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Erdôtelepítési program felkarolása
Az erdôtelepítések felfuttatásában és

a hozzá kapcsolódó támogatások bizto-
sításában aktív egyesületi részvétel
szükséges. Szorgalmazni kell a
kormányzati, regionális és térségi erdô-
telepítési programok kidolgozását és
végrehajtását. Az erdôtelepítések kér-
dését a környezet- és természetvédelmi
programokba be kell építeni. A nemze-
ti és EU-s programokban az erdôgaz-
dálkodást, mint a vidékfejlesztés haté-
kony elemét kell elismertetni.

Fafelhasználás fejlesztése
Az egyesületnek elô kell segíteni a

hazai fafeldolgozás fejlesztését, az ener-
getikai fafelhasználás kiemelt támogatá-

sát, elterjesztése érdekében tett lépése-
ket. Segítenie kell a fa, mint természe-
tes, újratermelhetô nyersanyag felhasz-
nálásának terjedését.

Informatikai háttér javítása
Az egyesületnek kezdeményeznie kell

a magán-erdôgazdálkodás informatikai
hátterének javítását. Szorgalmaznia kell
egy olcsó (támogatott), egységes magán-
erdészeti- és térinformatikai programcso-
mag mielôbbi piacra kerülését.

Kockázatkezelés segítése
A klímaváltozás és egyéb környezeti

kockázati tényezôk fellépése miatt az
egyesületnek kezdeményezô és koordi-
náló szerepet kell játszania egy, a ma-

gánerdô-gazdálkodókat szolgáló Or-
szágos Vis major Alap létrehozásában,
illetve egy Kölcsönös Biztosító Pénztár
megalapításában.

Tudatformálás elôsegítése
Az egyesületnek lehetôségei szerint se-

gítenie kell az erdôtulajdonosi tudat for-
málását, erôsítését, az erdészeti oktatást és
kutatást, a kutatási eredmények gyakorlat-
ba történô mielôbbi alkalmazását.

A fenti programtervezetet a
MEGOSZ elnökségi tagjainak írásbeli
javaslatai és szóbeli kiegészítései alap-
ján összeállította:

Baja, 2003. szeptember 19.
Dr. Ódor József

I.   Általános rendelkezések
1. A Magánerdô-tulajdonosok és

Gazdálkodók Országos Szövetsége (a
továbbiakban szövetség) a magánerdô-
tulajdonosok, a magántulajdonon ala-
puló egyéni vagy társas (magánerdé-
szetek, erdôbirtokossági társulatok, er-
dôszövetkezetek, szövetkezeti erdésze-
tek, termelôi csoportok, gazdasági tár-
saságok, ezek társulásai és közös válla-
latai stb.) és a közösségi erdôk tulajdo-
nosainak, gazdálkodóinak országos ér-
dekképviseleti szerve.

2. A szövetség célja a szövetség tagjai-
nak gazdasági és szakmai érdekképvise-
lete, érdekegyeztetô feladatainak ellátása,
erdeikben a többcélú és tartamos erdô-
gazdálkodás megvalósítása, az erdôva-
gyonuk megôrzése és növelése, az erdô-
vagyon mûködtetésének segítése a tulaj-
donosainak hasznára. A magánerdôkben
az erdészeti és az erdô hasznosításához
kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése.

3. A szövetség a politikai pártoktól
függetlenül végzi tevékenységét.

4. A szövetség székhelye: 1021 Bu-
dapest, Budakeszi út. 91.

5. A szövetség mûködési területe: a
Magyar Köztársaság.

6. Az alapítás éve: a szövetség az
1994. évben alapított Társas Erdôgaz-
dálkodók Országos Szövetségének
(TEOSZ) jogutódja.

II.   A szövetség feladatai a célok
megvalósítása érdekében 

1. A szövetség tagjainak érdekvédelme.
2. A tagok képviselete mindazokon a

fórumokon, amelyeken az erdô és az er-

dôtulajdonhoz kapcsolódó jogok és kö-
telezettségek (gazdálkodás, természet-
védelem, közcélúság, vadászati jogi és
egyéb) kérdései kerülnek tárgyalásra.

3. A tagok érdekében és megbízásá-
ból eljárni mindazoknál a szerveknél,
amelyek támogathatják és elôsegítik az I.
pontban megjelölt célok megvalósítását.

4. Véleménynyilvánítás az erdôtulaj-
donlást és a benne folyó gazdálkodást
érintô jogszabály-tervezetekrôl, ha
szükséges és indokolt, a jogszabály-
módosítás kezdeményezése.

