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Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Tisztelt Tagtársak!

A legutóbbi közgyûlés (2003. szep-
tember 30.) óta eltelt 8 hónap történé-
seit szeretném a közgyûlés elé tárni.

A közgyûlés utáni elsõ elnökségi
ülésen az elnök és az alelnökök között
szakterületenként megtörtént a felada-
tok elosztása.

Az elmúlt idõszakban ki-ki a saját
szakterületén látta el feladatát (a tagság
mindenrõl az Erdészeti Lapokból tudo-
mást szerezhetett és ezúton is az a kéré-
sem, hogy a különbözõ problémákkal,
kérdésekkel minden tagtársunk fordul-
jon a megfelelõ szakterületen mûködõ
alelnök felé).

A továbbiakban részfeladatonként
próbálnám az elmúlt idõszak történése-
it a közgyûlés tudomására hozni. 

Szervezeti változások, illetve vál-
toztatások

Regionális irodákat nyitottunk, egyet az or-
szág keleti, egyet az ország nyugati részén,
helyileg Szolnokon és Zalaegerszegen. 

Ezúton hívom fel a tagtársak figyel-
mét, hogy még ebben az évben minden
régióban legitim régióképviselõt kell
választani, aki a küldöttgyûléseken
képviseli az ottani MEGOSZ tagokat. 

A közgyûlés bízza meg a jelenlegi
régióképviselõket ezen választások le-
bonyolításával. 

Budapesti központi irodánk mûkö-
dését fõtitkárunk dr. Sárvári János
munkába állásával a helyi igényeknek
megfelelõen átszerveztük. 

Sokan keresik meg titkárságunkat
ügyes-bajos dolgaikkal, kérdéseikkel.
Mindezek tagjaink aktivitását jelentik. 

Kapcsolattartás hazai társszerveze-
tekkel

1. Együttmûködési szerzõdést kötöt-
tünk az Országos Erdészeti Egyesület-
tel. 

– Az Erdõgazda címû lap megszûné-
se után lehetõséget kaptunk az OEE-tõl
az Erdészeti Lapokban történõ folyama-
tos megjelenésre. Valamennyi tagunk-
hoz eljuttattuk az Erdészeti Lapokat,
melyen keresztül aktuálisan megpró-
báltunk tájékoztatni mindenkit az aktu-
ális eseményekrõl. (MEGOSZ Híradó)

– Megállapodás született arról is,
hogy az Erdészeti Lapok szerkesztõbi-
zottságába egyik alelnökünk, Mihály-
falvi István tagként vegyen részt. Így
fõtitkárunkkal és dr. Czerny Károllyal
már három fõ képviseli itt a magán-
erdõ-tulajdonosok ügyét.

– A MEGOSZ és az OEE megállapo-
dott abban is, hogy a két szervezet
fõtitkára tanácskozási joggal részt vesz
mindkét fél elnökségi ülésein. 

2. A Fagazdasági Országos Szövetség-
gel (FAGOSZ) hasonló megállapodásra
jutottunk. Elnökségi ülésekre ugyanúgy
egy-egy fõt tanácskozási joggal, dele-
gáltként küldünk; a MEGOSZ-t Mihály-
falvi István képviseli, a FAGOSZ-t
Möcsényi Miklós. 

3. Az Agrárkamarával hasonló együtt-
mûködés létrehozásán munkálkodunk
jelen pillanatban, de már eddig is, több
esetben összefogva a három szervezet
észrevételeit, módosító javaslatait együt-
tesen juttatta el különbözõ hatóságok és
minisztériumok vezetõsége felé. 

Kapcsolattartás minisztériumok-
kal, hatóságokkal és egyéb szerve-

zetekkel
– Az elmúlt idõszak során több mint 10
alkalommal fordultunk a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
különbözõ szintû vezetése felé a 2004.
évi költségvetés, az erdõfenntartás és az
erdõtelepítés támogatása, a befejezett
erdõsítések és erdõtelepítések ápolása,
az ezzel kapcsolatos költségvetések le-

adása, kifizetése és egyéb adminisztra-
tív ügyek lebonyolítása témakörében.
Szinte havi rendszerességgel személyes
megbeszéléseket folytatunk az FVM Er-
dészeti Fõosztályának vezetésével az
aktuális erdészeti problémák mielõbbi
megoldása érdekében. (Aktuális infor-
mációként szeretném elmondani, hogy
az ez évi K-1-es, K-2-1-es, illetve integ-
rátori elõlegek kifizetését 2004. június
15-én szabadítja fel a Pénzügyminiszté-
rium és a legrövidebb idõn belül az Ál-
lamerdészeti Szolgálatok különbözõ
Igazgatóságai realizálni fogják azokat.)

