademonstrá-
cióig nyúlik vissza. Az új parlament meg-

alakulása után a Mezõgazdasági Bizott-
ság létrehozta az Erdészeti albizottságot
és már a nyár folyamán egyeztetést foly-
tattak az erdészszakma jövõjérõl.

Luzsi elnök kérdésére válaszul ki-
hangsúlyozta, hogy a politika az er-
dõk ügyét kiemelten támogatja. Az
erdõtörvény kidolgozásában aktívan
részt vettek, a cél érdekében a kor-
mánypárti és ellenzéki szakértõk együtt
dolgoztak. A végszavazásnál nem sza-
vazták le az elõterjesztést, hanem tar-
tózkodtak, ezzel akarták elismerni az
erdészszakmát. Támogatták a változta-
tási javaslatokat, azonban a végered-
ménnyel nem voltak megelégedve. Az
új kormány megalakulása után változta-
tást terveznek az erdõtörvény tekinteté-
ben. Egy XXI. századi törvényt kell lét-
rehozni a mostani módosításával. Az új
törvény legyen egyszerû, a nemzeti ér-
deket, a jövedelemteremtést és a közjót
kell szolgálja. 

Tájékoztatást adott arról, hogy a nyár
folyamán három erdészeti albizottsági
ülés volt. Megköszönte az üléseken
résztvevõ szakértõk munkáját.

Kihangsúlyozta, hogy a szakmának
el kell készítenie az új erdõstratégiát a
következõ EU-s költségvetési idõszak-
ra. Át kell gondolni a jelenlegi prioritá-
sokat és meg kell változtatni az új kihí-
vásoknak megfelelõen. Az albizottság
elkészítette az Erdõk Hete keretében az
Országházban október 8-án megtartan-
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dó Erdészeti Nyílt Nap programját. A
megnyitó elõadásra Schmitt Pál köztár-
sasági elnök elfogadta a felkérést. Azt
mondta, hogy ami a magyar erdészek-
nek fontos, az számára is fontos. Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes kije-
lentette, hogy a tanácskozás fontos pár-
beszéd lesz a kormány és a szakma kö-
zött.

Elõadásában megjegyezte, hogy tud
a magánerdõsök problémáiról. Megem-
lítette, hogy a támogatási rendeletek
bonyolultak, az adminisztráció túlbur-
jánzik, a kifizetések késedelmesek.

Az albizottság reméli, hogy az erdõ-
telepítés ismét felfut a korábbi szintre.

Kihangsúlyozta az erdõ közjóléti
szerepének fontosságát, ezért azt véde-
ni kell minden embernek. Hangsúlyoz-
ta, hogy nem az erdõtulajdonostól, az
erdõgazdától kell védeni az erdõt, ha-
nem a felelõtlen károkozóktól. Elmond-
ta, hogy a szakma elegendõ szellemi tõ-
kével és mûszaki-tárgyi feltételekkel
rendelkezik. Véleménye szerint jobb
együttmûködésre, egyszerûbb és hatá-
rozottabb irányításra van szükség. Csak
annyi adminisztrációval terheljük a gaz-
dálkodókat, amennyit az EU megköve-
tel. Az állami és magánerdészek az er-
dei iskolákban együtt neveljék az új
nemzedéket az erdõ szeretetére.

A magánerdõsök mûködjenek együtt
az önkormányzatokkal a munkahelyte-
remtés érdekében. Munkája során arra
fog törekedni, hogy a magán erdõgaz-
dálkodás támogatása, elismerése a kor-
mány részérõl biztosított legyen. 

Fontosnak tartja, hogy a XXI. századi
erdõgazdálkodás megteremtésében a
kormány és a szakma közösen munkál-
kodjon és az erdõ adjon biztonságos
megélhetést a magán erdõtulajdono-
soknak és az ott dolgozóknak. Végül a
tanácskozáshoz sok sikert kívánt.

Vajai László, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Erdészeti, Halászati és Vadá-

szati Fõosztályának vezetõje, dr. Faze-
kas Sándor miniszter üdvözletét tolmá-
csolta. Elmondta, hogy a MEGOSZ lét-
jogosultságát bizonyítja ez a rendez-
vény. Napjainkra a MEGOSZ-nak sike-
rült egy zászló alá tömöríteni az ország
magán erdõtulajdonosait. A magyaror-
szági erdõk mintegy fele magántulaj-
donban van, ezért nem közömbös,
hogy ezekben az erdõkben milyen
eredményesen gazdálkodnak. Felhívta
a figyelmet arra, hogy jelenleg a minisz-
térium irányítása alá került minden
olyan szakterület, amely az erdõre be-
folyással van. Az ágazati irányítás han-
golja össze a különbözõ érdekeket.
Kérte a magán erdõgazdálkodók segít-
ségét a jogszabályok felülvizsgálatában.