5. Elôsegíteni és támogatni a szövet-
ség területi szerveinek (régió, megye,
kistérség) megalakulását és mûködését.

6. Kapcsolattartás és együttmûködés
más szakmai, tulajdonosi, államigazga-
tási és érdekképviseleti szervezetekkel,
oktatási és kutatási intézményekkel, ha-
zai és nemzetközi szinten egyaránt.

7. Képviseli a magyar erdészetet az
Európai Unió szakbizottságaiban.

8. Az erdôgazdálkodás szakmai szín-
vonalának emelésére szakmai bemuta-
tók, elôadások, tanfolyamok, találko-
zók, bel- és külföldi tanulmányutak
szervezése.

9. A sajtóval való állandó kapcsolat-
tartás és a nyilvánosság felhasználása az
erdôgazdálkodás társadalmi megítélé-
se, a magánerdô-gazdálkodás helyzeté-
nek, gondjainak, eredményeinek be-
mutatása céljából.

10. A tagság igényeinek figyelembe-
vételével szolgáltató feladatok ellátása.

11. Gyakori információközlés a ma-
gánerdô-gazdálkodást érintô aktuális
eseményekrôl és új kutatási eredmé-

nyekrôl. Erdôgazdálkodási és termé-
szetvédelmi ismeretek terjesztése.

III.  A szövetség tagsága
1. A szövetség tagja lehet minden

olyan természetes és jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezô szerve-
zet, aki/amely elfogadja a szövetség
alapszabályát, regisztráltatja magát, alá-
írásával kifejezésre juttatja, hogy a szö-
vetség céljaival egyetért, és annak meg-
valósulását segíti, a szövetséget anyagi-
lag támogatja, fizeti a tagdíjat.

2. A szövetség pártoló tagja lehet
minden olyan szervezet, amely a szö-
vetséget céljainak megvalósításában
anyagilag támogatja.

3. A szövetség föderatív tagja lehet
minden olyan szervezet, amely a szö-
vetséget céljainak megvalósításában tá-
mogatja.

4. A szövetségbe való belépés ön-
kéntes.

a) A tagsági viszony a felvétellel ke-
letkezik és kilépéssel, kizárással, vala-
mint az e) pont alapján szûnik meg.

b) Tagfelvételrôl az elnökség dönt a
soron lévô ülésén. Esetleges elutasító
döntés ellen a közgyûléshez lehet fel-
lebbezni.

c) A szövetség III. 1. és 2. pontok
szerinti tagjai tagdíjat fizetnek. Ennek
mértékét a küldöttközgyûlés határozza
meg.

d) A kilépési szándékot legkésôbb a
tárgyév december 31-éig kell írásban
közölni az elnökséggel. A kilépés nem
mentesíti a tagot a tagsága idején kelet-
kezett kötelezettségei alól. A kilépési

A Magánerdô-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
módosított egységes szerkezetbe foglalt
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szándék bejelentésével a bejelentô tag-
sági jogai megszûnnek. 

e) Megszûnik a tagsági viszony a tag
halála, jogutód nélküli megszûnése és a
tag törlése esetén.

IV. A szövetség tagjainak jogai
1. Részt vehet a szövetség munkájá-

ban, és rendezvényeit látogathatja.
2. Személyesen részt vehet a közgyû-

lés, és küldöttje útján részt vehet a kül-
döttgyûlés határozatainak meghozata-
lában.                                 

3. A szövetség minden természetes
tagja és nem természetes személyiségû
tagjának egy képviselôje választhat és
választható. A közgyûlésen és a területi
szervezetek gyûlésein minden tag, a
küldöttgyûlésen minden küldött egy-
egy szavazattal rendelkezik.

4. A tagok észrevételeket, javaslato-
kat tehetnek, véleményt nyilváníthat-
nak a szövetség munkájával és annak
szerveivel kapcsolatban.

5. A szövetség tagja ajánlásokat tehet
a szövetség, annak szerveit, az erdôtu-
lajdont és gazdálkodást érintô kérdések
megtárgyalására.

6. A pártoló és a föderatív tag a köz-
gyûlésen tanácskozási joggal vesz részt.

V. A szövetség tagjainak 
kötelezettségei

1. A szövetség mûködésének és
munkájának támogatása a tag saját le-
hetôségeinek megfelelôen elvárható
mértékben.

2. Az alapszabály, a szövetség szer-
vei által hozott határozatok betartása.

3. A tagdíj megfizetése.

VI. A szövetség szervezete
1. Közgyûlés.
2. Küldöttgyûlés.
3. Elnökség, amely hét fôbôl áll.
4. Felügyelô bizottság, amely három

fôbôl áll. 
5. Fegyelmi és etikai bizottság, amely

három fôbôl áll.
6. Régió/térségi szervezetek.