– A Nemzeti Földalap (NFA) kereté-
ben folytatódott a MEGOSZ képviselõ-
vel rendelkezõ birtokhasznosítási bi-
zottságok szervezése. A jelenlegi állás
szerint 300 megalakult birtokhasznosítási
bizottságban van képviselõnk, és mint-
egy 200 helyen van delegáltunk, ahol a
bizottságok megalakítására várunk. 

– A környezetvédelmi és vízgazdál-
kodási miniszternek több levélben je-
leztük, hogy a természetvédelmi korlá-
tozásokból adódó jövedelem-kiesések
jogi szabályozása nem megoldott. 

– 2004. május 20-án a Természetvé-
delmi Hivatal helyettes államtitkárával,
dr. Haraszthy Lászlóval egyeztetõ meg-
beszélésre került sor, amit egy
emlékeztetõben úgy rögzítettünk, hogy
a magánerdõ-gazdálkodók természet-
védelmi területen és tájvédelmi körzet-
ben, védett területeken elrendelt korlá-
tozások miatti jövedelem-kiesését, illet-
ve többletköltségét meg kell téríteni.
Számos kapcsolódási pontot is talál-
tunk, illetve a fennálló nézetkülönbsé-
geket próbáltuk mindkét fél számára
közmegelégedésre rendezni. 

– A World Wide Fund (WWF) több
cikket jelentetett meg, bírálva az ültet-
vényszerû erdõgazdálkodást, és a nem
õshonos fafajok alkalmazását. A civil
szervezet igazgatójának személyesen
fejtettük ki e témakörben eltérõ véle-
ményünket, jelezve azt, hogy a
MEGOSZ minden lehetséges eszközt
megragad a lakosság korrekt tájékozta-
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tására. Megállapítottuk, hogy a magán-
erdõ-gazdálkodók környezetbarát
erdõgazdálkodás elvégzésére igény
szerint hajlandóak, de az ebbõl adódó
többletköltségeket meg kell téríteni ne-
kik. Kormányzati szervek és hatóságok
felé a WWF Magyarország és a
MEGOSZ a továbbiakban közösen fog
fellépni mindezek elérése érdekében. 

– Folyamatosan tartottuk a kapcsola-
tot az Állami Erdészeti Szolgálat fõigaz-
gatójával dr. Csóka Péterrel is. Közösen
próbálunk lehetõséget keresni arra,
hogy az ÁESZ adatbázisa a magánerdõ-
gazdálkodók számára hozzáférhetõ le-
gyen. Az ÁESZ felajánlotta, hogy az
egyes igazgatóságok ügyfélfogadási ide-
jében a MEGOSZ képviselõje jelenlé-
ének biztosítására és a rendszeres infor-
mációcsere érdekében vállalja, hogy
szakmai konzultációkat szervez a
magánerdõ-gazdálkodók és azok
képviselõje részére. 

– Az új Vásárhelyi-terv megvalósítá-
sával kapcsolatban több fórumon jelez-
tük a KvVM illetékes vezetése felé,
hogy a magánerdõ-gazdálkodók min-
dent megtesznek azért, hogy a kor-
mány az ott élõ lakosság biztonsága ér-
dekében az új Vásárhelyi terv tovább-
fejlesztett változatát megvalósítsa, de az
abból adódó korlátozások, kisajátítások
miatt az erdõtulajdonosokat kár nem
érheti. dr. Kiss Zoltán államtitkár mind-
ezt személyesen garantálta a MEGOSZ
képviselõinek. 

– A Magyar Tudományos Akadémia
Erdészeti Bizottsága elnökéhez írt leve-
lünkben megfogalmaztuk azokat a terü-
leteket, ahol a magánerdõ-gazdálkodás
a tudomány segítségét kéri (birtok-kon-
centráció, a legújabb erdészeti szakmai
ismeretek továbbadása, gyakorlati hasz-
nosítása, a magánerdészet alulfinanszí-
rozottságának megoldása). Ennek ered-
ményeképpen a bizottság soron
következõ ülésére, 2004. június 24-re
felkérést kaptunk gondolataink részletes
kifejtésére. 

– Az erdészeti tesztüzem-hálózat
vezetõivel több ízben konzultáltunk,
egyrészt a MEGOSZ-tagoknak a felmé-
résben való részvételérõl, másrészt a
kérdõívek forma- és tartalomkérdé-
seirõl.

