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A kifejezetten zord, szeles, hûvös, csapadékos idõjárás elle-
nére is szép számmal gyûltek össze a meghívottak, köztük
Jakab István, az országgyûlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke,
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara elnö-
ke, dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügye-
kért felelõs helyettes államtitkár (ME), Ugron Ákos Gábor
állami földekért felelõs helyettes államtitkár (FM), Hörcsik
Richárd, a térség országgyûlési képviselõje, Zambó Péter,
az OEE elnöke, Mocz András, a MEGOSZ elnöke és a házi-
gazda szerepét betöltõ Horváth Jenõ, Füzér polgármestere
és a füzéri Erdõbirtokosság elnöke. 

A rendezvény kezdetén Duska József, a MEGOSZ ügyveze-
tõ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Dalvári
Vince Gábort, az FM fõosztályvezetõ-helyettesét, hogy olvassa
fel dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes üdvözlõlevelét.

„Tisztelt erdõtulajdonosok! Kedves erdész barátaim!  Kö-
szöntöm a magánerdõsök országos találkozóját és konfe-
renciáját Füzéren, a Zemplén szívében. Sajnálom, hogy kor-
mányzati kötelezettségeim miatt nem lehetek önök között,
ezért ezúton köszöntöm az esemény résztvevõit. 

Az erdõ legfontosabb természeti erõforrásaink egyike, nem-
zeti kincsként tekintünk a benne rejlõ értékekre. Hazánk
2 millió hektár erdõterületének több mint 40 százaléka ma-
gánkézben van. Ezt a közel 900 ezer hektár területet mintegy
félmillió erdõtulajdonos birtokolja. A rendszerváltozás óta ha-
zánkban a magángazdálkodók 200 ezernél is több hektár er-
dõt telepítettek. Magyarország így – az egy fõre jutó erdõterü-
lettel – az Európai Unió élvonalába került. Kormányzatunk
erdészeti stratégiájának célja, hogy az ország területének 27
százaléka fával borított legyen. Az erdõk adta természeti va-
gyonon túlmenõen a bennük végzett munka legalább ilyen
értékes, hiszen sok ember számára ad biztos megélhetést, a
magyar vidék egyik megtartóerejét jelenti. 

Jó ideje klímaváltozásra figyelmeztetnek a szakemberek.
Ennek káros hatásaival szemben minden fával borított terü-
let nagy segítséget jelent. A nyár elején kiadott kormány-
rendelet alapján lehetõség van ipari célú fásszárú ültetvé-
nyek telepítésére, amivel nemcsak a fás területek bõvítése a

cél, hanem a fának mint megújuló erõforrásnak a mennyi-
ségi növelése is. Ez egyúttal lehetõvé teszi az õshonos er-
dõállományokban a fakitermelés csökkentését és a mezõ-
védõ erdõsávok, fasorok, agrárerdészeti rendszerek
kiépítését. Bízom benne, hogy az erdõgazdálkodásnak ez a
formája ismét megerõsödik és a jövõben sikeres lesz. 

Nagy munka vár a földtulajdonosokra, az erdõtulajdonosok-
ra és az erdészeti szakemberekre. Ennek elvégzése elképzel-
hetetlen összefogás nélkül. Mindnyájunknak meg kell tanulni
újra az erdõbõl, az erdõvel élni, érintetlenül hagyva annak
önmagát megújító képességét. Ahhoz azonban, hogy ezt meg-
tehessük, már gyermekkorban meg kell ismerni és szeretni az
erdõt. Ezért is kiemelkedõ öröm számomra, hogy ezen a ren-
dezvényen családok és gyermekek is jelen vannak.

Tisztelt jelenlévõk! A 150 évvel ezelõtt született Kaán Ká-
roly erdõmérnök és gazdaságpolitikus gondolatait idézem.
Az õ nevéhez fûzõdik az I. világháború utáni magyar erdõ-
gazdálkodás újjászervezése, az Alföld fásítási programja és a
korszerû állami természetvédelem megteremtése. Azt mond-
ta: „Gondoskodnunk kell, hogy az ország népével megszeret-
tessük a fát és az erdõt, társadalmi akcióval biztosítsuk ha-
zánk lakosságában az erdõ megbecsülését, az erdõ kultuszát.”

Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm önöknek a ma-
gyarországi erdõk érdekében végzett eddigi áldozatos mun-
kájukat. Kívánom, hogy hivatásuk ezután is hordozza ma-
gában mindazt az örömöt, amit az erdõk számunkra,
erdészek és egyszerû kirándulók számára nyújtani tud. Ezú-
ton kívánok önöknek sok sikert, jó egészséget és jó mun-
kát a mindnyájunk számára oly kedves hazai erdõkben!”

A felvezetõ köszöntõk sorában Mocz András, a MEGOSZ
elnöke is a pulpitusra lépett, hogy megtartsa ünnepi elnöki
beszédét. 

„Tisztelt alelnök úr, helyettes államtitkár urak, képviselõ úr,
polgármester úr, elnök urak, hölgyeim és uraim, kedves ven-
dégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket a
Magán Erdõgazdálkodók Országos Szövetségének 2017. évi
nagyrendezvényén, amelynek Füzér település ad otthont. Meg-
köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és tiszta szívbõl
remélem, hogy a mai nap az erdésztársadalom számára, külö-
nösen a magánerdõsök számára nagy jelentõséggel bír. A fel-
nõttek értékes szakmai napon, a gyermekek családias környe-
zetben élménydús programokon vehetnek részt.  

Felvetõdik a kérdés, hogy miért ebben az idõpontban és
miért pont Füzéren tartjuk országos találkozónkat. Az elsõ
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MEGOSZ Nagyrendezvény Füzéren — I.
Dr. Somogyvári Vilmos az idei Rimler Pál-díjas

Szeptember 23-án, fenn a távoli északon, a zempléni er-
dõk és hegyek ölelésében, az apró részleteiben is kor-
hûen helyreállított Füzér várának történelmi „árnyéká-
ban”, Füzér településen tartotta meg országos
nagyrendezvényét a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége. 
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felvetésre könnyû válaszolni, mivel évtizedek óta szeptember
végén vagy október elején tartjuk meg rendezvényünket, im-
már 14. alkalommal.  És hogy miért Füzéren, erre pedig azt
válaszolom, hogy rendezõelvként nem csak az ország keleti
és nyugati pontján, Napkoron és Somogyszobon, hanem
északon és délen, az egész ország területén szeretnénk meg-
ismertetni és elismertetni a MEGOSZ tevékenységét.

Szeretnénk megszólítani lehetõség szerint minden erdõ-
tulajdonost és minden erdõgazdálkodót. 

A jelenlegi mintegy ezer fõs taglétszámot duplájára vagy
akár többszörösére kell növelnünk. 

A stabil, nagy létszámú tagságtól befolyó tagdíjak szol-
gálják független szövetségünk alapfinanszírozását. 

Természetesen nemcsak anyagi javakra van szükségünk,
hanem arra a mérhetetlen szellemi kapacitásra is, amely ben-
nünk, önökben rejlik. Ahhoz, hogy gazdálkodásunkhoz meg
tudjuk teremteni a megfelelõen mûködõ jogi környezetet, azt
a feltételrendszert, ami a zavartalan mûködésünkhöz szüksé-
ges, kellenek azok a problémafelvetések, javaslatok és meg-
oldások, amelyekkel önök rendelkeznek. 

A mi feladatunk a szövetségben pedig az, hogy ezt az ér-
tékes információhalmazt rendszerezzük és áramoltassuk a
gazdálkodók és a döntéshozók között. Másik oldalról meg-
közelítve szükségünk van a tagság kontrolljára, hogy jól tesz-
szük-e a dolgunkat, avagy sem.