VII. A közgyûlés
1. A közgyûlés a szövetség legfôbb

szerve, a tagok összessége.
2. A közgyûlést ötévente kell össze-

hívni.
3. A közgyûlés határozatképes, ha a

tagok több mint 50%-a jelen van. 
4. Ha a közgyûlés nem határozatké-

pes, akkor harminc napon belüli idô-
pontra (amely az eredetivel azonos na-
pon is lehet) összehívott közgyûlés az
eredeti napirenden felvett kérdésekben

a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes.

5. A közgyûlés napirendjét az elnökség
állapítja meg és terjeszti a közgyûlés elé.   

6. A közgyûlés kötelezô napirendjei:
a) Az elnökség beszámolója az elôzô

közgyûlés óta eltelt idôszakról.
b) A felügyelô bizottság jelentése az

elôzô közgyûlés óta eltelt idôszakról.
c) A fegyelmi és etikai bizottság je-

lentése az elôzô közgyûlés óta eltelt
idôszakról.

d) A tisztségviselôk (elnök, az elnök-
ség, a felügyelô és a fegyelmi-etikai bi-
zottságok) megválasztása titkos szava-
zással öt évre.

e) Azon napirendek tárgyalása, ame-
lyeket a tagok három nappal a közgyû-
lés elôtt írásban benyújtottak és ame-
lyek megtárgyalását a közgyûlés két-
harmados többséggel elfogadta.

7. A közgyûlés kizárólagos hatáskö-
rébe tartozik:

a) Az alapszabály megállapítása és
módosítása.

b) A szövetség programjának elfoga-
dása.

c) Más szervezetekkel való egyesülés,
a szétválás, a megszûnés kimondása.

d) A tisztségviselôk megválasztása és
visszahívása.

e) Mindazok a kérdések, melyeket az
alapszabály a közgyûlés kizárólagos ha-
táskörébe utal, illetve melyeket a közgyû-
lés a saját kizárólagos hatáskörébe von.

8. A közgyûlést az elnökség hívja
össze, napirendet tartalmazó meghívóval,
postai úton, tértivevény nélkül, a közgyû-
lés tervezett idôpontját legalább 15 nap-
pal megelôzôen. 

9. A közgyûlés határozatait általában
nyílt szavazással, egyszerû szótöbbség-
gel hozza. Szavazategyenlôség esetén
az elnök  szavazata dönt. Titkos szava-
zást kell tartani, ha azt a  szavazásra jo-
gosultak egyharmada indítványozza. A
közgyûlés nyilvános. A közgyûlésrôl
jegyzôkönyvet kell felvenni, amelyet a
levezetô elnök, a jegyzôkönyvvezetô és
hitelesítô ír alá.

VIII. Rendkívüli közgyûlés
1. Rendkívüli közgyûlést az ok meg-

jelölésével az elnökség  döntése alapján
lehet összehívni.

2. Össze kell hívni a közgyûlést, ha 
a) A tagok legalább egyharmada az

ok megjelölésével írásban kéri.
b) A törvényességi felügyeletet gya-

korló szerv elrendeli.
c) A felügyelô bizottság kéri.
3. A rendkívüli közgyûlést az erre

okot adó körülmény bekövetkezésétôl

számított egy hónapon belül kell össze-
hívni.     

4. A rendkívüli közgyûlésre egye-
bekben a rendes közgyûlésre vonatko-
zó szabályok az irányadók.

IX. Küldöttgyûlés
1. A küldöttgyûlés a tagok összessé-

gét képviselô küldöttekbôl áll, akiket a
régiószervetek választanak és delegál-
nak, öt évre szóló megbízatással.

2. Választójoggal felruházott küldött
delegálására jogosult:

a) Minden erdészeti integrátor 1 fôt
b) Minden legalább 50 hektár erdô-

területtel rendelkezô erdôgazdálkodó
1 fôt

c) Minden térségi szervezet (községi,
kistérségi) 100 tagig 1 fôt, ezen felül 100
tagonként 1–1 fôt.

