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MAGÁNERDÕBEN

Az ünnepi konferencia elõtt elhangzott
Kossuth téri beszédek végén tanulságos
internetes aláírásgyûjtési eredményeket
foglalt össze Pályi Zoltán nyírségi erdõ-
mérnök. Mint elmondta, a világhálón
meghirdetett mozgalmat nem a hazai ter-
mészetvédelem és nem is az EU rende-
lettervezete ellen, hanem elsõsorban az
akác és az akácméz hungarikummá nyil-
vánításáért kezdeményezte. Az interne-
tes akcióban mintegy 72 ezer ember alá-
írását sikerült összegyûjteni, aminek 2%-a
a határainkon túlról érkezett. Szerinte ez
valódi tömegtámogatottságot jelent a fe-
hér akác hazai szerepének tárgyilago-
sabb megítélése terén, hiszen korábban
sok esetben csak a minden szakmai ala-
pot nélkülözõ, szubjektív nézetek kerül-
tek nyilvánosságra a fafajjal kapcsolatban.

A gyors helyszínváltás után, a MEG-
OSZ húszéves fennállását ünneplõ részt-
vevõk a Magyar Tudományos  Akadémia
számos történelmi jelentõségû eseményt
látott dísztermében gyûltek össze. A szék-
sorokban helyet foglalókat, a megjelent
vendégeket, magán-erdõgazdálkodókat,
szakirányítókat dr. Sárvári János ügyve-
zetõ elnök köszöntötte, majd átadta a szót
dr. Bitay Márton Örsnek, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium államtitkárának.

Az államtitkár ünnepi beszédében ki-
emelte, hogy a rendezvény legfontosabb
üzenete a hazai erdõterület növekedésé-
nek a ténye, amely elsõsorban a magyar
magán-erdõtulajdonosok munkájának
eredménye. Az általuk  kezelt területek
nagysága – a céltudatos szakmai munka
nyomán – lassan eléri a hazai erdõterület
50%-át.  Ez összességében 850 ezer hek-
tár erdõt és mintegy 35 ezer erdõgazdál-

kodót jelent. Hazánkban egyre több az
erdõtulajdonos, amely egyre több vidéki
munkahelyet is teremt. Mint rámutatott,
az érintett 1,5 millió állampolgárt nem le-
het figyelmen kívül hagyni, véleményü-
ket, javaslataikat meg kell hallgatni. Az õ
céljaikat képviseli a MEGOSZ, amely
2010 óta a minisztérium stratégiai partne-
re. Ennek keretében szoros együttmûkö-
dést tervez a szakmai képviselettel, a jog-
szabályi háttér ésszerûsítése és a 2014-
2020 közötti uniós pályázati források
igénylése és minél jobb felhasználható-
sága terén. Beszéde végén ígéretet tett rá,
hogy pártját fogja a magyar erdõknek.

Az államtitkár ünnepi köszöntõje
után Jakab István, az országgyûlés alel-
nöke, a MAGOSZ elnöke emelkedett
szólásra. Elsõ szavai, mondatai az el-
múlt húsz esztendõ tisztességes együtt-
mûködésének köszönete volt.  E téren
külön kiemelte Telegdy Pál érdemeit.
Mint elmondta, az utóbbi két évtized
egyeztetései során a cél mindvégig a
magyar erdõgazdálkodók munkájának
eredményesebbé tétele volt. Visszaem-
lékezett a 2009. évi erdõtörvény jogsza-
bály-alkotási munkáira és utalt rá, hogy
a jelentõs szakmai feladat után most új
szakmai célokat kell megvalósítani a
törvény módosításával. Ezt a munkát is
együttmûködve kell majd véghezvinni.
Mint az Országgyûlés Mezõgazdasági
Bizottság Erdészeti Albizottságának ko-
rábbi elnöke megköszönte a négyéves
közös munkát és úgy vélte, hogy az en-
nek keretében elvégzett munka sem
volt hiábavaló. 

Kiemelte, hogy a hazai akác védelme
során az erdészszakma nagyobbik része –

az erdészettudományi kutatóktól a ma-
gán-erdõgazdákig – egybeforrt. Ez ha-
zánkban és határainkon túl is jól bizonyít-
ja, hogy valódi eredményeket csak össze-
fogással lehet elérni. Az Akác-koalíció
mûködését méltatva hangsúlyozta, hogy
ahogyan nem kell félteni a termõföldet a
gazdától, úgy a magyar erdészektõl sem
kell a magyar erdõket. Szakmájuk alapja,
hogy védik a rájuk bízott természeti érté-
keket. Emlékeztetett, hogy a közjó mellett
a haszonvétel is legalább olyan fontos, hi-
szen az erdõ adta javakat felhasználva
meg kell tudnunk élni a mindennapok-
ban. Az erdész szakemberek pedig min-
dennek tudatában felelõsen végzik a
munkájukat. Végezetül elmondta, hogy a
MEGOSZ kiváló partner volt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara kialakítása során
is, majd felhívta a figyelmet, hogy az er-
dész mindig a jövõnek dolgozik.

