
A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
2014. május 16-án közgyûlést tartott
az Erdészeti Információs Központban.
A következõkben közreadjuk az ese-
ményrõl készült jegyzõkönyv kivonatos
változatát a fontosabb információkkal.

Dr. Sárvári János ügyvezetõ elnök kö-
szöntötte a megjelenteket és külön
Lomniczi Gergelyt, az OEE fõtitkárát,
Mõcsényi Miklóst, a FAGOSZ fõtitkárát,
valamint Csilléry Miklóst, a MERSZ ügy-
vezetõ elnökét, illetve Darabos Istvánt
a MERSZ alelnökét. 

A közgyûlés elsõként, új napirendi
pontként tárgyalta a Magyar Erdõgazda
Szövetség (MERSZ) tájékoztatóját a
MERSZ történetérõl, tervezett megszû-
nésérõl és tagsága egy részének, sze-
mélyes döntésük alapján a MEGOSZ-ba
történõ átvételérõl. Darabos István is-
mertette a MERSZ 2005-ös létrejöttének
elõzményeit, a szövetség alapításának
fõ gondolatát, vagyis a kistulajdonosok
segítését, támogatását, többek között
oktatások, továbbképzések szervezésé-
vel. A biztató kezdet után a szövetség
fejlõdésnek indult, aktivitása fokzódott,
taglétszáma elérte a 150 fõt. Azonban
nem gondoskodtak idõben a vezetõ-
ségben a fiatalok pótlásáról és Telegdy
Pál elnökük betegsége, majd halála le-
hetetlen helyzetbe hozta a szövetséget.
Ennek megoldása érdekében Telegdy
Pál még életében kezdeményezte a
MERSZ megszûnését, amivel kapcsolat-
ban nemrég érkezett az ügyészségtõl a
felterjesztéssel kapcsolatos hiánypót-
lásra szóló felhívás. Az ebben foglalt
adminisztratív kötelezettségeknek
Csilléry Miklós ügyvezetõ elnökük
közremûködésével eleget tesznek,
ugyanakkor a MERSZ nyilvántartott
tagsága további sorsával és a szövetség
szellemiségének továbbvitelével kap-
csolatban a következõ javaslatot, fela-

jánlást teszik. Szeretnék, ha a MERSZ
tagsága – természetesen egyéni szabad
döntésüknek megfelelõen – részben
vagy egészben a MEGOSZ tagjává vál-
na, mert úgy érzik, hogy tagságuk ér-
dekvédelmére a MEGOSZ a legalkal-
masabb szervezet. Ennek érdekében ja-
vasolják az összekapcsolódásukat, be-
olvadásukat a MEGOSZ-ba.

Támba Miklós levezetõ elnök meg-
köszönte az elõterjesztést és tájékoztat-
ta a közgyûlést arról, hogy ezt a javasla-
tot a jelen közgyûlést megelõzõ MEGOSZ
Elnökségi Ülés megtárgyalta. A tagság
nevében is köszönettel és örömmel fo-
gadjuk a felajánlást, hiszen minden em-
ber számít a magánerdõ érdekében a
közös összefogásban, különösen egy
egész szervezet csatlakozása. Ismertette
a kialakult javaslatot arra vonatkozóan,
hogy a MERSZ és a MEGOSZ vezetése
közös levélben forduljon a MERSZ tag-
ságához, amelyben tájékoztatjuk õket
az elõzményekrõl és jelezzük, hogy a
MEGOSZ örömmel fogadja be a MERSZ
tagjait, amennyiben ezt egyéni szabad
döntésükkel megerõsítik. A levelet kö-
zösen elõkészítik: a MERSZ részérõl
Csilléry Miklós, a MEGOSZ részérõl dr.
Sárvári János. 