Kihangsúlyozta, hogy szobájának aj-
taja mindenki elõtt nyitva áll, aki segítõ
szándékkal kopogtat be hozzá.

A legfontosabb problémákkal kap-
csolatban az alábbiakat mondta:

– A szakirányítás támogatását idén
forrásátcsoportosítással biztosítják.

– A mezõgazdasági területek erdõsí-
tése célprogram keretében az erdõtele-
pítések mértéke remélhetõleg ismét
megközelíti, vagy eléri a korábbi szintet
a megemelt egységárak hatására.

– A NATURA 2000 területek erdõsíté-
sének nem lesz feltétele a kezelési terv
megléte.

– Az erdészeti potenciál helyreállítá-
sa jogcím egységárait megemelik és
szeretnék elérni, hogy a rendelet hatá-
lya visszamenõlegesen is érvényes le-
gyen.

– A tárcán belül a Természetmegõr-
zési Fõosztállyal együttmûködve felül-
vizsgálják a NATURA 2000-es területek
kijelölését. A társfõosztály nem kíván
további szigorításokkal élni.

A fõosztályvezetõ kérte a MEGOSZ
vezetõségét, hogy a NATURA 2000-es
területekkel kapcsolatos felvetéseket
gyûjtse össze és juttassa el a fõosztályra.

Ezután dr. Szakács Imre, országgyû-
lési képviselõ, a Gyõr-Moson-Sopron
megyei Közgyûlés elnöke lépett a mik-
rofonhoz és a jelenlevõk köszöntése
után kiemelte, hogy fontos természeti
kincsünk az erdõ. Az erdõ maga az élet,

komplex ökológia egység. Az erdé-
szeknek nagy szerepe van ennek az
egyensúlynak a megtartásában. Fontos
az erdõk gyarapítása; minden tisztelet
és elismerés megilleti az ennek érdeké-
ben munkálkodó az erdészeket, erdõ-
vel foglakozókat.

A következõ köszöntõt Szabó Ferenc,
Tét polgármestere tartotta. Megköszön-
te, hogy a Nagyrendezvény színhelyéül
Tét városát választotta a MEGOSZ szer-
vezõbizottsága. A hatéves városnak fon-
tosak az ilyen rendezvények, mert a
konferencián résztvevõk megismerked-
hetnek a város és a környék nevezetes-
ségeivel is. Felhívta a jelenlévõk figyel-
mét Kisfaludy Károlyra, a reformkor ki-
emelkedõ polihisztorára, aki nagyon so-
kat tett a településért. Fontosnak tartotta
megemlíteni az erdõk hármas funkcióját,
amelyet elõször a buenos airesi erdésze-
ti konferencián fogalmaztak meg 1972-
ben. Erdõtelepítésre buzdította a jelenle-
võket, hiszen megfelelõ nagyságú erdõ-
birtokon lehet eredményesen tárgyalni
az energiatermelõkkel.

Utoljára Szabó Vendel, a MEGOSZ
alelnöke köszöntötte az egybegyûlte-
ket.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a tér-
ségbõl eltûntek a nagy kézimunka-igé-
nyû növényi kultúrák, amelyek koráb-
ban mintegy 300-400 embernek adtak
munkát, megélhetést. A nagyfokú
gépesítés és az iparszerû növényter-
mesztés miatt nincs lehetõség a pilla-
natnyilag mintegy 300 regisztrált és
több mint 300 nem regisztrált munka-
nélküli foglalkoztatására. Véleménye
szerint az egyik legfontosabb kitörési
pont az erdõ lehet. A magán erdõgaz-
dálkodás sok alacsonyan képzett mun-
kaerõt képes foglalkoztatni. A legtöbb
munkaerõt felszívó terület a mezõgaz-
dasági területek erdõsítése és az ehhez
kapcsolódó csemetetermesztés. Sok vi-
déki munkát keresõ embert lehetne
foglalkoztatni az erdõ értéknövelõ beru-
házása uniós erdészeti jogcím megnyi-
tása esetén. Ez sajnos még csak tervben
létezõ támogatási forma, ami az erdõ be-
fejezett ápolását, tisztítását, elsõ gyéríté-
sét, nyesését hivatott támogatni. Sürgõ-
sen meg kell nyitni ezt az uniós támoga-
tással járó jogcímet, mivel több ezer új
munkahelyet teremthetne országszerte.
További kitörési pont lehet a foglalkoz-
tatásban a tisztításból kikerülõ apríték
feldolgozása és helyi fûtõmûvekben va-
ló hasznosítása. Végül hangsúlyozta,
hogy az erdészeti ágazat a vidék kiugrá-
si lehetõsége, az erdõ nélkül pedig nem
létezhet vidékfejlesztés.
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A megnyitó köszöntések után a nem-
zetközi szinten is elismert 70 tagú téti
fúvószenekar mutatkozott be egy rövid
koncert erejéig, a résztvevõk nagy tet-
szésnyilvánítása közepette.