Tisztelt hölgyeim és uraim! A magyar erdõgazdálkodás tör-
ténetében, különösen a magán-erdõgazdálkodás területén a
2017-es év nagy jelentõséggel bír. A tavaszi parlamenti ciklus
törvényalkotásában megszületett kétharmados többséggel a
2009. évi XXXVII-es törvény módosítása. Örömmel tájékozta-
tom önöket, hogy az elõkészítési folyamatokban kart karba
öltve dolgozott együtt az általam négyesfogatnak nevezett csa-
pat: Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége, Országos Erdészeti Egyesület, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a Pro Silva Hungariae Egyesület. 

Tisztelt hölgyeim és uraim! Ebben a törvényben észsze-
rûen és hatékonyan érvényesülnek szektoroktól függetle-
nül, egységesen a gazdasági szereplõk érdekei természeti
értékeink megóvása és megõrzése mellett. Nem kellett, és
nem kell szégyenkeznünk természetvédelmi kötelezettsége-
ink miatt. Az elmúlt húsz évben több mint 200 000 hektár te-
rületet konzerváltunk zöld felületté erdõtelepítéseinkkel.

Ez az év azért is nagy jelentõséggel bír, mert az agrári-
umban az erdésztársadalomnak ilyen összefogására régen
volt példa. Nincs vége még az évnek, és nincs vége a fel-
adatoknak sem. A törvény szellemiségét tükrözõ végrehaj-
tási rendeletek megalkotásához ugyanerre az összefogásra,
ugyanerre a szellemi tõkére van szükség. Ahhoz, hogy az
erdõgazdálkodók hatékonyan tudjanak mûködni, ahhoz,
hogy a bürokrácia csökkenjen, ahhoz, hogy a korlátozások
észszerûek és betarthatók legyenek, és ahhoz, hogy ne a
bírságoktól kelljen rettegni, egy mindenki számára elfogad-
ható végrehajtási rendeletegyüttesre van szükség. 

Tisztelem és becsülöm azokat a kollégákat, akik ebben a
szellemben tesznek az ügyért a minisztériumban, ugyanakkor
sajnálom is õket, mivel nagyon kevesen vannak a felhalmozó-
dott feladatok ellátására. Szükségesnek látom a fõosztály meg-
erõsítését, ahol legalább 3-4 fõnek kellene képviselni a magán-
erdõszektort, és ugyanennyinek az állami szektort. Ezzel a
változással a magyar erdõgazdálkodás rangja is emelkedne.

Ez az év azért is fontos, mert március 31-ig megjelent a
Vidékfejlesztési Program minden erdészeti jogcíme. Ettõl az
évtõl van lehetõségünk elkölteni azt a több mint száz milliár-

dos összeget, amely rendelkezésre áll, és fejlõdésünk záloga
lehet. A Miniszterelnökség partner volt, és partner a támoga-
tási rendeletek felülvizsgálatára és módosítására, a forrásallo-
kációk átcsoportosítására is a források erdészeti ágazaton be-
lüli megtartásával. Így történt ez legutóbb az erdõsítési jogcím
módosításának tekintetében. Köszönjük a pozitív hozzáállást. 

Ugyanakkor a kifizetésekkel és a pályázatok elbírálásá-
val kapcsolatban szeretném, ha a Miniszterelnökség megis-
merné és megfogadná nagyapám mondását: Ha adsz, ak-
kor gyorsan adjál, mert aki gyorsan ad, az kétszer ad! 

Az erdõk megélhetést, munkalehetõséget adnak olyan tá-
voli helyein az országnak, ahol ez kincset ér, és megbecsülést
vált ki. Kiemelten fontos feladatunk a nem mûködõ magáner-
dõk gazdálkodásba vonása, ami nagy lehetõséget kínál, de
sok-sok feladat következetes elvégzésével is jár. Ehhez az út
az erdészeti szakirányítási támogatási rendszer visszaállításán
keresztül vezet. Örvendetes, hogy van már önálló költségve-
tési sorunk, amelyben 2018-ra vonatkozóan 0 Ft szerepel, de
2019-re szeretnénk, ha 1,5–2,0 milliárd Ft szerepelhetne.

A vidéki családok igazi rezsicsökkentését pedig a tûzifa
áfájának 5%-ra történõ csökkentése jelentené. Ebben a fo-
lyamatban szintén segítenek bennünket stratégiai együttmû-
ködõ partnereink.