Luzsi József elnöki beszámolója elõtt,
visszautalva az elõzõ napirendi pontra,
kihangsúlyozta, hogy ez a közös elhatá-
rozás rendkívül jelentõs a magyar magá-
nerdõ életében és tovább erõsíti annak
közös képviseletét. A beszámoló során

jelezte, hogy fontos évfordulóhoz ér-
tünk, hiszen az idén éppen 20 éves szö-
vetségünk az egykori TEOSZ jogutódja-
ként. Ennek megünneplésére szeptem-
ber 5-én Budapesten jubileumi nagy-
rendezvényt tartunk, várhatóan több
helyszínen. Magára az ünnepi ülésre a
Magyar Tudományos Akadémia Díszter-
mében kerül sor. A meghívókat idõben
kiküldjük. Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit, kérjük a tagság javaslatait a
program véglegesítéséhez!

Külön kitért az Akác-koalíció meg-
alakulására és a MEGOSZ-nak a koalí-
cióban betöltött fontos szerepére. Nem
csupán a legkülönfélébb fórumokon,
valamint a sajtóban, rádióban és TV-
adásokban hallattuk hangunkat. Továb-
bi lépéseket is tettünk, például az akác
nemzeti értéktárba kerülésekor elláttuk
a koalíció álláspontjának szakmai kép-
viseletét a Hungarikum Bizottság elõtt,
illetve kiadtuk az akác nótáskönyvet. 

A következõ uniós ciklus vidékfej-
lesztésében az erdészeti jogcímek meg-
felelõ finanszírozása elérésében megha-
tározó szerepet játszott a MEGOSZ. Az
eredeti forrásallokációs elképzelések
alig 54 milliárd forintot szántak az erdé-
szeti ágazatnak, ami azt jelentette volna,
hogy az idõszakra esõ determinációs
kötelezettségek kifizetése után szinte
nem lehetett volna erdészeti jogcímeket
megnyitni, finanszírozni. A MEGOSZ a
legmagasabb szinten is fellépett annak
érdekében, hogy ez a helyzet gyökere-
sen megváltozzon és az erdészeti jogcí-
mek a forrásallokáció során az õket
megilletõ keretösszegekhez jussanak.
Nagyon komoly eredmény, hogy ma
már több mint 111 milliárd forint áll az
erdészeti jogcímek rendelkezésére, nem
számítva az erdészeti szaktanácsadásra,
innovációra vonatkozó elõirányzatokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumnak, a tárca
vezetõjének a pozitív hozzáállást, ami-
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vel ágazatunkat kezelte!
Nem véletlenül jelentõs
stratégiai partnere a MEG-
OSZ a szaktárcának. A kö-
vetkezõ kiemelt feladatunk
most az, hogy elérjük az
eddig nehezen mûködõ
jogcímek rendeleteinek és
az abban foglalt elõírások-
nak az egyszerûsítését, a
rugalmasabb ügyintézést
és az elviselhetõbb mérté-
kû ellenõrzést. Csak az
unió által kötelezõen elõírt
terheket szabad a vidékfej-
lesztés erdészeti jogcímei-
ben magunkra vállalni. Az elsõ kedvezõ
fejlemények már tapasztalhatóak. Jó és
korrekt tájékoztatási együttmûködés
alakult ki az MVH-val és már érezhetõ a
gyorsabb ügyintézés a határozathozata-
lok és kifizetések ütemezésénél is.

Hazai és nemzetközi szakmai part-
nereinkkel az elmúlt idõszakban ki-
emelkedõen jó az együttmûködésünk.
A tavalyi kecskeméti nagyrendezvé-
nyünknek rendkívül pozitív visszhangja
volt. Az esemény jelentõségét jól mutat-
ta az is, hogy hazai és külföldi partne-
reink, hatóságaink a legmagasabb szin-
ten képviseltették magukat. 

Luzsi József végezetül minden tag-
társunknak és az elnökségnek, a
MEGOSZ munkatársainak megkö-
szönte az elmúlt évben végzett mun-
káját. Kérte, hogy a tagság mind szé-
lesebb körben tegye meg javaslatait a
felvetett szakmai kérdésekben, mivel
számunkra létkérdés, hogy a magán-
erdõgazdálkodás teljes vertikumának

véleményét közvetítsük a megfelelõ
fórumok felé. 

