
Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 4. szám (2013. április)122

AKTUALITÁSOK

Februári lapszámunkban számoltunk be
arról, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai vá-
lasztásokon a MEGOSZ és az OEE 66 me-
gyei küldöttje indult. A 2013. február 1-21.
közötti agrárkamarai választáson vala-
mennyi megyei jelöltünk mandátumot
nyert. 2013. március 9-én újabb állomásá-
hoz érkezett az új Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara átalakulásának folyamata, mert
országszerte ezen a napon tartották a me-
gyei alakuló küldöttgyûléseket. Ezek ke-
retében megválasztották a megyei elnö-
köket és alelnököket, a kamarai osztályok
megyei vezetõit, illetve megyénként azt a
15-15 országos küldöttet, akik az országos
küldöttgyûléseken képviselik majd az
adott megyét. Az OEE és a MEGOSZ kép-
viselõi a megyei küldöttgyûléseken is jól
szerepeltek és ennek eredményeként 4
megyei vidékfejlesztési alelnöki, illetve 17
erdészeti, vadászati osztályvezetõi, továb-
bá 19 országos küldötti pozíciót töltenek

be. Ezek megoszlását megyénkénti bon-
tásban az alábbi táblázat mutatja. A meg-
választott megyei tisztségviselõk megbíza-
tása 5 évre szól.   

A megyei küldöttgyûlések után az ag-
rárkamara országos küldöttgyûlése már-
cius 28-án tartotta meg alakuló ülését a
Parlament Felsõházi termében, ahol az
Alapszabály elfogadásával hivatalosan is
létrejött az új Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Az
alakuló ülésen a szervezet elnökévé
Gyõrffy Balázst választották. A résztvevõ
küldöttek szavaztak az új Nemzeti Agrár-
kamara alelnökeire is. Zászlós Tibor lett
a mezõgazdaságért, Éder Tamás az élel-
miszeriparért, ifjabb Hubai Imre a vidék-
fejlesztésért, Kis Miklós Zsolt pedig a mi-
kro-, kis- és közepes vállalkozásokért fe-
lelõs – és egyben általános – alelnök. Az
erdõgazdálkodás a vidékfejlesztésért fe-
lelõs alelnök alá tartozik közvetlenül. Az
új Nemzeti Agrárkamara elnöke kiemel-

te: olyan köztestület kialakítása a cél,
amely a tagok számára sokrétû szolgálta-
tást nyújt, és ezért megéri a kamara tag-
jának lenni. Gyõrffy Balázs hangsúlyoz-
ta: az új Nemzeti Agrárkamara struktúrá-
ja helyet biztosít a magyar vidék minden
szereplõjének, a termelõknek, a feldol-
gozóknak és a kereskedõknek egyaránt.
Az elnökbõl, valamint a négy alelnökbõl
álló ügyvezetõ elnökség öt évre kapott
mandátumot. Az új agrárkamarában or-
szágos szinten több erdész szakembert
is különbözõ tisztségek betöltésére vá-
lasztottak meg. A kamara Erdészeti-va-
dászati osztályának vezetõjévé Luzsi Jó-
zsefet, a MEGOSZ elnökét szavazták
meg a küldöttek. Sulyok Ferenc, a KE-
FAG Zrt. vezérigazgatója az Ellenõrzõ
Bizottság tagja lett, míg Barátossy Gá-
bort, az Egyesület korábbi fõtitkárát a
kamarai Választottbíróság tagjává kérték
fel.

MEGOSZ-OEE

Erdész tisztségviselõk a megújult
Agrárkamarában

Megye Megyei  jelöltek neve Javasolt pozíció Jelölõ

Bács-Kiskun Dr. Gácsi Zsolt
(Kiskunsági Erdõgazda Kft)

országos küldött MEGOSZ

Sípos István
megyei kamarai 

erdészeti-vadászati oszt.vez.
MEGOSZ

Baranya Keszi László megyei kamarai 
(Mecsekerdõ Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

OEE

Miszlang Lajos országos küldött MEGOSZ

Békés
Szász András

megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Serfõzõ Ottó országos küldött MEGOSZ

Borsod-A-Z. Zay Adorján országos küldött és 
(Északerdõ Zrt.) vidékfejlesztési alelnök

OEE

Dr. Hegedûs Attila
megyei kamarai 

erdészeti osztályvezetõ
MEGOSZ

Pest megye-BP Horváth Dénes
országos küldött OEE

(HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.)

Dr. Sárvári János
megyei kamarai 

erdészeti-vadászati oszt.vez.
MEGOSZ

Csongrád Ferenczi Géza 
országos küldött MEGOSZ

(Erd.Szap.a.Term.és Ért.Kft.)

Fejér Márton Edit
országos küldött MEGOSZ

(INT97 Erdészeti Kft.)
Kisteleki Péter megyei kamarai 

(VADEX Mezõföldi Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.
OEE

Gyõr-M-Sopron
Szabó Vendel

vidékfejlesztésért 
felelõs alelnök

MEGOSZ

Orbán Tibor megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez. OEE

és országos küldött
Hajdu-Bihar

Áncsán György
megyei kamarai 

erdészeti-vadászati oszt.vez. MEGOSZ
Dr. Gabnai Ernõ országos küldött MEGOSZ

Heves 
Mikó Károly

megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Dr. Jung László országos küldött és 
(Egererdõ Zrt.) vidékfejlesztési alelnök 

OEE

Megye Megyei  jelöltek neve Javasolt pozíció Jelölõ

Jász-N-Szolnok Luzsi József
országos küldött MEGOSZ

(Ártéri Ebt.)
Sárközy Tamás megyei kamarai 

(Naturholz Produkt Kft.) erdészeti-vadászati oszt.vez.
MEGOSZ

Komárom-Esztergom
Kocsis Mihály 

megyei kamarai 

(Vértesi Erdõ Zrt.)
erdészeti-vadászati oszt.vez. OEE

és országos küldött

Nógrád Kiss László megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez. OEE

és országos küldött

Somogy
Mocz András

vidékfejlesztésért 
felelõs alelnök 

MEGOSZ

Barkóczi István 
(SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.)

országos küldött OEE

Szabolcs-Sz.-B. Támba Miklós 
(Napkori Erdõgazdák Zrt.)

országos küldött MEGOSZ

Szalacsi Árpád megyei kamarai 
(Nyírerdõ Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

OEE

Tolna Janovicz István megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Gõbölös Péter 
(Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.) 

országos küldött OEE

Vas Mesics Ferenc megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Bugán József
országos küldött OEE

(Szombathelyi Erdészeti Zrt.)

Veszprém Bodor Dezsõ Károly megyei kamarai 
(Ihartû 2000 Kft.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Tengerdi Gyõzõ
országos küldött OEE

(HM VERGA Zrt.)

Zala Nagy Attila Norbert
(NANORB Kft.)

országos küldött MEGOSZ

Rosta Gyula megyei kamarai 
(Zalaerdõ Erdészeti Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

OEE


