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A MEGOSZ tagtoborzó körút-
jának következõ állomása
2010.10. 27-én Kecskeméten
volt. A Fanyarka Kft. vezetõje
Sipos István erdõmérnök és
munkatársai nagyon színvo-
nalas és nagy érdeklõdést ki-
váltó rendezvény házigazdái
voltak. Mintegy 200 fõ zsúfo-
lásig megtöltötte a Bács-Kis-
kun megyei MgSzH Növény-
és Talajvédelmi Igazgatóság
konferenciatermét. A rendez-
vényt élénk médiaérdeklõdés
övezte.

A házigazda, Sipos István megnyitó-
ja után Bányai Gábor, a Bács-Kiskun
megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlé-
si képviselõje lépett a mikrofonhoz. Kö-
szöntötte a megjelenteket és örömét fe-
jezte ki, hogy Kecskemét adott otthont
ennek a színvonalas konferenciának.
Össze kell fognia a levegõ és a föld ura-
inak, vagyis ennek a szakmának –
mondta a megyei közgyûlés elnöke.
Bányai Gábor szerint az uniós támoga-
tási lehetõségeket még nem használta
ki eléggé az ország, ezért a hátralevõ
idõben a hatóságok, a szakirányítás fel-
adata, hogy minden erdészeti támoga-
tási jogcím mielõbb megnyíljon.

A közös érdekeink azonosak. Önök
nélkül sem lehet az országot kihúzni a
gazdasági bajából, és önök ellenében
sem. Az országnak szüksége van önökre
és a jó levegõt biztosító erdeikre. Ezért az-
tán össze kell hangolni az érdekeket –
mondta el Bányai Gábor, és további sike-
res, eredményes tárgyalást kívánt a részt-
vevõknek.

Ezután a házigazda Luzsi Józsefet a
MEGOSZ elnökét kérte fel elõadása
megtartására.

Az a tény, hogy az erdõ létezik, és
szolgáltat a tiszta levegõvel, õrzi vízbázi-
sainkat, faanyagot termel, az természetes
a társadalomnak. Ezzel szemben semmi-
lyen szinten nincs becsülete ennek a
kincsnek – vetette fel a problémát a Ma-
gán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetségének elnöke.

Ahhoz, hogy a magyar erdõk úgy
szolgáltassanak a 10 millió ember
számára, ahhoz szükség van az erdõk
olyan fokú gondozására, hogy a közcé-
lokat minden körülmények között ellás-
sák. Ehhez költségvetési támogatásra is
szükség van, és az uniós vidékfejleszté-
si jogcímek elindítására. Azért is, hogy
a vidék munkahelyteremtõ képességét

megõrizzük. – fogalmazott Luzsi József,
a MEGOSZ elnöke. Az erdõ ugyanis
szinte az egyetlen, amely nem tudja nél-
külözni a kézi munkaerõt – hangsú-
lyozta az elnök. A késõbbiekben szólt a
MEGOSZ jelentõségérõl, feladatáról.
Végül válaszolt a feltett kérdésekre.

Nagy János osztályvezetõ (MgSzH
Központ Erdészeti igazgatósága) tájé-
koztatást adott a nemzeti és az uniós
társfinanszírozott erdészeti jogcímekkel
kapcsolatos pályázati lehetõségekrõl.

Kocsis János osztályvezetõ (Megyei
MgSzH Erd. Ig.) Az erdõrõl, az erdõ vé-
delmérõl és az erdõgazdálkodásról szó-
ló 2009. évi XXXVII. Törvény és a kap-
csolódó jogszabályok alkalmazásának
hatósági tapasztalatai a Dél-alföldön
címmel tartott elõadást.

Dr. Somogyvári Vilmos program-
vezetõ tájékoztatást adott az erdészeti
szaktanácsadás és képzés adta lehetõ-
ségekrõl. Felhívta a figyelmet arra, hogy
minden jelenlevõ ragadja meg a lehetõ-
séget és képezze magát, hiszen ez a
jogcím 100%-os támogatottságot élvez.