A MEGOSZ elnöksége a Szövetség
által 2004-ben alapított Rimler Pál-díjat
idén Temesvári Erik erdõmérnök-
nek ítélte oda a magán erdõgazdálko-
dás fejlesztése terén kifejtett rendkívüli
érdemei elismeréseként. Az állami er-

dõgazdálkodásban hosszú éveken ke-
resztül szerzett tapasztalatait a késõbbi-
ekben jól hasznosította a magán erdõ-
gazdálkodás területén mint integrátor,
szakirányító. A magánerdõsök legfon-
tosabb elektronikus hírportáljának, a
MEGOSZ honlapjának szerkesztõje,
mûködtetõje. Temesvári Erik szakmai
múltjának és a MEGOSZ-ban végzett te-
vékenységének részletes ismertetése és
méltatása olvasható a MEGOSZ honlap-
ján www.megosz.org.

A díjat Luzsi József, a MEGOSZ elnö-
ke adta át. Gratulált, jó egészséget kí-
vánt és azt kérte, hogy ilyen aktívan se-
gítse továbbra is a MEGOSZ munkáját,
a magánerdõ-gazdálkodás fejlesztésé-
nek ügyét!

Ezt követõen Lapos Tamás, a VM Er-
dészeti, Halászati és Vadászati fõosz-
tályvezetõ-helyettese tartott elõadást.
Elöljáróban elmondta, hogy a 2013 utá-
ni uniós költségvetésben az erdõgaz-
dálkodás kisebb súllyal fog szerepelni
az elõzetes információk szerint. A kö-
vetkezõ félévi magyar elnökség felada-
ta az, hogy az errõl hozandó döntést
kedvezõen befolyásolja.

Az EMVA alapból erdészeti jogcí-
mekre kifizethetõ pénzekbõl rendelke-
zésre álló 110-120 milliárd forintos ke-
retbõl még jelentõs mennyiségû összeg
vár elköltésre. Fontos közös feladatunk,
hogy ezt a keretet minél elõbb lekös-
sük. Kiemelte, hogy az erdészeti jogcí-
mek kifizetése idén folytatódik, nem
kerül át a következõ évre. Csak olyan
területeket lehet támogatni nemzeti ke-
retbõl, amelyre uniós források nincse-
nek, ilyen például a magánerdõs szaki-
rányítási rendszer támogatása. Ennek

problémáját idén a minisztérium átcso-
portosítással megoldotta. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a miniszterelnök a
minisztériumban tett látogatása alkal-
mával szorgalmazta az erdõtelepítések
és a munkahelyteremtés mielõbbi bein-
dítását.

Elmondta, hogy kezdeményezték az
uniónál, hogy a NATURA 2000-es terü-
letek erdõsítési pályázatai esetében a
támogatási kérelem beadható legyen
fenntartási és kezelési terv nélkül,

A MEGOSZ korábbi kezdeményezé-
se volt a közmunkaprogram beindítása
a magánerdõkben, amelyet még a mai
napig nem hirdettek meg különbözõ
aggályok miatt.

A magánerdõsök fontos erdészeti
alintézkedése az erdõk gazdasági érté-
kének növelése. A jogszabály elõkészí-
tése folyamatban van, amelybe a MEG-
OSZ-t is bevonták.

Az erdészeti potenciál növelése jog-
cím egységárainak növelését kezdemé-
nyezte a tárca az uniónál. Az árvízkárok
enyhítésére a támogatást az uniós szoli-
daritási alaptól várják.

