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Jelen voltak: Luzsi József, Dr. Ódor Jó-
zsef, Mihályfalvy István, Virágh János,
Dr. Sárvári János illetve meghívottként:
Ormos Balázs (OEE), Bartha Pál
(FVM), Dr. Lengyel Attila (NEP) és
Schiberna Ernô (METH) 

Helyszín: Szolnok, Szabadság tér 2.
fsz. 2.

Luzsi József elnök köszöntötte a
megjelenteket. Jegyzôkönyv vezetônek
Dr. Sárvári Jánost javasolta, amivel az
egybegyûltek egyhangúlag egyetértet-
tek. Ezt követôen a kiadott napirend-
nek megfelelôen az alelnöki munkater-
vek és a saját feladatkörben eddig vég-
zett munka rövid ismertetése követke-
zett.

A Dr. Ódor József felvetése alapján ki-
alakult hozzászólások eredményeként
az a döntés született, hogy az erdészet-
nek a SAPARD programban való megje-
lenítéséhez szükséges jogszabály módo-
sításra vonatkozó javaslatát a MEGOSZ
az OEE-vel, a FAGOSZ-szal és az Agrár-
kamarával közösen terjeszti elô.

Felelôs: Dr. Ódor József, Mihályfalvy
István és Dr. Sárvári János
Határidô: december 3.

* * *
A november 24-i FÔVÉT ülésen el-

hangzottakhoz kapcsolódóan elhatároz-
ták, hogy a MEGOSZ is regisztráltassa
magát, tekintettel a közelgô uniós csatla-
kozásra az illetékes falugazdásznál.

Felelôs: Dr. Sárvári János
Határidô: december 31.

* * *
Ezután az elnökségi ülés meghallgat-

ta és megvitatta Dr. Lengyel Attila (NEP):
„A magánerdô-gazdálkodás intézmény
rendszerének bemutatása” címû igény-
felmérô tanulmányát (FAO/IUCN KKE
project), illetve Schiberna Endre

(METH): „A magánerdôk közcélú hasz-
nálatának helyzete” c. elôadását.

Dr. Sárvári János röviden ismertette
a CEPF Prágában, 2003. november 10-
11-én megtartott közgyûlésén elhang-
zottakat. A megtárgyalt napirendi pon-
tok közül kiemelte a NATURA 2000 há-
lózattal kapcsolatos álláspontot, illetve
az energiaerdôk jövôbeni növekvô fon-
tosságát az Európai Unióban. Elmond-
ta, hogy kétoldalú megállapodás meg-
kötésére vonatkozóan az alábbi delegá-
ciókkal egyeztek meg: Szlovákia,
Ausztria, Franciaország, Spanyolország,
Portugália. A magyar delegáció – tekin-
tettel arra, hogy 2004-ben ünnepli a
MEGOSZ 10 éves fennállását – elnöksé-
gi hozzájárulás esetén – felajánlotta,
hogy a CEPF 2004 novemberi közgyû-
lését Magyarországon rendezze meg,
amit a jelenlévôk örömmel fogadtak. Az
elnökség a javaslatot elfogadta, arról ér-
tesíteni kell a CEPF Titkárságát.

Felelôs: Dr. Sárvári János
Határidô: december 15.

* * *
Dr. Ódor József ismertette a NEP Ma-

gánerdô és magánerdô-gazdálkodás c.
fejezetének november 10-12. között

egyeztetett anyagát és annak tervezett
pénzügyi forrásigényét, amelyet máso-
latban átadott az FVM jelenlévô képvi-
selôjének. A hozzászólások után az a
döntés született, hogy az eddig kialakí-
tott anyagot a NEP és a MEGOSZ képvi-
selôinek az FVM-mel egyeztetni kell.

Felelôs: Dr. Ódor József
Határidô: mielôbb, illetve folyamatos

* * *
Ormos Balázs az Országos Erdészeti

Egyesület fôtitkára üdvözölte a megje-
lenteket. Átadta az OEE levelét, ami az
alábbiakat tartalmazza:

„Az OEE elnöksége döntött abban,
hogy a MEGOSZ elnökségi ülésein sza-
vazati jog nélkül, Ormos Balázs fôtitkár
úr képviseli egyesületünket. A MEGOSZ
részérôl az OEE elnökségi ülésein Dr.
Sárvári János fôtitkár vesz részt.”

Az OEE fôtitkára reményét fejezte ki,
hogy a 2004. évi WOOD TECH rendez-
vényen a MEGOSZ önálló standdal
képviselteti magát, az OEE ehhez segít-
séget ad.

Ormos Balázs javasolta, hogy a 2004.
évi erdészeti támogatási rendszerrel
kapcsolatos módosító javaslatokat az
OEE és a MEGOSZ közösen dolgozza ki
és terjessze elô. A javaslattal a jelenlé-
vôk egyetértettek, kihangsúlyozva a
független és határozott érdekképviselet
szükségességét a magánerdô-gazdálko-
dás égetô problémáival kapcsolatban.

* * *
Dr. Sárvári János a MEGOSZ által

alapítandó díjra vonatkozóan átadta az
Elnökségi Ülés tagjainak a Riedl Gyula
könyvtárvezetô úrtól (OEE) kapott a
Rimler Pál és báró Waldbott Kelemen
fontosabb életrajzi és szakmai munkás-
ságára vonatkozó anyagokat tanulmá-
nyozás céljából. Döntés a következô
ülésen várható.

Budapest, 2003. december 2.
Dr. Sárvári János 
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