Ezúton is köszönetet mondok a Földmûvelésügyi Minisz-
tériumnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, kiemelt
támogatóinknak, az Andreas STIHL Kft.-nek és a Valkon
Kft.-nek rendezvénysorozatunk támogatásáért, amely a
fenntartható erdõrõl, a társadalom, elsõsorban a gyerekeink
környezettudatos nevelésérõl szól. Ebben az évben még az
ország több pontján, Zalaegerszegen, Ásotthalmon, Napko-
ron és Budapest környékén van lehetõségünk rendezvénye-
ket tartani, az erdõgazdálkodás, a magán-erdõgazdálkodás
bemutatására, társadalmi elismertségünk növelésére.

Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Egy alkalommal Sol-
tész Miklós államtitkárral beszélgettem rendezvényeinkrõl, ami-
kor is azt tanácsolta, hogy nektek erdészeknek nem csak a
szakmai rendezvényeken, ami évente 10-20 alkalommal van,
hanem mindennap csodát és példát kell mutatni az emberek-
nek, a társadalomnak ahhoz, hogy megismerjék, elismerjék
munkátokat. Elfogadtam a tanácsát, nap mint nap teszek érte,
és arra kérem önöket, hogy csatlakozzanak hozzám, és segítse-
nek ebben a munkában. A magyar erdõk szolgálják a magyar
emberek boldogulását és boldogságát. Az erdõtulajdonosok er-
dei pedig szolgálják családjaik megélhetését és jólétét. 

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket, jó szerencsét, üdv az
erdésznek!”

A MEGOSZ elnökének köszöntõje után átadták a Rimler
Pál-díjat. A magánerdõs kitüntetést 2017-ben dr. Somogyvá-
ri Vilmos vehette át. 
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Dr. Somogyvári Vilmos 1968-ban lett Sopronban erdésztech-
nikus, majd 1974-ben erdõmérnök, 1980-ban a Gödöllõi Egye-
temen vállalatgazdálkodási szakmérnök és mérlegképes köny-
velõ. 1981-ben a zárttéri dámtenyésztés témakörben lett a
tudományok doktora, amit akadémiai díjjal is kitüntettek. 2009-
tõl erdõ- és fagazdálkodás, valamint vadgazdálkodás területén
szakértõ, jogosult erdészeti szakszemélyzet és vizsgabizottsági
elnök. A szakmai közéletben is tevékenyen vett részt, 1974-tõl
tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek, ahol közel harminc
évig helyicsoporttitkár volt. Tagja a Magyar Vadászkamarának
1992-tõl, és 2007-tõl a Magán Erdõtulajdonosok és Erdõgazdál-
kodók Országos Szövetségének. Megszerzett tudását sok terü-
leten hatékonyan kamatoztatta: 1974–1980-ig a Telki Erdõ- és
Vadgazdaság Gödöllõi Erdészeténél fahasználati mûszaki veze-
tõ, 1980 és 1982 között a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Vadbiológiai Kutató Állomás tudományos munkatársa, 1982-tõl
1987-ig a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Vadbiológiai Ku-
tató Állomás állomásvezetõjének nevezik ki, 1987–1991 között
a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Állattani és Vadbiológiai

Intézet vadgazdál-
kodási osztályveze-
tõjévé léptetik elõ,
1991–2007 között fa-
kereskedelemmel,
fafeldolgozással
foglalkozó vállalko-
zás tulajdonosa, ve-
zetõje. 2007 és
2011 között a Ma-
gán Erdõtulajdono-
sok és Gazdálko-

dók Országos Szövetsége programvezetõje, 2011-tõl 2013-ig a
Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Képzési és Szak-
tanácsadási Intézet erdészeti és vadászati szakreferense. 

2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetõ erdõ- és
vadgazdálkodási szakértõje, ahol feladatai között a törvények,
rendeletek véleményezése és összefoglalóinak elkészítése,
konferenciák szervezése volt, valamint kiállításokon felkészítõ
szakmai anyagok írása, osztályértekezleteken elõadások tartá-
sa, az országos erdõ- és vadgazdálkodási osztály vezetõségi
tagjaként a mindennapi feladatok koordinálása szerepelt.
Munkássága elismeréseként 2016-ban Pro Silva Hungariae-díj-
ban részesült.