A tesztüzemhálózat-kutatások ered-
ményei nagyban segíthetik az
erdõgazdálkodókat a további munká-
juk során. 

– A MEGOSZ aktívan részt vett a
FAO-IUCN-PRO SILVA projekt lebo-
nyolításában, melynek célja a termé-
szetszerû erdõgazdálkodás elvének és

gyakorlatának megismertetése a tulaj-
donosokkal. A program keretében az
ország 5 különbözõ pontján szervez-
tünk nagy érdeklõdéssel kísért tanfo-
lyamokat, a zárójelentés elkészítése fo-
lyamatban van. 

– A MEGOSZ képviselõi jelen van-
nak a Parlament Mezõgazdasági, vala-
mint Környezetvédelmi Bizottságának
ülésein, a fenti témakörben rendezett
értekezleteken, nyílt napokon a MAÉT
ülésein és különbözõ rendezvényeken,
fórumokon, ahol az erdõgazdálkodás a
magánerdészet ügye terítékre kerül. 

– A MEGOSZ képviselõi a különbözõ
szakbizottságokban részt vettek a Nem-
zeti Erdõprogram kimunkálásán, külö-
nös tekintettel annak magánerdészeti ré-
szére. A MEGOSZ tagjai a Nemzeti
Erdõprogram társadalmi vitájában aktí-
van közremûködtek javaslataikkal, ész-
revételeikkel segítették uniós színvonalú
Nemzeti Erdõprogramunk létrejöttét. 

Médiakapcsolatok
– Mindenkor álltunk a sajtó és a médiu-
mok (tv, rádió) rendelkezésére, a pon-
tos és korrekt tömegtájékoztatás
elõsegítése céljából, ami az erdõvel és
az erdõgazdálkodással kapcsolatos. 

– A 2004. március elején lezajlott,
mindenki elõtt ismert „erdész demonst-
ráció” egy csapásra az érdeklõdés kö-
zéppontjába juttatta szervezetünket. A
MEGOSZ, a magánerdõ-tulajdonosok
és gazdálkodók érdekképviseletében
nyugodtan mondhatjuk, vezetõ szerep-
re tett szert és jelentõs sajtóvisszhangot
kapott. Az eseményekkel kapcsolatban
sajtótájékoztatót tartottunk, 4-5 tv-csa-
tornán és több rádiómûsorban adtunk
interjút, számos helyi és országos lap-

ban jelentek meg a demonstrációról
szóló híradások. Kapcsolatrendszerünk
dinamikusan bõvült, amit a megkeresé-
sek száma és a törvény-elõkészítési
munkákba való bevonásunk növekvõ
gyakorisága mutat. 

– Itt szeretnék kitérni a demonstráci-
óval kapcsolatos néhány gondolatra: 

Idõrendi sorrendben az ország
erdõtelepítéssel legjelentõsebben érin-
tõ megyéjében, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében Asztalos István tagtár-
sunk szervezésében az erdõtelepítések
leállítása miatt demonstrációba kezdtek
az erdõtulajdonosok, az erdõtelepítõk.
A MEGOSZ lehetõségeihez mérten a
kezdeményezést tovább vitte. 

Az ország mintegy 40 pontján készí-
tettünk demonstrációs tiltakozást célja-
ink elérése érdekében. Mindeközben
tárgyalásokat folytattunk az FVM illeté-
kes vezetésével az erdõtelepítések újra-
indítása és más erdészeti munkák finan-
szírozása ügyében. Sikerült elérnünk,
hogy az erdõtelepítések folyamatos
megvalósítása nem állt le, június 11-én
kapott információk szerint az
erdõtelepítõkkel a szerzõdések megkö-
tése rövidesen megtörténik, különbözõ
átcsoportosításokkal a Pénzügyminisz-
térium a hiányzó összeget ezek kifizeté-
sére biztosítja. 

Az erdõtelepítések áfája a telepítõk
számára visszaigényelhetõ lett, vala-
mint az erdõtelepítések befejezéséig
nemzeti forrásból az elkövetkezendõ
években a finanszírozás megoldott. Ez-
úton szeretném megköszönni minden
elnökségi tagnak, fõtitkárunknak és
mindazoknak akik a demonstráció szer-
vezésében és a demonstrációkon részt
vettek, aktív közremûködésüket. 

