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Negyedszázad! Hosszan lehetne sorol-
ni a FAGOSZ történelmének esemé-
nyeit, érdemeit, de csak röviden tesz-
szük, megemlékezve arról, hogy immár
25 éves a FAGOSZ.

A Fagazdasági Országos Szakmai Szö-
vetség idén ünnepli fennállásának 25
éves évfordulóját. Az alapító közgyûlés
egészen pontosan 1990. június 14-én
volt, a titkárság pedig 1990. október 1-
jével kezdte meg mûködését.

E negyedszázados évforduló azt bi-
zonyítja, hogy a szakma értékeli a FA-
GOSZ munkáját és az általa nyújtott in-
formációkat, szolgáltatásokat. 

A Szövetség elnöksége és titkársága
a 25 év alatt számos törvényt és más
jogszabálytervezetet véleményezett a
tagságtól kapott észrevételek alapján
(pl. erdõtörvény, vadászati törvény, fa-
poros rendelet stb.), valamint az elnök,
az elnökség és a fõtitkár összekötõ ka-
pocs igyekezett lenni a hatóságokhoz.

Kifejlesztettük, közzétettük elõször
papíron, majd CD-n és az interneten a
Fakat-adatbázist, mely két nyomtatott
címtárban és továbbfejlesztve, a világ-
hálón Fatudakozó néven jelenleg is
mûködik. A FATÁJ erdészeti-faipari
szaklap elõször fénymásolóval, majd
nyomdában készült és postáztuk, majd
áttértünk az elektronikus állományokra
és az e-levélben küldésre. Immár 10
éve, 2005-ben a FAGOSZ honlapra köl-
töztettük a lapot, s ott 2007-ben nyerte
el mai szerkezetét, 2009-tõl pedig önál-
ló helyre, a www.fataj.hu-ra került. Mû-
ködtetjük a HungaRobinia oldalt az
akác és a vele foglalkozók ismertsége
érdekében.

Évente két Fakereskedelmi és Faipa-
ri Konferenciára hívjuk össze a szakma
képviselõit, a 49. volt idén õsszel, októ-
ber végén. Volt már közel 200 résztve-
võje is, de az utóbbi években is mindig
100 fölötti az érdeklõdõk száma.

Az ügyvezetõ fõtitkár, Mõcsényi Mik-
lós a kezdetek óta, immáron 25 éve vég-
zi feladatát, a szakmai titkár, Tóth János
23 éve dolgozik itt a szakma érdeké-
ben. Mezei Károlyné Anikó a kezdetek-
tõl foglalkozik a szövetség pénzügyei-
vel. Egy ideje nagy segítség Pádár Ti-
borné Ani az adatbázisunk karbantartá-
sában. Rövidebb-hosszabb ideig erõsí-
tette a titkárságot Molnár Jánosné, Ba-
kos Szilvia, Gyõri Nándor, Milei Olga.

Szakturizmusunk idõszakában dr. Szõ-
nyi László, a FATÁJ kezdeteinél pedig
Telkes János volt igen nagy segítségün-
kre.

Az alapszabály értelmében a Szövet-
ség szakmai irányítását a tagság által vá-
lasztott elnökség, illetve elnök végzi. A
25 év alatt szakmailag ismert és elismert
személyek végezték ezt a feladatot.
Tisztelettel emlékezünk a Szövetség el-
sõ elnökére, dr. Alpár Tiborra, az õt kö-
vetõ elnökök: dr. Ébli György, Czebei
Sándor, Cserép János, Nádasi Gyöngyi,
Fekete Lajos, Horváth Ferenc, jelenleg
pedig dr. Jung László, aki a második cik-
lusát tölti. Mostani elnökségünkben két
„törzstag” dolgozik: Horváth Ferenc a
kezdetektõl, aki elnök is volt, illetve
Oláh János 20. éve elnökségi tagunk.

37 cég, illetve szervezet alapította a
FAGOSZ-t. Taglétszáma már 170 körül
is járt, most 74 tagja van a Szövetségnek
(22 állami erdõgazdaság, 5 magán-er-
dõgazdálkodó, 16 faipari cég, 13 keres-
kedõ, 14 beszállító, 1 oktatási intéz-
mény és 3 örökös tiszteletbeli tag).

Szerveztünk külföldi tanulmányuta-
kat, ezekre a 90-es évek elején nagy
igény volt. Francia, olasz, német, angol,
izraeli, belga stb. utakat szerveztünk,
majd átadtuk e lehetõséget az erre sza-
kosodott ERFATOURS Kft.-nek. Mû-
ködtettünk faszén, koporsó, fûrészipar,
parketta, magánerdõ és más tagozato-
kat, mára inkább egy-egy probléma
megoldásához alkalomszerûen állnak
össze a szûkebb témában közös érde-
keltségûek. A TEOSZ (a MEGOSZ elõd-
je) egy darabig szövetségként volt szer-
vezetünk tagja, s hasonló kapcsolatban

álltunk a nemzeti Raklap Társasággal is.
Részt vettünk bel- és külföldi kiállításo-
kon, a legkülönbözõbb eseményeket
szerveztük meg. Kezdeményeztük és
szerveztük a Magánerdõ és Vállalkozás
szakvásárt, melynek során erdei kör-
nyezetben „élõben” lehetett a gépeket,
eszközöket bemutatni. Ápoltuk és ápol-
juk a kapcsolatot a társerdészeti és -
faipari szövetségekkel, szakszerveze-
tekkel. Erdészeti téren a FAGOSZ–
MEGOSZ–OEE együttmûködés hozott
eredményeket, a faiparban pedig a
FAGOSZ–MBFSZ–OAFSZ szervezetek-
bõl álló MAFABE, azaz a Magyar Fagaz-
dasági, Bútoripari és Épületasztalosipa-
ri Érdekösszefogás segítségével tudtuk
a faipar több területét egyszerre érintõ
érdekeket képviselni. Kötöttünk ágaza-
ti kollektív szerzõdést, stratégiai partne-
ri megállapodást fõhatósággal, részt
vettünk az Akác Koalícióban. Foglal-
koztunk ágazati PR-rel, famarketinggel,
építettük nemzetközi kapcsolatainkat, a
tevékenységünket hosszan lehetne so-
rolni. 

Pusztán szerettünk volna megemlékez-
ni arról, hogy immár 25 éves a FAGOSZ.
Az elmúlt negyed évszázad már mögöt-
tünk van, s most az elõttünk álló felada-
tokra kell koncentrálnunk, de jólesik
visszatekinteni a megtett útra.

Ha az olvasónak bármilyen – szakmá-
val kapcsolatos – kérése, igénye van, azt
jelezze a titkárságnak. Azon dolgozunk,
hogy a Szövetség a további években is a
megszokott módon tehessen eleget
az elvárásoknak. Ebben természetesen
mindig elõnyt élveznek tagjaink.

Mõcsényi Miklós
fõtitkár
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25 éves a FAGOSZ
Negyed évszázada mûködõ szakmai szövetség

A „szerkesztõ ördöge”

Folyóiratunk júniusi lapszámában, dr.
Illyés Benjamin Perlaki Ferencre emléke-
zõ cikkében megjelent karikatúrát helye-
sen Tar László készítette.

A novemberi lapszámban a „Mit ad-
hat a szakmánknak Szlovénia?” címû
cikket nem Horváth, hanem Hajdu Márk
írta. A szerzõtõl elnézést kérünk!

Az október 23-i kitüntetettek bemuta-
tásában, Dr. Kassai Imre hivatalosan
megjelent méltatásában, az „üzem” he-
lyett a Mecseki Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság a szabatos megnevezés.
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