Dr. Somogyvári Vilmos a MEGOSZ munkatársaként rend-
kívül sokat tett azért, hogy az erdészeti vidékfejlesztési támo-
gatások a 2007–2013 idõszakban kiírásra kerüljenek, és az el-
bírálás és a támogatások kifizetése minél zökkenõmentesebb
legyen. Mindemellett munkája a magán-erdõgazdálkodás fej-
lesztésének szinte minden területére kiterjedt, a MEGOSZ tag-
sága és a szélesebb értelemben vett magánerdõ-tulajdonosi,
-gazdálkodói kör mindenkor számíthatott segítségére. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál széles körû ismere-
teit rendkívül hatékonyan kamatoztatta, folyamatosan segítet-
te és támogatta az erdõgazdálkodás fejlesztését, a jogszabályi
környezet javítását, gazdálkodóbaráttá tételét. Személye az
erdõtörvényt elõkészítõ szakértõi csoportban mindvégig meg-
határozó volt, számos kritikus, nehéz helyzetben segítette to-
vább konstruktív gondolkodásával a megakadni látszó folya-
matokat. Munkásságával a magyar magán-erdõgazdálkodás
fejlõdésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A díj átadása után Luzsi József korábbi MEGOSZ elnök
számára adományoztak tiszteletbeli elnöki címet, ezzel ismerve
el az elmúlt évtizedek alatt végzett érdekképviseleti munkáját.

Luzsi József elévül-
hetetlen érdemeket
szerzett a MEGOSZ
létrehozása, tagságá-
nak megerõsítése, cél-
jainak kidolgozása és
érdekvédelmi szerep-
körének hatékonnyá
tétele érdekében. Tet-
te mindezt a szakmá-
ja iránti szeretettel és
nagy-nagy alázattal,
mindig figyelve arra,
hogy szakértelmét a
MEGOSZ érdekében
is kiteljesítse és ta-

pasztalatait átadhassa. Vezetõi kvalitásai átadása továbbra is
érdeke a szervezetünknek, ezért Luzsi Józsefet a MEGOSZ
tiszteletbeli elnökének tekinti, és a tiszteletbeli elnöki cím vi-
selésére feljogosítja.

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége a 2009. évi harminchetedik törvény módosításában a
közösen végzett eredményes munka maradandó emlékeként,
tisztelete és nagyrabecsülése ércbe foglalt jelképeként emlék-
érmet adományozott: Semjén Zsoltnak, Magyarország minisz-
terelnök-helyettesének, Jakab Istvánnak, az Országgyûlés
alelnökének, Gyõrffy Balázsnak, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnökének, Bitay Márton Örsnek, a Földmûvelésügyi
Minisztérium államtitkárának, Szalai Károlynak, a Földmûve-
lésügyi Minisztérium volt erdészeti referensének, Zambó Pé-
ternek, az Országos Erdészeti Egyesület elnökének, Támba
Miklósnak, a MEGOSZ volt alelnökének.

Szövetségünk nagy tisztelettel megköszöni a sok segítsé-
get, bátorítást, a szakmai és stratégiai tanácsokat, ami nél-
kül az erdõtörvény jobbításába fektetett többéves munkánk
nem lehetett volna eredményes. Köszönjük a személyes sze-
repvállalást, a kiállást az erdõk, a magán-erdõtulajdonosok
és gazdálkodók mellett. Ezúton egyben tolmácsoljuk az er-
dõtulajdonosok és gazdálkodók köszönetét is, bízva abban,
hogy a törvény módosítása során sikerült olyan rendelkezé-
seket törvénybe iktatni, amelyek biztosítják az erdõgazdál-
kodási és a védelmi érdekek közötti egyensúlyt, és ezáltal a
magyar magán-erdõgazdálkodás elfoglalhatja megérdemelt
helyét a vidéki gazdálkodásban.
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