Kihangsúlyozta, hogy az erdõ-kör-
nyezetvédelmi jogcímnél kezdemé-
nyezték a részterületek támogatásának
lehetõségét, amit elfogadtak, de a prog-
ram módosítására csak jövõre lesz lehe-
tõség. A jogcímre rendelkezésre álló
keret (25 milliárd Ft) mindössze egyti-
zedét kötötték le. Fontosnak tartotta a
jogszabályok egyszerûsítését és ezáltal
reméli, hogy a jogcímre rendelkezésre
álló keretet le lehet kötni.

A szerkezet-átalakításnál lehetõség
lesz részterületekre is pályázni (nem
termelõ beruházások jogcím).

A nem termelõ beruházások erdé-
szeti alintézkedésre mintegy 12,8 milli-
árd forint áll rendelkezésre, amelybõl
eddig 313,5 millió forintot kötöttek le.

Jelezte, hogy remélhetõleg rövide-
sen megnyitható lesz a NATURA 2000-
es területek támogatása is.

Végül tájékoztatott arról, hogy a
nemzeti támogatások mértéke a jövõ
évi költségvetési helyzettõl függ, de re-
ményét fejezte ki, hogy elfogadják a
közjóléti és erdõvédelmi kiadásokra be-
tervezett összeget is.

Luzsi József elnök reflektált az eddig
elhangzottakra.

Örömmel nyugtázta Jakab elnök
szavait, miszerint a politikának fontos
az erdõk ügye és támogatja azt.

Elmondta, hogy az erdõtörvényt mó-
dosítani kell úgy, hogy az XXI. századi
egyszerû, gazdálkodóbarát törvény le-
gyen.

Fontosnak tartotta, hogy a magán er-
dõgazdálkodók több jogosítványt kap-
janak a tulajdonukat képezõ erdeikben
való eredményesebb gazdálkodáshoz,
akik így jobban boldogulnak és az ál-
lam is jobban jár a többletbefizetések
miatt. Ehhez a szakminisztériumnak is
el kell gondolkozni azon, hogy hogyan
tudja segíteni a magánerdõk ügyét.

Örömét fejezte ki amiatt, hogy Vajai
úr ajtaja nyitva áll minden segítõ szán-
dékkal közeledõ elõtt. Kérte, hogy a
közös ügy miatt mindenki, akinek van
jobbító javaslata, használja ki ezt a lehe-
tõséget.

Elmondta, hogy tavaly az erdészet
támogatása a nemzeti támogatáson be-
lül háttérbe szorult a többi mezõgazda-
sági ágazathoz képest, így a szakirányí-
tásra adott támogatás is kevés volt.

Az EU-s támogatási pénzek lehívása,
ellentétben a Lapos Tamás által mon-
dottakkal, nem közös felelõsség, mert
csak olyan támogatási pénzeket lehet
lehívni, amely támogatásokat meghir-
dettek. Példaként hozta fel a NATURA
2000-es jogcímet. Amennyiben ezt a
jogcímet meghirdették volna 2006-ban,
akkor a magánerdõre már lekötöttek
volna mintegy 18 milliárd forintot.

Kihangsúlyozta, hogy a támogatásra
adott pénz generálja az új munkahelye-
ket.

Az elnök borúlátóan ítélte meg a pá-
lyázati pénzek lehívását a pályázatok
bonyolultsága (pl. erdõ-környezetvé-
delmi kifizetések), az adminisztráció
túlburjánzása, a kifizetések gyakran
évekig történõ elhúzódása miatt. Holott
az állami önrészt sem kell biztosítani,
mivel az Európai Központi Bank az er-
dészeti jogcímekre megelõlegezi azt.

A gazdálkodók csak olyan jogcímre
pályáznak, ami egyszerû, így könnyû
megérteni, másrészt számukra nyeresé-
ges.

Úgy tûnik, hogy az MVH az erdésze-
ti jogcímek kifizetését hátrasorolta a
mezõgazdasági jogcímekkel szemben.

Az elnök Tét polgármesteréhez for-
dulva közölte, hogy a magánerdõsök-
nek már  a „lét a Tét”.

A 2013 utáni EU-s költségvetésben
az erdészetre fordítható költségkeretet
nem csökkenteni, hanem növelni kell a
vidékmegtartó képesség, a munkahely-
teremtés a klímavédelemben stb. betöl-
tött szerepe miatt, amelyek tökéletesen
egybevágnak a KAP 2013 utáni prioritá-
saival. 