– Pozitív annak a sorozatnak a fogad-
tatása, amelyet a MEGOSZ jelentetett
meg az FVM támogatásával az Erdészeti
Lapok mellékleteként, az „Erdõgazda az
UNIO küszöbén” címmel. A négy
füzetbõl álló sorozat az uniós csatlako-
zással kapcsolatban ad tájékoztatást az
ott folyó jelenlegi erdõgazdálkodásról, a
támogatások jogi hátterérõl, a közös és
nemzeti agrárpolitikáról, mezõgazdasági
területek erdõsítésérõl, valamint megfo-
galmazza a magyar magánerdõ-tulaj-
donosok számára legfontosabb tanácso-
kat, gondolatokat. A magánerdõ-gaz-
dálkodás jelenlegi helyzetét tárgyaló fü-
zetet dr. Ódor József alelnökünk állította
össze, melyért köszönetet mondunk. 

– Megújulva életre kelt a MEGOSZ
honlapja, amely a www.megosz.org
címen érhetõ el. Tagjaink figyelmét itt
szeretném felhívni, hogy minden gon-
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dolatuk, észrevételük, panaszuk meg-
jelentetésére, is lehetõséget ad ez a
honlap. Elérhetõek lesznek rajta az
uniós pályázati lehetõségek, s folya-
matosan próbálunk mindenkit infor-
málni a magánerdõ-gazdálkodók kö-
rében történt aktuális kérdésekrõl.
Kérjük ezért a MEGOSZ e-mail címére
minden hasznos információt, anyagot
küldjenek. A honlap megalkotása Mol-
nár László alelnökünk munkáját di-
cséri, amelyért ezúton mondok köszö-
netet. 

Rendezvények
– A MEGOSZ tagjai különbözõ régi-

ókban számtalan erdõgazdálkodással
kapcsolatos rendezvény megszervezé-
sében vettek részt (Vásárhelyi-terv, Ma-
gánerdészeti Szakmai Nap). 

– Készülünk a MEGOSZ fennállása
10 éves évfordulójának megünneplésé-
re. 2004 szeptemberében emlékülést
tartunk az Erdõszöv Rt. székhelyén. Ez
alkalomból hazai és nemzetközi társ-
szervezeteink vezetõjét kérjük fel
elõadások megtartására. 

– Elnökségi határozat született arról
is, hogy a MEGOSZ díjat alapít, amelyet
a magánerdõ-gazdálkodásban elévül-
hetetlen érdemeket szerzõ 1 fõ kap
meg minden évben. A díjat Rimmler
Pálról, a magánerdõk támogatójáról ne-
veztük el. 

– A 2004-es soproni VOOD-TECH ki-
állításon a MEGOSZ külön standdal
szeretne megjelenni. Ehhez kérjük a
tagság ötleteit és javaslatait.

Nemzetközi kapcsolatok
– 2003 novemberében részt vettünk az
Európai Erdõtulajdonosok Szövetségé-
nek (CEPF) közgyûlésén. Kitartó lobbi
munkánknak köszönhetõen az a meg-
tiszteltetés ért bennünket, hogy felkérték
a MEGOSZ-t a CEPF 2004 novemberi
közgyûlésének budapesti megszervezé-
sével és lebonyolításával. Magyarország-
ra fog érkezni Európa erdõterületének
60%-át képviselõ magánerdõ-tulaj-
donosok valamennyi képviselõje. Meg-
ismerhetik hazánk erdõgazdálkodását,
segíthetik annak elõrehaladását, meg-
mutathatjuk Európa felé, hogy lehetõ-
ségeinkhez mérten hogyan élünk, léte-
zünk. A felkérésnek nagy örömmel te-
szünk eleget, a rendezvény elõkészítése
folyamatban van, megpróbáljuk a figyel-
met úgy ráirányítani ezen rendezvényre,
média, sajtó, egyebeken keresztül, hogy
a résztvevõk jó hírünket vigyék szét a vi-
lágba. 

– A MEGOSZ 10 éves jubileuma és a

CEPF közgyûlés alkalmából megrende-
zett rendezvények keretén belül
elõkészített együttmûködési szerzõdé-
seket szeretnénk kötni német, francia,
spanyol, osztrák, szlovák magánerdõ-
tulajdonosokkal. 

– Részt vettünk segítõ szándékkal az
OEE és az Erdélyi Tudományos Akadé-
mia szervezésében a román magán-
erdõ-gazdálkodók szövetsége megala-
kításának elõsegítésében.

– A FAO- PRO SILVA konferenciáján
Rigában is képviseltetve voltunk. 

