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MAGÁNERDÕBEN

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet-
ben július 2-án került megrendezésre a
„Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050”
kialakítását szolgáló ágazati dialógus
munkacsoportok összevont ülése. A
MEGOSZ képviselteti magát a Mezõgaz-
dasági Munkacsoportban és annak mun-
kaanyagához észrevételeket tett, infor-
mációkat szolgáltatott.  A július 2-i össze-
vont ülésen ismertették a Carbon Calcu-
lator modell eredményeit és az eddig el-
készült munkacsoporti anyagokat. A
MEGOSZ képviseletében Dr. Sárvári Já-
nos nehezményezte, hogy az ismertetett
modellben nem szerepel a magyarorszá-
gi erdõk szénmegkötõ képessége, fel-
szólalását több hozzászóló támogatta.
Javasolta továbbá, hogy a dekarbonizá-
ciós mérleg javítása érdekében szorgal-
mazzuk azokat a megoldásokat a jövõ-
ben, amelyek elõsegítik a kitermelt fa-
anyagban megkötött szén hosszú idõn
keresztül történõ tárolását. Ilyen megol-
dás lehet például az egyes építési szab-
ványokban a tervezett épületekbe mini-
málisan beépítendõ faanyag mennyisé-
gének elõírása. A mezõgazdasági feje-
zettel kapcsolatban jelezte, hogy túlzot-
tan optimistának tartja az erdõtelepíté-
sek ütemének korábbi évekhez történõ
növekedésére alapozott prognózisokat.
Véleménye szerint az erdõtelepítések az
elkövetkezõ években inkább viszonylag
alacsony, évi 3-5 ezer hektár, szinten
stagnálnak majd. A rövid vágásfordulójú,

klasszikus fás energiaültetvények telepí-
tésének üteme is messze elmaradt a várt-
tól a 2007-2013 közötti idõszakban. Ezért
a következõ uniós költségvetési ciklus-
ban szorgalmazni kell a 20-35 év közötti
vágásfordulójú hengeresfa ültetvények
(nemesnyár, akác) telepítését, egyrészt a

zöldfelület növelése, másrészt a felhasz-
nálható faalapú biomassza energetikai
célú hasznosítása céljából, ami nélkül
nem képzelhetõ el a Magyarország által
2020-ig vállalt 14,6% megújuló energia
részarány sem.

Dr. Sárvári János

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és 10
szakmai szervezet, köztük a MEGOSZ
2013. július 3-án Stratégiai Együttmûkö-
dési Megállapodást írt alá. Az együttmû-
ködésben többek között a MEGOSZ vál-
lalja, hogy szükség szerint szakmai véle-
ménnyel, információkkal és adatokkal
támogatja a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara szakmai munkáját, részt vesz az
ezzel kapcsolatos anyagok elkészítésé-
ben, egyeztetésében, a szakmai állás-

pontok kialakításához szükséges adat-
gyûjtésben és kölcsönösen képviseltetik
magukat egymás rendezvényein. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig
vállalja, hogy elõzetes egyeztetést köve-
tõen képviseli a MEGOSZ-szal közösen
kialakított szakmai álláspontokat és az
ezzel kapcsolatos állásfoglalásai során
kikéri és figyelembe veszi Szövetségünk
véleményét.

Dr. Sárvári János

Stratégiai megállapodás a NAK és a MEGOSZ között

Tisztelt Magánerdõ Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Tájékoztatunk minden érdeklõdõt, hogy a MEGOSZ idei nagyrendezvényére
2013. október 5-én (szombaton), Kecskeméten kerül sor.
Kérjük jegyezzék elõ a dátumot és minél többen vegyenek részt a magán-
erdõsök éves találkozóján! A részletes meghívókat postai és elektronikus
úton a késõbbiekben küldjük, illetve közzétesszük majd honlapunkon
(www.megosz.org) is.

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József

elnök, MEGOSz

Üléseztek a hazai dekarbonizációval
foglalkozó munkacsoportok

T á j é k o z t a t á s
Az Erdészcsillag Alapítvány 2013/2014. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett szakmai középfokú iskolai
tanulók részére.
A pályázati kiírásra összesen három pályázat érkezett be az alább felsorolt oktatási intézményekbõl:

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola 
Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye (Szeged) 1 pályázat
Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye (Barcs) 1 pályázat
VM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola 
és Kollégium (Mátrafüred) 1 pályázat

A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2013. július 9-i ülésén értékelte és az alábbi dön-
tést hozta:

Nyemcsok Milán (Mátrafüred)
Vad Viktor (Szeged)

részesült ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanévnyitóján kerül átadásra.
Gémesi József

az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriumának elnöke


