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Magánerdõ a közjó szolgálatában köz-
ponti gondolatkör mentén szervezte
idei, szeptember 28-án tartott nagyren-
dezvényét a Magán Erdõtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetsége a
napkori Kerekerdõ Turisztikai Köz-
pontban. A házigazda szerepét betöltõ
Napkori Erdõgazda Zrt. által biztosított
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hely-
szín, a méltán ismert Harangodi Erdei
Iskola mûködési területe is egyben. 

Tudatos együttmûködés és a kölcsö-
nös szakmai partnerség jegyében a
MEGOSZ nagyrendezvény részeként
nyitotta meg az Országos Erdészeti
Egyesület a XVI. Erdõk Hete program-
sorozatot. A vidékfejlesztési miniszter a
2012. október 1-7. közötti hetet jelölte
meg a rendezvénysorozat idõpontja-
ként. A „Fedezd fel az erdõt az erdé-
szekkel!” idei jelmondat értelmében or-
szágosan több mint száz helyszínen, az
állami és magán-erdõgazdálkodók, mint
az erdõk legjobb, szakavatott ismerõi
mutatják be a magyar társadalomnak az
erdõk és fák világát. 

Az Erdõk Hete 2012-ben három ki-
emelt témára hívja fel a figyelmet: az er-
dõk munkahelyteremtõ képességére,
az erdészek által kezelt NATURA 2000
kijelölésû erdõk révén vállalt európai
természeti örökség szakszerû megõrzé-
sére és a hazai faanyag, mint megújuló
energiaforrás energetikai célú hasznosí-
tásában rejlõ lehetõségekre. 

Az ünnepélyes megnyitó alkalmával
Támba Miklós a Napkori Erdõgazdák
Zrt. elnöke, a MEGOSZ alelnöke köszön-
tötte a szép számban egybegyûlt részve-
võket. Ezután a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium részérõl dr. Bognár Lajos helyet-
tes államtitkár nyitotta meg beszédével
az eseményt, melyben kiemelte, hogy a
mezõgazdaság, a vadgazdálkodás és az
erdõgazdálkodás a nemzetgazdaság
olyan alappillérei közé tartoznak, ame-
lyek nemcsak a vidéki Magyarország jó-
létét, hanem az egész nemzet vagyoná-
nak gyarapítását szolgálják. Mint megfo-
galmazta, az idei jelmondat jól hangsú-
lyozza az erdészek szerepének fontossá-
gát az erdõkkel kapcsolatos ismeretek át-
adása során, mivel napi kapcsolatuk ré-
vén is, õk rendelkeznek a legtöbb isme-
rettel e fontos természeti kincsünkrõl.

Ezt követõen Zambó Péter, az OEE
elnöke nyitotta meg a XVI. Erdõk Hetét.
Kiemelte, hogy e programsorozat ren-
dezvényeinek küldetése a társadalom, a
média, a szaktudományok és a döntés-
hozók figyelmének felhívása az erdõk,
a szakszerû erdõkezelés társadalmi
hasznosságára. Mint elmondta, össztár-
sadalmi szinten el kell fogadtatni, hogy
az erdõrõl komplex tudással az erdé-
szek rendelkeznek és e szakmai közös-
ség az erdõket érintõ természetkezelési
feladat legfõbb letéteményese.

Kiemelte, hogy az idei év nyitóren-
dezvényének helyszíne és a MEGOSZ

nagyrendezvény jelmondata jól példáz-
za, hogy az elmúlt idõszakban a magán-
erdõ ismét a magyar erdészet szerves
része lett, országos szervezete pedig az
OEE mértékadó partnerévé, természe-
tes szövetségesévé vált.

Az Egyesület elnökének ünnepi nyitó-
beszéde után a MEGOSZ vezetése nevé-
ben Luzsi József elnök köszöntötte a
résztvevõket, a megjelent iskolásokat kü-
lön is kiemelve. Beszédében annak az er-
dész házaspárnak a mindennapjait villan-
totta fel, akik egykor az erdõben, az erdõ
javaiból éltek, nem törve meg a természet
harmóniáját. A mai kor emberének, mind-
annyiunknak ezt kell újra megtanulnunk:
az erdõbõl, az erdõvel élni, érintetlenül
hagyva annak önmagát megújító képes-
ségét. Ahhoz azonban, hogy ezt megte-
hessük már gyermekkorban meg kell is-
merni, szeretni és tisztelni az erdõt.