3. A küldötteket az elnökség küldött-
igazolvánnyal látja el.

4. A küldöttgyûlés évente ülésezik,
az alábbi napirenddel:

a) Az elnökség beszámolója az elôzô
évrôl.

b) A felügyelô bizottság beszámolója
az elôzô évrôl.

c) Az elôzô évi mérleg elfogadása.
d) Tárgyévi költségvetés jóváhagyása.
e) Tagdíjak megállapítása.
f) Döntés a tagsággal kapcsolatos vi-

tás ügyekben.
g) Minden olyan ügy, amelyet az el-

nökség a meghívóba felvesz, vagy ame-
lyet a küldöttek legalább egyharmada a
küldöttgyûlést megelôzôen 15 nappal a
naprendre felvenni írásban kér, és nem
tartozik a közgyûlés kizárólagos hatás-
körébe.

6. A küldöttgyûlés lebonyolítására
egyébként a közgyûlésre vonatkozó
szabályok az irányadók.

X. Az elnökség
1. A szövetség tevékenységét két

közgyûlés és a küldöttgyûlések közötti
idôszakban az elnökség irányítja, amely
az elnökbôl és hat alelnökbôl áll. A fô-
titkár, a felügyelô bizottság elnöke, va-
lamint a fegyelmi- és etikai bizottság el-
nöke az elnökségi ülések állandó meg-
hívott tagja.

2. Az elnökség üléseit szükség sze-
rint, de legalább negyedévente tartja.

3. Az elnökség üléseit az elnök hívja
össze, írásban vagy szóban. Az elnöki
feladatokat az elnökség tagjai rotációs
rendszerben látják el, amelynek sorren-
diségét maguk között döntik el. 

4. Az elnökség maga állapítja meg
ügyrendjét és munkatervét. Határozata-
it általában nyílt szavazással, egyszerû
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szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlô-
ség esetén az elnök szavazata dönt. 

5. Az elnökség a szövetség mûködé-
sét érintô valamennyi kérdésben dön-
tésre jogosult szerv, kivéve azokat az
ügyeket, amelyek az alapszabály sze-
rint a közgyûlés kizárólagos hatásköré-
be tartoznak, vagy amelyeket a közgyû-
lés saját hatáskörébe vont.

6. Az elnökség feladatai:
a) gondoskodik a szövetség ügyinté-

zô szervezetének kialakításáról,
b) a szövetség alkalmazottai felett

gyakorolja a munkáltatói jogokat,
c) összeállítja a szövetség éves költ-

ségvetését és elszámolását,
d) beszámoltatja a fôtitkárt munkájá-

ról és feladatokat szab meg a számára,
7. Az elnökség tagjai tevékenységü-

ket társadalmi megbízatásként látják el,
közvetlen költségük megtérítése mellett.

8. Megszûnik az elnökségi tagság:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) kizárással,
e) elhalálozással,
f) amennyiben bíróság jogerôs ítéle-

tével eltiltja a közügyek gyakorlásától,
g) összeférhetetlenség esetén.

XI. A régió, térségi szervezetek
1. A szövetség a tagjaival, a helyi

szervezetekkel való jobb kapcsolattar-
tás és a hatékonyabb /helyi/ érdekkép-
viselet érdekében segíti és támogatja a
területi szervezetek létrejöttét.

2. A területi szervezetek legkisebb
egysége a közigazgatási kistérség.

3. A területi szervezeteket az ott élô
tagok hozzák létre és választják meg
annak vezetôségét és küldötteit.

4. A szövetség alapszabályának szel-
lemében megalkotják saját mûködési
szabályzatukat.

XII. Az elnök
1. A szövetség legfôbb tisztségviselô-

je az elnök. Az elnök képviseli a szövet-
séget más személyek és szervezetek
elôtt. Ezt a jogkörét részben az alelnö-
kökre, illetve a fôtitkárra, esetenként
más tisztségviselôkre és személyekre
írásban átruházhatja. Az elnökség nevé-
ben gyakorolja a munkáltatói jogokat
az alkalmazottak felett. Gondoskodik a
feladatok elnökségi tagok közötti meg-
osztásáról. Biztosítja az alapszabály sze-
rinti mûködés feltételeit.

2. Az elnököt akadályoztatása esetén
az alelnökök vagy más tisztségviselô he-
lyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, ame-
lyeket az elnök magának fenntartott.

XIII. A felügyelô bizottság
1. A közgyûlés a szövetség gazdálko-

dásának, vagyonkezelésének ellenôr-
zésére három tagú (elnök és két tag)
felügyelô bizottságot választ, melynek
tagjai a szövetségben más tisztséget
nem viselhetnek.