A következõ félévben Magyarország
adja az EU soros elnökét. Ezért a mi fel-
adatunk, hogy olyan szakemberek kép-
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viseljék Magyarországot, akik markán-
san megjelenítik az elõbbiekben leírta-
kat. Ismételten felhívta a figyelmet,
hogy a jogszabályokat egyszerûsíteni
kell, rövid határidõvel, gyors kifizeté-
sekkel kell a gazdákat pénzhez juttatni.
Nagyon fontos, hogy a szakmai hatósá-
gok (VM, MgSzH, MVH) egyaránt akar-
ják ezt a változást.

Felhívta a figyelmet, arra, hogy a
nem védett gazdasági erdõkben gazdál-
kodni kell, az itt folyó tevékenységeket
nem szabad korlátozni. A gazdálkodók
ezeket az erdõket használni és nem ki-
használni akarják.

Végezetül kérte a hatóság jelen levõ
képviselõit, hogy a felmerült problémák
megoldásában nyújtsanak segítséget.

Az „Akác és a magánerdõ gazdálko-
dás” címû blokkban a következõ elõ-
adások hangzottak el.

Édl Tibor magánerdõ-gazdálkodó
rövid elõadásában elmondta, hogy
1995-ben a privatizáció során visszaka-
pott mezõgazdasági területek gazdasá-
gos növénytermesztésre alkalmatlanok
voltak. Ezért a belvizes részekre nemes
nyárat, a magasabb fekvésbe akácot te-
lepítettek. A természet megmutatta,
hogy hova kell erdõt telepíteni. Az
akáctelepítést 20 hektár területen vé-
gezték géppel, amelyet két évig ápol-
tak. Az erdõtelepítést nemzeti támoga-
tásból fizették, amit három részletben
fizették ki számukra. Az uniós társfinan-
szírozott erdõtelepítésekre nem min-
denki képes, hisz elõfinanszírozni kell
ezt az összeget, amit nagyon sok csalá-
di vállalkozás nem tud megelõlegezni.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a családi
gazdálkodóknak érdemes erdõt telepí-
teni, mert a mezõgazdaságilag gazdasá-
gosan nem hasznosítható területek be-
erdõsítése gazdasági hasznát rövid idõ
után élvezni tudják az erdõbõl kikerülõ
biomassza házi erõmûvekben történõ
hasznosításával. A késõbbiekben az er-
dõbõl kikerülõ faanyag értékesítésébõl
húzhatnak hasznot.

A következõ elõadó Lang Ferenc ma-
gánerdõ-tulajdonos volt, aki a rendszer-
váltás után részarány-tulajdonként
visszakapott, valamint kárpótlási jegyért
vásárolt földeken kezdett el gazdálkod-
ni. Hasonlóan az elõtte felszólalóhoz, a
mezõgazdaságilag gazdaságosan nem
hasznosítható földterületeit beerdõsítet-
te. 1999-ben 5,5 ha földterületet
akáccsemetével erdõsített be. 2000-ben
folytatták az erdõtelepítést Szentkút kö-
zséghatárban, ahol öt hektár akácot te-
lepítettek magról. A vizesebb területre
egy hektár nemesnyárat ültettek. A csa-

ládi gazdaságukat abból az erdõbõl sze-
retné tûzifával ellátni, amit a saját birto-
kon termelnek ki, a felújítást azonban
már az utódokra bízná.

Mogyorósi Zsolt erdõtulajdonos elõ-
adásában ismertette az akác elterjedé-
sét, morfológiáját, termõhelyi igényét,
hazai elnevezéseit. Elmondta, hogy az
országban több helyen is foglalkoztak
és talán ma is foglalkoznak vegetatív
szaporításával, amivel egyenes, henge-
res, ágtiszta törzseket szelektáltak ki. A
téti határban is van az ERTI-nek egy kí-
sérleti területe, ahol zalai, nyírségi, ófe-
hértói, jászkiséri, szajki, pusztavacsi, ül-
lõi fajták találhatók. 