Elõször volt MEGOSZ ülés Kecske-
méten – ezekkel a szavakkal kezdte
elõadását Sipos István. Ez azért nagy
jelentõségû, mert Bács-Kiskun megye
erdõterületeinek több mint az 50 száza-
léka magánkézben van. Elõadásában
elmondta, hogy mit jelent a szakirányí-
tás, majd részletezte a szakirányító fela-
datait. A hatályos erdõtörvény alapján
az erdõgazdálkodó a szakszerû erdõ-
gazdálkodási tevékenysége érdekében
erdészeti szakszemélyzetet köteles al-
kalmazni. 

Késõbb a MEGOSZ jelentõségérõl be-
szélt az alábbiak szerint: A MEGOSZ a
legnagyobb fizetõs tagsággal rendelke-
zõ, minden fórumon ismert és elismert
magánerdõs szövetség Magyarországon.
Egyébként a mindenkori kormánynak al-
kotmányos kötelessége az érdekképvise-

letekkel együttmûködni. Tehát a
MEGOSZ az a szövetség, amelynek
tagsága a legközvetlenebb és leg-
egyszerûbb módon képes vélemé-
nyét a legmagasabb szintre is eljut-
tatni, érvényesíteni. Ahhoz hogy ma
Magyarországon mûködjön a ma-
gánerdõ-gazdálkodás – ami az
összes erdõterület közel 50%-át teszi
ki – annak nélkülözhetetlen pillére a
szakirányítói hálózat (régi nevén in-
tegrátori rendszer), melynek kiépíté-
séhez és fenntartásához szükséges
rendeletek kiharcolása a MEGOSZ-

nak köszönhetõ. Kijelenthetjük, hogy er-
dészeti szakirányítási hálózat nélkül a
magánerdõ-gazdálkodás nem mûködõ-
képes. A szakirányítóknak sem végvári
harcos módjára kell egyéni csatáikat
megvívni, hanem van mögötte egy szer-
vezet, amely naprakész információkkal
látja el az aktuális rendeletekrõl, törvény-
módosításokról, pályázati lehetõségek-
rõl, és az erdõtulajdonosok közös érde-
keit is képviseli. A szövetség taglétszáma
érdekérvényesítõ ereje, súlya a szakmá-
ban az elmúlt évek során töretlenül nö-
vekszik. Sipos István kihangsúlyozta, ha
ma belép a MEGOSZ-ba és a holnapi
naptól kezdve már nemcsak részese, ha-
nem aktív formálója is lehet saját és vál-
lalkozása sorsának. Alapvetõen fontos,
hogy minél nagyobb létszámban, minél
nagyobb támogatottsággal tudja az érde-
keinket képviselni a MEGOSZ szervezete
– fejezte be elõadását Sípos István a Fa-
nyarka Erdészeti Kft.-tõl.

Végül a Jócsák Attila erõgép keres-
kedelmi vezetõ emelkedett szólásra a
VALKON 2007 Kft.-tõl. Elõadásában is-
mertette a vállalatot, késõbb az általuk
forgalmazott gépekrõl adott tájékoztatást
és külön kiemelte az erdõgazdálkodás-
nál használható erõgépeket, eszközöket.

Ezt követõen konzultáció, élénk esz-
mecsere folyt a nap folyamán hallottak-
ról. A feltett kérdésekre az elõadók és
Luzsi elnök válaszolt.

Végezetül szabadtéri bemutatót tar-
tott Bodor László mûszaki menedzser.
Ismertette és munka közben bemutatta
az Andreas STIHL Kft. által forgalma-
zott legújabb fejlesztésû gépeket és
munkavédelmi eszközöket.

Ugyancsak itt, a résztvevõk megte-
kinthették a VALKON 2007 Kft. által for-
galmazott VALTRA T131 High Tech er-
dészeti kivitelezésû traktort és Kesla tí-
pusú közelítõ eszközt.

Dr. Somogyvári Vilmos
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