A megnyitó során vette át Czifra Szil-
via, a Kossuth Rádió kiemelt szerkesztõ-
je az Országos Erdészeti Egyesület és a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal Erdészeti Igazgatóságának sajtódíját.
Az ötödik alkalommal átadott „Kétmillio-
modik hektár magyar erdõ” díjat az er-
dõk világát, az erdõgazdálkodást hitele-
sen bemutató újságírók munkájának elis-
merésére alapította a két szervezet. Szin-
tén a rendezvény keretében adták át a
NÉBIH által adományozott „A szakszerû
erdõgazdálkodásért” díjat. Idén Polyef-
kó István borsodi erdész kapta az elis-
merést, aki jelenleg 34 erdõgazdálkodó-
nál, 1500 hektáron végzi a jogosult erdé-
szeti szakszemélyzeti feladatokat.

A hivatalos megnyitó zárásaként a
Napkori Iskola diákjai a Harangodi Er-
dészeti Erdei Iskola díjait vehették át
Támba Miklóstól, a Napkori Erdõgaz-
dák elnökétõl, a MEGOSZ alelnökétõl.

A tavaly decemberben átadott Kerek-
erdõ Turisztikai Központ nagytermé-
ben Dr. Sárvári János, a MEGOSZ
ügyvezetõ elnöke üdvözölte a megje-
lenteket, hangsúlyozva, hogy az idei év
kiemelkedõ jelentõségû volt a magyar
magánerdõ-gazdálkodásban mind a vi-
dékfejlesztésben elfoglalt helyének,
mind közjóléti szerepének erõsödése
szempontjából. Ezután Dr. Spinyhért
Zsolt, a böllérversenyeirõl is híres Nap-
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kor polgármestere köszöntötte a vendé-
geket. Örömének adott hangot, hogy a
MEGOSZ nagyrendezvény 2006 után is-
mét Napkort választotta helyszínéül.

Ezt követõen a 2012. évi Rimler Pál
emlékérem átadására került sor, ame-
lyet Soós Gyula erdõmérnök, a Debre-
ceni Erdõfelügyelõség nyugalmazott
igazgatója vehetett át Luzsi Józseftõl, a
MEGOSZ elnökétõl.

Soós Gyula egész munkásságát az erdõk
szolgálata és a szerény, de magabiztos hozzá-
állása jellemezte. Minden problémához meg-
oldás centrikusan közeledett. Nagy kihívást je-
lentett a rendszerváltást követõen megjelent
magántulajdonú erdõk jogszerû, mégis gaz-
dálkodást segítõ hatósági igazgatása. Mi sem
támasztja ezt jobban alá, mint a tényszámok
felsorakoztatása. 1994. évben az Észak- Alföl-
di Régió összes erdõterülete 208 065 ha volt,
ugyanez 2005. évben 238. 963 ha. Ez közel
31 000 ha területnövekedés, gyakorlatilag er-
dõtelepítést jelent. Mûködési idõszakában a
386 fõs erdõgazdálkodói létszám 2005. évre
5238 fõre duzzadt úgy, hogy a gazdálkodók
tevékenységét a hatósági leterheltség növekedé-
se nem hátráltatta. A térségben az erdõk 2/3
része magánerdõ, ami sok aprólékos szakmai
feladatot ró az Erdészeti Hatóságra, melyeket
irányításával sikeresen oldottak meg a ható-
ság dolgozói. Mindez nem valósulhatott volna
meg az erdészeti szakirányítókkal kialakított
korrekt szakmai és emberi kapcsolatok nélkül,
amellyel példát mutatott munkatársainak is.
Az Õ munkássága alatt nõtt ki a földbõl az Er-
dészeti Információs Központ Nyíregyházán,
amely a régió magán-erdõgazdálkodását segí-
tõ egyesületnek ad otthont. Komoly, szorgos
munkássága és példás emberi magatartása
mindvégig segítette a térség magán-erdõgaz-
dálkodásának fejlõdését, melyet ezzel a díjjal
ismert el az ország magán-erdõgazdálkodása.