Ezután ismertette az akáctelepítés
technológiáját: Az akác telepítése tör-
ténhet magról és csemetérõl. A magról
történõ telepítés olcsóbb, de jóval na-
gyobb kockázattal jár. Vegyszerezés
nélkül nem kivitelezhetõ és fontos a
kedvezõ idõjárás. A csemetével történõ
telepítés megfelelõ minõségû csemete,
csemetekezelés, erdõsítés ápolás ese-
tén szinte mindig sikeres. Az akácerdõ-
sítésnél elsõ évben kiemelkedõen fon-
tos az ápolás. A sorokat legalább két-
szer kapálni, a sorközöket tárcsázni
kell. Nagy problémát jelent a parlagfû,
mivel a tárcsázott területrõl szinte kiirt-
hatatlan. Elmondta, hogy a következõ
évben is tárcsázni vagy kaszálni kell a
sorközöket, és a sorokban is van tenni-
való (egyszálra metszés, villák levágása
stb.). Ezeket a munkákat az akác na-
gyon meghálálja, látványosan növek-
szik. Az erdõtelepítés költségei egy
hektáron kb. 270-300 ezer forintba ke-
rülnek csemetével történõ erdõtelepítés
esetén. A támogatás összege eddig 810
euró volt, ami kb. 230 ezer Ft. A jövede-
lempótló támogatás szántó esetén 150
euró kb. 40 ezer Ft.

Végezetül összefoglalta, hogy miért
telepítsünk akácot?

– 7-8 évesen már vékony, de tüzelés-
re alkalmas fát vihetünk haza.

– 15-20 évesen már 20-25 m3/ha tûzi-
fát vagy karámfát is adhat.

– 30-40 éves korban letermelhetõ
100-180 m3 faanyag hektáronként (ter-
mõhelytõl függõen). 

– A felújítása gyökérsarjról viszony-
lag egyszerû és olcsó.

– A kitermelt fa jó áron értékesíthetõ.
– Megérhetjük, hogy az általunk tele-

pített erdõben sétálunk, az abból szár-
mazó fa tüzénél melegszünk, esetleg a
saját erdõnkben vadászhatunk.

– „Hátránya”, hogy szakmai körök-
ben nem hívhatjuk erdõnek, „csak”
faültetvénynek.

A következõ felszólaló Pintér Csaba
magánerdõ-tulajdonos a Bogyoszlói
Tölösi Ebt. képviselõje az erdõbirto-
kossági társulások gondjairól számolt
be. A rábaközi településen nagy ha-
gyománya van a közbirtokossági for-
mának. A gazdálkodást 1946 óta tudják
dokumentálni. Igen tanulságosan mu-
tatta be, hogy milyen szerteágazó ad-
minisztratív elvárásoknak és milyen
komoly költségek megfizetésének van
kitéve a gazdálkodó.

Az 1965-ös törvény alapján az erdõ-
ket termelõszövetkezeti tulajdonba vet-
ték. 1990-ig a téesz gazdálkodott az er-
dõkben. 

1995-ben alakítottak meg egy erdõ-
birtokosságot. 2010-re 338 tulajdonosa
lett az 50 hektár erdõnek, sõt további
aprózódás várható. 

A gyakorlatban megvalósíthatatlan-
nak tartja, hogy üzemmód-váltás meg-
szavazásához a tulajdonosok 75 száza-
léka összejöjjön – ugyanis ennyit ír elõ
a jogszabály. 

Idõközben megemelték a vágáskort
30 évvel, a megkérdezésük nélkül Na-
tura 2000 terület lett az erdeik egy ré-
sze, és erõltetik a szálalóvágásra való
áttérést, az átalakító üzemmódot is.

Az EBT-t cégként tartják nyilván, bár
nem tartozik a gazdasági társaságok kö-
zé, alapjában véve egy tulajdonosi
kényszerközösség. Ezért többletkölt-
ségbe kerül az éves adatszolgáltatások,
bejelentések elvégzése.

A kettõs könyvvitelbõl adódó köny-
velési többlet, a különbözõ adók, járu-
lékok kifizetése is nagy terhet ró az
EBT-re. Elmondta, hogy a fakitermelési,
erdõápolási munkákra vállalkozókat al-
kalmaznak. A tulajdonosok közül 15-25
fõ fogható társadalmi munkára (ültetés,
kerítésépítés, utak, ház javítása). Felhív-
ta a figyelmet, hogy pályázat esetén
cégként kezelik az EBT-t, ami kisebb tá-
mogatási intenzitást jelent. További
probléma, hogy megyei pályázatokon
nem indulhat a nem közismert társasági
forma miatt. Felvázolta, hogy milyen
bonyolult engedélyezési útvesztõn kell
végighaladniuk, amíg megkaphatják az
engedélyt vendégházuk felújítására. Az
elõbbiekben vázolt problémák miatt az
EBT-k sok gonddal küzdenek, amelye-
ket a jogi szabályozás megváltoztatásá-
val sürgõsen meg kell oldani 