2. A felügyelô bizottság munkáját a
bizottság elnöke irányítja.

3. A felügyelô bizottság tevékenysé-
gének szabályait maga állapítja meg.

4. A felügyelô bizottság tevékenységé-
rôl a bizottság elnöke a küldöttgyûlésnek
és a közgyûlésnek köteles beszámolni.

5. A felügyelô bizottság tagjai mun-
kájukat társadalmi megbízatásként lát-
ják el, közvetlen költségeik megtérítése
mellett.

XIV. A fegyelmi- és etikai bizottság
1. A közgyûlés a szövetség és a tag-

sága, valamint a tagok közötti vitás
ügyek bíróságot megelôzô egyeztetése,
illetve rendezése érdekében háromtagú
bizottságot választ, elnököt és két tagot.

2. A fegyelmi- és etikai bizottság
munkáját a bizottság elnöke irányítja.

3. A bizottság tevékenységének sza-
bályait maga állapítja meg.

4. A bizottság esetenként, a vitás
ügyben történt bejelentéstôl számított
harminc napon belül ülésezik.

5. A bizottság munkájáról a küldött-
gyûlésnek és a közgyûlésnek tartozik
beszámolni.

6. A bizottság tagjai munkájukat tár-
sadalmi megbízatásban látják el, köz-
vetlen költségeik megtérítése mellett.

XV. A szövetség gazdálkodása:
1. A szövetség éves költségvetés

alapján gazdálkodik.
2. A szövetség vagyona:
a) készpénz (házipénztár, bankbetét,

folyószámla),
b) készpénzre vonatkozó követelés,
c) értékpapír,
d) egyéb vagyontárgyak.
3. A szövetség bevételeivel önállóan

gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyo-
nával felel.

4. A szövetség tagjai a szövetség tar-
tozásaiért – a befizetett tagdíjon túlme-
nôen – saját vagyonukkal nem felelnek.

5. A szövetség tevékenységi célja
szerinti gazdálkodását a társadalmi
szervezetek gazdálkodásáról szóló jog-
szabály alapján végzi.

XVI. A szövetség megszûnése
1. A szövetség megszûnik:
a) ha megszûnését a közgyûlés

mondja ki,

b) más egyesülettel, szövetséggel
egyesül,

c) megszûnésének bíróság általi ki-
mondásával.

XVII. Ügyvezetô szervezet
A szövetség ügyvezetô szervezetet

hoz létre, amelynek  mûködését és ügy-
rendjét az elnökség határozza meg.

Az ügyvezetô szervezetet a fôtitkár
vezeti.

A fôtitkár munkáját az elnök irányítja.

XVIII. Záró rendelkezések
1. A szövetségre az egyesülési jogról

szóló 1989. évi II. tv. illetve a Polgári
Törvénykönyv 57-60. szakaszainak
rendelkezései az irányadók.

2. Ezt az alapszabályt a Magánerdô-
tulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetségének közgyûlése 10/2003.
számú határozatával elfogadta. 

3. A jelen alapszabály bírósági befo-
gadásával a korábban elfogadott alap-
szabályok hatályukat vesztik.

Budapest, 2003. szeptember 30.

Dr. Ódor József
levezetô elnök

Dr. Sárvári János
jegyzôkönyv vezetô

A Nyugat-Mecsek
is védett lesz

A 9000 hektáros Nyugat-Mecsek tájvé-
delmi körzetté nyilvánításával még az
idén teljessé válik a Mecsek Tájvédelmi
Körzet. A Duna-Dráva Nemzeti Park
szakembereinek elôterjesztése értelmé-
ben a Misina-Tubes, a Remete-rét és az
Éger-völgy kapcsolódik a már védett Ja-
kab-hegyhez és az Orfû-Abaliget vonu-
lathoz. Az átminôsítés után is megma-
radnak a Pécs fölötti hegyen lévô turis-
tautak, de lesznek olyan részek (példá-
ul a Szaudó-völgy, a Körtvélyes-árok),
amelyeket mint fokozottan védett ré-
szeket, mentesítenek a nagy turisztikai
igénybevételtôl.

A terület eligazító táblákkal való fel-
szerelése egymillió forintba kerül, és
ehhez jön még a hidak, esôbeállók,
források karbantartásának költsége.
Nagy gond a vandalizmus, ugyanis sok
a lopás és a rongálás, amelyek vissza-
szorításához a természetjárók segítsé-
gét kérik.

(GSzT)