Ezután került sor a szakmai konfe-
renciára, amelynek keretében elõször a
vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek
idei, jelentõs és pozitív változásait, illet-
ve a 2014. után várható irányokat mu-
tatták be Román Gellért és Decsák

Tamás erdészeti szakreferensek, a VM
munkatársai. Elõadásukban kiemelt
szerepet kapott az idén megnyílt és si-
keresen, 5 milliárd forintot meghaladó-
an pályázott Fiatal erdõk ápolása és Er-
dõ Natura jogcímek, illetve a több jogcí-
met érintõ, egyszerûsítõ, egységárakat
emelõ rendeletmódosítás. A KAP 2013.
után megkülönböztetett figyelmet szen-
tel az erdészetnek és alapvetõen bõvü-
lõ pályázati lehetõségeket kínál mind a
támogatható feladatok, mint a támoga-
totti kör vonatkozásában.

Mocz András, a Mocz és társa Ma-
gánerdészeti Kft. tulajdonosa, a MEG-
OSZ alelnöke rendkívül érdekes, színes
elõadás keretében ismertette a magá-
nerdõ egyre bõvülõ közjóléti szerepét a
parkerdõfenntartástól, az erdei iskolák
mûködésén keresztül a tavaly megin-
dult magánerdõs közfoglalkoztatási
programig. Külön is bemutatta az idén
megnyílt Somogyszobi Erdei Iskolát.

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke tájé-
koztatott a Szövetség eredményeirõl, de
felhívta a figyelmet azokra a hiányossá-
gokra is, amelyek megoldása nélkül
nem lehet sikeres a jövõ magán-erdõ-
gazdálkodása. Aggodalommal szólt a
vidékfejlesztés motorját jelentõ szakirá-
nyítói hálózat támogatás hiányában tör-
ténõ széthullásáról, az erdõtelepítések
katasztrofális jövõképérõl, ami csak a
jövedelempótló támogatások megõrzé-
sével és az egységárak jelentõs meg-
emelésével tehetõ vonzóvá a pályázók
számára. Kérte, hogy a magyar vidék-
fejlesztés 2014. utáni erdészeti jogcíme-
inek kialakításába vonják be a civil
szervezeteket is.

Az ebédet követõen Dr. Schiberna
Endre intézetigazgató és Horváth Kitti
doktorandusz a PEFC magyarországi be-
vezetésnek eddigi eredményeirõl szá-
molt be. Úgy tûnik a tanúsítási rendszer
bevezetési költségeire sikerült támoga-

tást találni, de mûködtetéséhez a magá-
nerdõsök aktív összefogására van szük-
ség. Egyértelmûen az a magán-erdõgaz-
dálkodó lesz majd piaci elõnyben, aki-
nek tanúsított erdeje van. A külföldi ve-
võk mind határozottabban kérik a meg-
vásárolt faanyag, fatermék kapcsán a ta-
núsítás meglétét igazoló iratokat. A PEFC
rendszer országos ismertetésére a MEG-
OSZ még két további rendezvényt szer-
vez az idén.

Támba Miklós a Napkori Erdõgaz-
dák Zrt.-t ismertette a megjelentekkel.
Bemutatta az idén 20 éves társaság fej-
lõdését, a szerteágazó mûködést, ami
átfogja az erdõ- és vadgazdálkodás
szinte teljes vertikumát. Elmondta, hogy
a szakirányítói támogatások elmaradása
jelentõs vérveszteséget jelentett rész-
vénytársaságuknak is.

Bodor László mûszaki manager a
STIHL Magyarország, míg Jócsák Attila
kereskedelmi vezetõ a VALKON 2007
Kft., a MEGOSZ kiemelt partnereit és az
általuk kínált gépek, felszerelések, szol-
gáltatások széles skáláját ismertette. A
délutáni terepi program keretében a
résztvevõk erdei környezetben, mûködés
közben is megtekinthették a gépeket.

Domina Norbert igazgató mutatta be
a Harangodi Erdei Iskolát, az ott folyó
programokat, oktatást. Ezt követõen ta-
nösvénybejárásra invitálta a nagyrendez-
vény résztvevõit. A visszatérõket vacsora
várta a turisztikai központban, ahol a be-
szélgetõ csoportok még sokáig együtt
maradtak felelevenítve a nap eseményeit.

A MEGOSZ 2012. évi nagyrendezvé-
nye és az azt megelõzõ Erdõk Hete
megnyitója példaértékûen lett megszer-
vezve, nívós szakmai programokban,
érdekes elõadásokban és bemutatók-
ban lehetett részünk és megismerhettük
a régió ízeit, figyelmes vendéglátását is.
Köszönet érte házigazdánknak Támba
Miklósnak és csapatának!
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