Végül Szabó Vendel alelnök, szakirá-
nyító lépett a mikrofonhoz. Bevezetõjé-
ben elmondta, hogy ifjú erdésztechni-
kusként 30 éve került Tétre. Akkori ke-
rületének része volt egy 26 ha-os ko-
párnak nevezett mezõgazdasági terület,
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amelyen csak veszteségesen lehetett
mezõgazdasági termelést folytatni, így
javaslatára öt év múlva beerdõsítették
fenyõvel.

Ismertette, hogy 1986-ban mint a he-
lyi termelõszövetkezet erdészeti ágazat-
vezetõje a megszüntetett erdõsávok, fa-
sorok erdõfoltok helyett csereerdõsítést
kellett végezni. Ennek során jelentõs te-
rületeket erdõsítettek be.

Megjegyezte, hogy erdõtelepítési
tevékenységüknek köszönhetõen a té-
ti határ nagy részén ma erdõ található.
A termelõszövetkezetnek a sikeres er-
dõsítéseken felbuzdulva az akkori vi-
szonyok között jó állami támogatás-
nak köszönhetõen sikerült megdup-
láznia az erdõterületét. Rendszerváltás
után a szövetkezetben a nevesítés fo-
lyamata itt 6-8 évig tartott. Ezért eddig
a térség erdeiben semmiféle munka,
erdõhasználat nem volt 1996-tól kizá-
rólag közös képviselõn keresztül tár-
sult erdõgazdálkodás vette kezdetét.
Természetes emberi igény, hogy a tu-
lajdonos szeretne tisztában lenni terü-
lete határaival. Így nagyon sok erdõ
lett felparcellázva, igaz csak használa-
ti megosztásra. A szántóterületek 1-2
év nagyon lelkes mûvelését követõen
az új tulajdonosok  rájöttek, hogy a 4-
5, de még a 10 AK értékû földeken is
reménytelen haszonnal gazdálkodni.
Elmondta, hogy a mezõgazdaságilag
gazdaságtalan területek tulajdonosai a
terület beerdõsítése mellett döntöttek.
Késõbbiekben már „jobb” területek is
erdõsítésre kerültek. Az eltelepített te-
rületek akácállományának minõsége a
Rába és a Marcal folyók kavicshorda-
lékaira rakódott homokréteg vastagsá-
gától függ. Kihangsúlyozta, hogy a tu-
lajdonosok kizárólag az akácfafajt kér-
ték és a késõbbiek folyamán is az aká-
cot fogják kérni, mint telepítendõ fa-
fajt. 

Elmondta, hogy három év súlyos
aszálya (2003) is bebizonyította dönté-
sük helyességét. A termõhely-feltárások
és talajvizsgálatok is az akácfafaj létjo-
gosultságát támasztották alá.

Ez idõ tájt kezdett szélesebb körben
elterjedni a Stádel Károly által kidolgo-
zott akác-magvetéses erdõtelepítési
technológia. Ez a módszer jobb, ol-
csóbb, egyszerûbb, mint a csemetérõl
történõ telepítés, csupán egy nagy el-
lenség van: a parlagfû.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a
gazdálkodók zöme ma nem tervez
erdõtelepítést; két dolognak kö-
szönhetõen: az egyik az, hogy az
egységárak csökkentek a másik ok,

hogy az agrár-földalapú támogatá-
sok pénzügyileg sokkal kedvezõb-
bek, egyszerûbben igénybe vehetõk
és ráadásul több évre elõre tervez-
hetõk.

A térség erdõgazdálkodását jelenleg
a nevelõvágások végzése jellemzi évi
több száz ha nagyságrendben. Kihang-
súlyozta, hogy elengedhetetlenül szük-
ség van az erdõk értéknövelõ beruhá-
zásának támogatására, és a tisztítások-
ból kikerülõ faanyag értékesítési lehe-
tõségeinek elõsegítésére a helyi mini
fûtõmûvek létrehozásával. Ennek gaz-
daságosságát egy fácántelep fafûtéssel
történõ kiváltásának eredményessége
bizonyította, amelynek éves fûtési költ-
sége ötödére csökkent a fahulladék-tü-
zelésre történõ átállás után.