Ezt követõen a közgyûlés elfogadta
az elnöki, a felügyelõ bizottsági beszá-
molókat, a MEGOSZ 2013. évi mérlegét
és a 2014. évi költségvetési tervet, vala-
mint az új Civil törvény és a Ptk. válto-
zásait figyelembe vevõ új Alapszabályt.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Luzsi József elnök elmondta, hogy
kezdeményezzük és támogatjuk egy új,
polgári alapokon álló, gazdálkodóbarát
erdõtörvény megalkotását, aminek az
általános részen kívül állami és magán-
erdõs fejezetei lennének. Ez az erdõtör-
vény lehetne az alapja a többi kapcso-
lódó jogszabály módosításának is. Kér-
te a tagság részérõl az új erdõtörvény
fõbb elemeire, szakmai elvárásaira vo-
natkozó javaslatait. Az új erdõtörvény
alapvetésének kell lennie, hogy az erdõ
a tulajdonos örömére és hasznára van.
A MEGOSZ elnöksége felkér egy 10 fõs
szakmai grémiumot az új erdõtör-

vénnyel kapcsolatos
magánerdõs elvárá-
sok megfogalmazá-
sára. A közgyûlés va-
lamennyi résztvevõje
támogatta az új erdõ-
törvény megalkotá-
sával kapcsolatos ja-
vaslatot.

Virágh János, a
Jelölõ Bizottság elnö-
ke tájékoztatta a köz-
gyûlést arról, hogy
2014-ben új elnöksé-
get választ a MEG-
OSZ. A jelöltekre vo-

natkozó javaslatok összegyûjtését a
2013 decemberében megalakított Jelölõ
Bizottság megkezdte, az ezzel kapcso-
latos munka folyamatos. Az elfogadott
Alapszabályunk értelmében 2014-re vo-
natkozóan két fontos dátumra hívta fel
a figyelmet. A tisztségekre megválaszt-
ható jelöltek listáját az elnökség 2014.
szeptember 30-ig közzéteszi a MEGOSZ
honlapján. Ezt a listát az Elnökség által
felkért Választási Bizottság állítja össze.
Az elnökség ezt követõen elõkészíti és
kiírja a tisztújítást elvégzõ közgyûlést
legkésõbb 2014. november 30-ig. A
megválasztott elnökség jogait és köte-
lezettségeit a 2014. évi választást kö-
vetõ napon veszi át a korábbi elnök-
ségtõl. Virágh János kérte a tagságtól,
hogy támogassák munkájukat és mi-
nél többen tegyenek javaslatot a jelöl-
tekre a megadott szeptember 30-i ha-
táridõig.

Dr. Sárvári János
Képek: Ágoston Gyula
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ERDÕGAZDÁLKODÁS
KÉZIKÖNYV ERDÕTULAJDONOSOKNAK
A közelmúltban „Versenyképes erdõgazdálkodás” címen megjelent mû formai átdol-
gozásával született meg az Erdõgazdálkodás kézikönyv a szakmai nagyközön-
ségnek. 

Az igazán jövedelmezõ erdõgazdálkodást hosszú évszázadok megfigyelése
alapozza meg, hiszen a fáknak a faanyaggal hasznot hajtó kitermelésig olykor év-
százados kort kell megélniük, ami alól csak az ültetvényszerûen telepített és a
gyorsan növõ állományok a kivételek. Ezért az erdõbõl kivehetõ hasznot – a tar-
tamosság figyelembevételével – mindig hosszú távra, szakember bevonásával
tervezzük.

A könyv egyes fejezeteinek szerzõi jeles szakemberek, akik arra vállalkoztak,
hogy az erdõgazdálkodással kapcsolatos ismereteik lényegét összefoglalják és
közkinccsé tegyék. Olyan mûvet hoztak létre, amelybõl az erdõtulajdonos azt is
megtudhatja, hogy a birtokában levõ életközösséggel való munkálkodás során
a természetvédelemmel, a vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos elõ-
írásokat is figyelembe kell venni. A kiadvány tartalmazza a fatömegtáblákat is. 

éves a MEGOSZ
Találkozzunk 2014. szeptember 5-én, Budapesten!