–2004 tavaszán kétoldalú együttmû-
ködési szerzõdést kötöttünk egy bajor-
országi tanulmányút keretében a bajor
magánerdõ-gazdálkodókkal. Két el-
nökségi tagunk vett részt ezen a szak-
mai úton. 

A MEGOSZ gazdálkodása
– Könyveléstechnikailag a MEGOSZ
gazdálkodását a lehetõ legát-
tekinthetõbbé kívántuk tenni. Olyan
belsõ iktatási rendszert dolgoztunk ki,
hogy mindenkor, minden adat a legrö-
videbb idõn belül a rendelkezésünkre
álljon, illetve a hozzánk beérkezett leve-
lek, észrevételek, információk válasz-
adás nélkül semmilyen módon ne sik-
kadjanak el. 2003 õszén anyagi kondíci-
óink elég gyengék voltak. December-
ben elnyertük az FVM és a KvVM  pályá-
zatát. Ezeknek köszönhetõen az elmúlt
évet jelentõs nyereséggel zártuk. Persze
a helyzet nem ilyen rózsás. A MEGOSZ-
nak még a korábbi idõbõl származó
kintlévõségei voltak, amit az idén ren-
deztünk. A tagdíjakból az idén várható-
an kb. 4,5 millió forintot fizet be a tag-

ság, melynek eddig fele került realizá-
lásra. Kérek mindenkit, aki tagdíjfizeté-
sének még nem tett eleget,  mielõbb te-
gye meg azt. El kell mondanom, hogy
csupán a tagdíjakból a szövetség nem
képes még alapszinten sem fenntartani
magát. Különbözõ pályázatokkal pró-
báljuk meg bevételeinket kiegészíteni.
Június hónapban 3 pályázat leadása tör-
tént vagy fog megtörténni. 

– Remélhetõleg a pályázatokból be-
folyt összeg, a tagdíjak és az NFA Bir-
tokhasznosítási Bizottságának alapdí-
jai elég lesz mûködési költségeink fe-
dezetére. Célunk, takarékos gazdálko-
dással 2004. évben olyan gazdasági
alapok megteremtése, amely a közel-
jövõben a MEGOSZ mûködését bizto-
sítani tudja. 

Végezetül ezúton mondok köszöne-
tet Henter Mónika titkárnõnknek lelkiis-
meretes munkájáért, dr. Sárvári János
fõtitkárunknak, aki idõt, fáradságot nem
kímélve határidõre mindenkor ponto-
san végezte feladatát, valamennyiünk
közmegelégedésére. Köszönetet mon-
dok az Elnökség valamennyi tagjának,
hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül ak-
tívan bekapcsolódtak a MEGOSZ mun-
kájába, a rábízott részfeladatát mindenki
maximálisan elvégezte.

Tisztelt Közgyûlés!
Ennyiben kívántam nagy vonalak-

ban összefoglalni az elmúlt 8 hónap tör-
ténéseit, kérem beszámolóm megvitatá-
sát, annak elfogadását. 

Budapest, 2004. június 14.
Luzsi József

MEGOSZ elnök

A MEGOSZ 2004. június 14-én 11h30 perces kezdettel
megtartott Közgyûlésének határozatai

A jelenlévõk egyhangúlag elfogadták az elnöki beszámolót (2/2004. sz.
határozat). (A beszámoló szövege a MEGOSZ Híradó további részében talál-
ható.)

Luzsi József ismertette az Elnökség határozat-tervezeti javaslatát a MEGOSZ
térségi küldöttek megválasztásával kapcsolatosan.

Ennek alapján a MEGOSZ közgyûlése egyhangúlag elhatározta az
Alapszabály IX. „Küldöttgyûlés” 2.c. pontjában rögzített küldöttek
megválasztását 2005. április 15-ig. Ennek megfelelõen az ezzel kapcso-
latos szükséges intézkedéseket közzé kell tenni az Erdészeti Lapokban.
Felelõs: Luzsi József elnök (3/2004. sz. határozat).

A jelenlévõk egyhangúlag elfogadták a felügyelõbizottság beszá-
molóját (4/2004. sz. határozat).

A MEGOSZ közgyûlése egyhangúlag elfogadta a 2003. évi mér-
legbeszámolót (5/2004. sz. határozat).

A MEGOSZ közgyûlése egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2004. évi
költségvetését (6/2004. sz. határozat).

A közgyûlés jegyzõkönyvének teljes szövege a MEGOSZ honlapján található,
vagy megtekinthetõ a MEGOSZ Titkárságán.