Jakab Istvánt követõen a Miniszterel-
nökség nevében Kis Miklós Zsolt állam-
titkár lépett a mikrofon elé. Elsõként ki-
emelte, hogy olyan rendezvényen lehet
jelen, mely egyszerre emlékezik az elért
eredményekre, ugyanakkor elõretekint
a jövõben várható közös feladatokra.
Utalt a magán-erdõgazdálkodók eddigi
példaértékû munkájára és reményét fe-
jezte ki, hogy a magas fokú szakmaiság
a következõ idõszak kihívásai során is
rendelkezésre áll majd. 

A magyar kormány csak akkor tud
megfelelõ jogszabályokat alkotni, ha van-
nak olyan szakmai civil szervezetek, akik
támogatják a közös munkát. A vidékfej-
lesztési programok is csak akkor lehetnek
rövid, közép és hosszú távon sikeresek,
ha ez a szakmai tudás megjelenik a javas-

Jubileumi MEGOSZ nagyrendezvény 
Budapesten II.
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latokban, a felvetésekben, a kormányzat-
tal történõ egyezetések során.

Az államtitkári felszólalás után Hubay
Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
vidékfejlesztésért felelõs alelnöke mon-
dott ünnepi köszöntõt, Gyõrffy Balázs, a
NAK elnöke nevében is. A kamara és a
magánerdõ-tulajdonosok természetes
szövetségesei egymásnak, éppen ezért
nem véletlen, hogy már a NAK megala-
kulásakor fontos szerepet szántak a ma-
gán-erdõgazdálkodóknak. Az sem vélet-
len, hogy a megyei erdészeti és vadászati
küldöttek több mint fele magánerdõs. Eb-
bõl eredõen érthetõ volt, hogy a NAK er-
dõ- és vadgazdálkodási országos kamarai
osztályát Luzsi József, a MEGOSZ elnöke
vezesse. Mint kifejtette, a további szoros
együttmûködésre a jövõben is nagy szük-
ség lesz, ahogy a kamara is számít a ma-
gánerdõsök szakmai tapasztalataira.

Több mint 12 ezer magán-erdõgaz-
dálkodó tagja a kamarának, amely
olyan jelentõs érdekérvényesítõ erõ,
amiben a MEGOSZ tagjai is õszintén hi-
hetnek. Biztatta a tagságot, hogy az el-
képzelések, javaslatok kimunkálásán
túl vegyenek részt a kamara mindenna-
pi munkájában, a megyei és országos
osztályok mûködtetésében, mert csak
így érhetõk el a közös célok. 

Idén májusban a NAK erdõ- és vad-
gazdálkodási osztálya határozatban fo-
gadta el, hogy a jelenleg hatályos erdõ-

törvény módosításai helyett új erdõtör-
vényre van szükség. A kamara elnöksé-
ge egyhangúlag hagyta jóvá a határoza-
tot és a benne foglaltakat, majd azt el-
juttatta Fazekas Sándor miniszternek,
aki támogatásáról biztosította a törek-
vést. Ez az új jogszabály-alkotás nem
kerülheti meg sem a vadászatról szóló
törvény, sem a természetvédelemrõl
szóló törvény módosítását. Kérte Bitay
Márton Örs államtitkárt, hogy fogadja el
ebben a folyamatban a MEGOSZ és a
NAK szakmai segítségét. Végezetül azt
kívánta, hogy a közös munka végered-
ménye mindenki által betartható, vég-
rehajtható, komplex, erdõ- és vadgaz-
dálkodási, természetvédelmi érdekeket
szem elõtt tartó, egymást erõsítõ jogsza-
bályi kódex legyen. 

Ezután a külföldrõl meghívott ven-
dégek kaptak szót, köztük elsõként dr.
Melles Elõd, a Székelyföldi Magánerdõ-
tulajdonosok és Gazdálkodók Szövet-
ségének elnöke. Majd Szakács Sándor,
az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi
Helyi Csoportjának elnöke, Franz Fi-
scher, az Osztrák Magánerdõs Szövet-
ség vezetõségi tagja, az Alsó-Ausztriai
Magánerdõs Szövetség elnöke, vala-
mint Philipp Lorette – aki francia állam-
polgárként is a MEGOSZ tagja – tisztelet-
beli konzul köszöntötte a résztvevõket.

Az Akadémián elhangzott elõadások
sorát Luzsi József, a MEGOSZ elnöké-

nek ünnepi beszéde zárta, melynek tar-
talmát az elõzõ lapszámunk vezércik-
kében adtuk közre.

Az elnöki felszólalás után átadták a
MEGOSZ éves szakmai díját, a Rimler
Pál-emlékérmet, melyet idén Támba
Miklós vehetett át. (Ld. következõ cikk-
anyagunkat.)