Elmondta, hogy a MEGOSZ ajándék-
csomagjában található a „Tarvágásból
szálalásba” címû szakkönyv, amely az
adó 1%-os felajánlásából született. E té-
ren még az erdésztársadalom berkein
belül is kõkemény a vita, sok esetben
visszautasítás tapasztalható. Szabó Ven-
del meggyõzõdése, hogy az akácosokat
a továbbiakban is tarvágásos üzem-
módban kell kezelni, de a bükkösöket
szálalni kell. A hegy- és dombvidéke-
ken szintén a szálalást részesítené
elõnyben.  Sík vidéki erdõkre vonatko-
zóan már hezitál. Tény hogy a témában
kevés a gyakorlati tapasztalat. Ezen
problémák megoldásában is segíthetné
az adó 1%-a felajánlásának újbóli meg-
nyitása a magyar erdõkre.

Végezetül megjegyezte, hogy az er-
dõtulajdonos is ember. Az esetek több-
ségében felnõtt és cselekvõképes. Tu-
lajdona felett tud és köteles döntést
hozni. Korlátozások esetén pedig jogos
a kártérítési igénye.

A délelõtti program Luzsi József
MEGOSZ elnök zárszavával fejezõ-
dött be.

Az ízletes ebéd elfogyasztása után a
résztvevõk autóbusszal a terepi bemu-
tatók helyszínére, Mórichida községha-
tárba utaztak 

A terepi program a helyi erdészek
kezdeményezésére elkészített Stádel
Károly emlékhely felavatásával kez-

dõdött. Stádel Károly a Kisalföld erdé-
sze volt, aki jelentõs eredményeket ért
el az akác magról történõ telepítésé-
ben. Luzsi József MEGOSZ elnök és
Szabó Vendel alelnök leplezték le a fa-
faragványt. Koszorút helyeztek az em-
lékmûvön az OEE részérõl Mocz And-
rás alelnök és Ormos Balázs fõtitkár, a
MEGOSZ részérõl dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök és Támba Miklós
alelnök.

Stádel Károly életútjának és szakmai
múltjának méltatása részletesen olvas-
ható a MEGOSZ www.megosz.org hon-
lapján.

A délutáni bemutatót az Andreas
Stihl Kft. képviseletében Bodor László
mûszaki menedzser nyitotta meg. Rész-
letes tájékoztatást adott a Stihl Kft. fej-
lesztéseirõl, gépeirõl, felszereléseirõl

Az elõadásokat követõen a résztve-
võk megtekintették a Stihl Kft. munka-
védelmi eszközeinek, továbbá új fej-
lesztésû eszközeinek bemutatóját,
egyes gépeket üzem közben is, és kon-
zultáltak a látottakról a Kft. szakembe-
reivel.

A résztvevõk ezt követõen átsétáltak
a következõ bemutatóhelyre, ahol Maj-
sa Sándor, a Sokoró Kft. igazgatója is-
mertette a gépgyár tevékenységét, majd
munka közben bemutatta az SFA-23 fa-
apríték készítõ gépét, továbbá SFT-3.0
egyenes tárcsát.

Végül a harmadik bemutató terüle-
ten dr. Sárvári János ügyvezetõ el-
nök felvezetése után Jócsák Attila, a
VALKON 2007 Kft. erõgép kereske-
delmi vezetõje ismertette az erdészeti
munkáknál alkalmazható traktorokat, zú-
zókat. Ezután a résztvevõk munka köz-
ben tekintették meg a Seppi MIDIFORST
250, OLS-S 250, valamint az SMO 250 tí-
pusú erdészeti zúzókat, amelyeket
VALTRA T 191 HITECH, N121 erdészeti
kivitelû, valamint A85 típusú erõgépek
vontattak.

Végül az ÖMA-típusú hidraulikus
grédert mutatták be útjavítás közben. A
látványos bemutató nagy sikert aratott a
jelenlévõk körében.

A délutáni tartalmas, színvonalas be-
mutatókat a téti pálinkafõzõ termékbe-
mutatója és az azt követõ pálinkakósto-
lás zárta.

A kiváló vacsora elfogyasztása köz-
ben élénk eszmecsere folyt a látottak-
ról, hallottakról.

A komoly érdeklõdést kiváltó, nagy-
szerûen megszervezett rendezvényért
köszönet illeti Szabó Vendel alelnö-
köt és munkatársait!

Dr. Somogyvári Vilmos




