
Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 4. szám (2014. április) 125

A NEFAG Zrt. a társadalmi igényeknek
megfelelve fontos feladataként kezeli
az erdõk közjóléti funkcióinak magas
színvonalon történõ biztosítását. A köz-
jóléti tevékenység a társaság mûködte-
tésének egyik alappillérévé vált az el-
múlt évek során.

A tevékenységet szolgáló létesítmé-
nyek fenntartása, fejlesztése folyama-
tos, jelentõs forrásigényû, de örömmel
vállalt kötelezettség, amelynek eredmé-
nyei igazán a szolgáltatást igénybevevõ
emberek boldog tekintetén keresztül
mérhetõk.

A Pusztavacsi Parkerdõ és Ökotu-
risztikai Központ szerves része volt a
több évtizede mûködõ vadászház,
amely korlátozott lehetõségeivel ugyan,
de számtalan kellemes élményt szerzett
az ide látogató turistáknak, vadászok-
nak. Az elmúlt években megvalósított
bõvítés, átalakítás csak rövid ideig je-

lentett megoldást a minden tekintetben
megnövekedett igények kielégítésére.

A megújítás egyre fokozódó igény
volt a területet kedvelõ túrázók, vadá-
szok és természetkedvelõk részérõl,
míg végre sikerült a NEFAG Zrt. rövid
távú közjóléti fejlesztési programjába
beilleszteni a vendégház újjáépítését. A
gondolatokat tettek követték és hosszas
tervezés végén rendelkezve a tulajdo-
nos hozzájárulásával, megvalósulhatott
a régi álom.

Az épület impozáns tervének elfoga-
dását követõen pályázat útján került sor
a kivitelezõ vállalkozás kiválasztására.
A számos pályázó ajánlataiból a bíráló
bizottság javaslatára végül egy kecske-
méti társasággal kötött kivitelezõi meg-
állapodást a cég, a 270 m2 alapterületû
épület kivitelezésére.

A Pusztavacsi Erdészet a kivitelezõ
részére 2013. június 5. napján adta át a

munkaterületet. A rövid határidõ elle-
nére a kivitelezõk remek munkája ered-
ményeként a csodálatos, igazán termé-
szetbe illõ, látványosságnak sem utolsó
épület mûszaki átadása 2014. február
12-én volt.

A vendégház köré összpontosulnak
mindazok a létesítmények (az erdei tor-
napálya, a szauna, a sétáló ösvények és
a kiépített pihenõhelyek), amelyek az
ide látogatók kényelmét, a pihenni vá-
gyók rekreációs lehetõségeit a sportol-
ni, túrázni kívánók igényeit szolgálják.

A környezõ vadászterületen tovább-
ra is egyedülálló lehetõség nyílik az
egyéni és társas vadászatra. 

A létesítmény a legmodernebb fel-
szereltsége révén hétvégi túrák szerve-
zésére, családi kirándulásokra, rendez-
vények lebonyolítására is alkalmas. A
társaság reményei szerint a vendégház
méltó kifejezõje a társadalom irányába
megvalósított nyitás szándékának, a
környezõ térség fejlesztése iránti elkö-
telezettségüknek.

A március 7-i avató ünnepségen ün-
nepi köszöntõt mondott Dégi Zoltán a
NEFAG Zrt. vezérigazgatója, Jóri László,
Pusztavacs polgármestere, Pogácsás Ti-
bor Monor Város polgármestere, dr.
Jung László, a Magyar Fejlesztési Bank
Agrár- és Turisztikai Befektetési Fõigaz-
gatóság ügyvezetõ igazgatója és dr.
Szûcs Lajos, országgyûlési képviselõ. A
ház átadását követõen rövid pohárkö-
szöntõvel zárta az avatási ceremóniát
Nagy András, az MFB Zrt. igazgatója.
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A következõ uniós ciklus forrásallokáció-
jával kapcsolatos egyeztetések javában
zajlanak. Minden ágazat keményen har-
col és lobbizik a minél magasabb támo-
gatásért. Annak érekében, hogy az erdé-
szet élni tudjon – a következõ ciklus jóval
„zöldebb” elvárásainak leginkább megfe-
lelõ ágazatként – a felkínált növekvõ le-
hetõségekkel, megfelelõ nagyságrendû
forrásra van szükség. Ennek érdekében
Luzsi József, a MEGOSZ elnöke, úgy is
mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Erdõ- és Vadgazdálkodási Osztály veze-
tõje, februárban levélben fordult a tárca
vezetõjéhez és kérte, hogy biztosítsák
számunkra – a korábbi évekbõl szárma-
zó determinációs kötelezettséget is figye-
lembe véve – legalább a 2007–2013. évi
keretösszegeket. 

Kardeván Endrétõl, az illetékes állam-
titkártól kapott válaszlevelében a VM je-
lezte, hogy az erdészeti javaslatok be-
épültek a tervezett 2014–20-as Vidékfej-
lesztési Program 4.0. változatába és így

az erdészeti intézkedésekhez a megfele-
lõ összegeket tudták hozzárendelni. Ter-
mészetesen a forrásallokációs táblázat
véglegesítéséhez még felsõvezetõi dön-
tés szükséges, de rendkívül megnyugta-
tó, hogy kérésünket figyelembe vették, a
tárca érzékenyen közelít a kérdéshez és
azon van, hogy az erdõgazdálkodás fej-
lesztése az elkövetkezõ hét évben is tö-
retlenül folytatódjon.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

Reméljük, hogy lesz elegendõ támogatási
forrás az erdészetre!

Vendégházat avattak Pusztavacson