A MEGOSZ fennállásának két évtize-
des jubileumát ünneplõ rendezvény
ezután szakmai konferenciával folytató-
dott, melyen elsõként Prof. dr. Oroszi
Sándor, a hazai magánerdõ-gazdálko-
dás történetébe engedett bepillantást.
Dr. Schiberna Endre, a NAIK-ERTI tu-
dományos fõmunkatársának elemzõ
elõadása a magyar magánerdõ-gazdál-
kodás korszakos helyzetérõl szólt. Wis-
novszky Károly, a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság igazgatója pedig a hatóság
szemszögébõl, a számok, adatok tükré-
ben jellemezte a magánerdõ-gazdálko-
dás hazai viszonyait. Kis Miklós Zsolt
államtitkár a vidékfejlesztés 2014-2020
közötti erdészeti lehetõségeit mutatta
be, majd Papp Gergely, a NAK fõigazga-
tó-helyettesének elõadása zárta a kon-
ferenciát.  (Az elõadások egy része a
MEGOSZ kiadványaként, az Erdészeti
Lapok mellékletében jelent meg szep-
temberben.)

Az ünnepi eseményt végül közös du-
nai hajózás és díszvacsora zárta.

Szöveg és kép: Nagy László

MAGÁNERDÕBEN

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége 2014-tõl 2017-ig az Országos Erdészeti Egye-
sülettel és három nemzeti parkkal együttmûködve, a
WWF irányításával, a „Továbbfejlesztett kommunikáció,
együttmûködés és kapacitásbõvítés a Natura 2000 erdõk
biodiverzitásának megõrzése érdekében” címû (röviden:
„Élet az Erdõben”) LIFE programban vesz részt. 

A kommunikációs program kiemelt célja a Natura
2000 területeken gazdálkodók minél szélesebb körû tá-
jékoztatása, a megvalósításhoz rendelt támogatások
megismertetése. A MEGOSZ szeretné kibõvíteni ezt a célt az érintett
tulajdonosok, illetve magánerdõ-gazdálkodók által pályázható tá-
mogatások maximális felhasználásával, felvállalva ezzel a még ren-
dezetlen, gazdálkodó nélküli területek bevonásának lehetõségét is.

A tervek szerint az országban arányosan elosztva tizenöt tájékoz-
tató rendezvényen lesz lehetõsége alkalmanként ötven-száz fõnek
hozzájutni az eredményes pályázathoz szükséges információkhoz.
Heves megyében októberben kezdõdik a program, amit 2015 tava-
szán a Zemplén és a Cserhát térségében kettõ követ. Nógrád és Pest
megyében április-májusban lehet számítani a tájékoztatóra, míg a
többi terület 2016 végéig kerül sorra.

A LIFE program projektvezetõjének Duska József erdõmérnököt
választottuk, aki már több sikeres pályázatban vett részt. A gazdálko-
dási gyakorlatot 1981-tõl az EGERERDÕ Zrt. Felsõtárkányi Erdésze-
ténél, majd az erdõgazdaság termelési osztályán – a bükki erdésze-
tek erdõkezelési tevékenységének irányításával – szerezte meg. Köz-
ben elvégezte a fatermesztési szakmérnöki szakot 1998-ban. 1993-tól

2011-ig a Bükki Nemzeti Park igazgatóhelyettese, majd
igazgatója volt, ahol feladata kibõvült három észak–ma-
gyarországi megye nagy részben erdõvel borított védett
területeinek kezelésével.   Szoros kapcsolatot alakított ki
a területen gazdálkodó erdõgazdaságokkal, erdõtulaj-
donosokkal, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, és
az idõközben feladatként megjelenõ területfejlesztési
programok miatt az önkormányzatokkal is. Feladatai
mellett 1996-tól a Magyar Tudományos Akadémia Mis-
kolci Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizottság titká-

ra négy cikluson át, majd a bizottság társelnöke egy ciklusban,
2002–2011 között a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizott-
sága, Erdészettudományi Albizottságának tagja, 2004–2012 között a
Magyar Nemzeti Erdõrezervátum Bizottság tagja, 2010–2012 között
az Országos Erdõtanács tagja, 2004-tõl az Országos Magyar Vadász-
kamara Természetvédelmi és Erdészeti Szakbizottság tagja. Az Erdõ-
mérnöki Kar címzetes egyetemi docense, a Pro Natura-díj tulajdono-
sa.  1981-tõl az Országos Erdészeti Egyesület tagja, 2002-tõl 2006-ig
általános alelnöke. 2012–2013-ban a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
alkalmazásában a Heves Megyei Erdészeti Igazgatóság pályázatke-
zelési referense.  Magánerdõ tulajdonos, szakirányító. 2014-tõl igaz-
ságügyi szakértõ, szakterületei: erdõgazdálkodás, élõvilág-védelem
és tájvédelem, erdei vadkár. 

Duska József projekvezetõként 2014. június derekától a Ma-
gán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének
új munkatársa.

MEGOSZ

Duska József a MEGOSZ új munkatársa


