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Január 30-án a Bakonyerdõ Zrt. új
vízszintes szalagfûrészt avatott fel és
üzemelt be Franciavágáson.  Az ün-
nepélyes átadáson megjelenteket
Varga László, a Bakonyerdõ Zrt. ve-
zérigazgatója, Vörös Tibor, Ugod köz-
ség polgármestere, dr. Jung László,
az MFB Zrt. Agrár és Turisztikai Be-
fektetési Fõigazgatóság ügyvezetõ
igazgatója, illetve dr. Kovács Zoltán
kormánymegbízott, országgyûlési
képviselõ köszöntötte. 

Varga László vezérigazgató ün-
nepi avató beszédében egyebek kö-
zött elmondta, hogy napjainkban a
faipar legtöbb ágazatában a tölgy-
bõl készült termékek iránt a legna-
gyobb a kereslet. A tölgy fûrészipa-
ri alapanyaggal rendelkezõ erdõ-
gazdálkodók mind gyakrabban ár-
veréseken értékesítik termékeiket.
A köbméterenként 40-60 ezer forint-
ért gazdára találó fûrészrönkbõl ké-
szített fûrészáru önköltségét csak a
magas színvonalú, maximális érték-
kihozatalra törekvõ technológia
tudja az értékesítési árak közelébe
csökkenteni.  A bútoripar, a parketta-
gyártás egyre vékonyabb, szárított,
gyalult fedõrétegeket igényel. Elsõsor-
ban ezek a körülmények tették ha-

laszthatatlanná a vízszintes szalagfû-
rész üzembe állítását. 

Dr. Jung László, az MFB Zrt. ügyve-
zetõ igazgatója beszédében utalt rá,
hogy az elsõdleges faipar, a fûrészipar

az erdõgazdálkodás szerves része. A
két terület egymást erõsíti. Az erdei
primer termékekbõl nagy mennyisé-
gû faanyag hagyja el az országot. A
Magyar Fejlesztési Bank stratégiai
célként megfogalmazta, hogy az ipa-
rilag feldolgozható alapanyag lehe-
tõleg ne kerüljön külföldre.

Az eddig mûködtetett függõleges
rönkvágó szalagfûrészekhez képest
az új vízszintes szalagfûrész vágásré-
se kb. 25%-kal vékonyabb, és ez ki-
hozatali – ezáltal alapanyag-ellátási –
szempontból jelentõsen csökkenti a
költséget.

Az új célgép alapanyag-ellátásá-
hoz, mûködtetéséhez és a megter-
melt fatermékek további feldolgozás-
ra, értékesítésre történõ felkészítésé-
hez létszámbõvítésre van szükség.
Az újonnan telepített fûrészgép a ka-
pacitásbõvülés mellett a mennyiségi
és az értékkihozatal javításával jelen-
tõsen hozzájárul a Franciavágási Fû-
részüzembõl kikerülõ termékek piaci
helyzetének erõsítéséhez, ezáltal az

üzem eredményességének javulásához,
valamint a foglalkoztatás növeléséhez.
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Az Erdészeti Lapok elõzõ számában
megjelent két búcsúztató Telegdy Pál-
ról, de ezekben viszonylag kevés szó
esett a magyar magán-erdõgazdálkodás
fejlesztése érdekében végzett munkájá-
ról. Ezt szeretnénk a mostani kis vissza-
emlékezéssel kiegészíteni.

Az 1990-es évek elején a magyar ma-
gán-erdõgazdálkodás az alapok leraká-
sával kezdte meg tevékenységét. Ehhez
közös fellépésre, az információk áramlá-
sának biztosítására volt szükség, a magán-
erdõk érdekeinek képviseletére egy
szakmai szövetség keretében. Így alakult
meg 1994 õszén a Társas Erdõgazdálko-
dók Országos Szövetsége, amelynek el-
sõ elnöke Telegdy Pál volt. Kilenc évi el-
nöksége alatt elindították az öt éven ke-
resztül sikeresen mûködõ Erdõgazda
Napok rendezvénysorozatot, amely az
elsõ fontos találkozóhelye lett a magán-
erdõsöknek. Telegdy Pál azonban jól lát-
ta meg, hogy nem elég az erdõgazdálko-
dók összefogása, valamennyi tulajdo-

nosnak és gazdálkodónak, a magáner-
dõk minden szereplõjének létkérdés egy
erõs szövetség létrehozása. Így alakult át
a TEOSZ 1998. november 1-jén a Magán

Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Or-
szágos Szövetségévé, a MEGOSZ-szá.
Telegdy Pál nevéhez fûzõdik az a nem-
zetközi siker, hogy a MEGOSZ az Euró-
pai Erdõbirtokosok Szövetségének
(CEPF) tagjává vált és ezzel a magyar er-
dõtulajdonosok kizárólagos képviselõjé-
vé ezen a fontos fórumon. 

Telegdy Pálnak nagyon fontos szere-
pe volt abban is, hogy az akkori szak-
minisztérium támogatásával, 1999-ben
megjelent az Erdõgazda újság és ezzel
útjára indult az újkori magyar magán-
erdõgazdálkodás elsõ önálló sajtóorgá-
numa. A MEGOSZ elnökeként Telegdy
Pálnak gondja volt arra, hogy a Szövet-
ség irodái megfelelõ színvonalú elhe-
lyezést kapjanak a Budakeszi úton,
ahol a MEGOSZ jelenleg is mûködik. 

Telegdy Pál személyében a magyar
magán-erdõgazdálkodás meghatározó
egyéniségét veszítettük el. Emlékét
megõrizzük!

MEGOSZ

Telegdy Pál tevékenysége a MEGOSZ-ban
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