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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND SYLVICULTURISTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

MEGOSZ híradó
Tisztelt Tagtársak!

A MEGOSZ új vezetése szeretne minél
élôbb mindennapi kapcsolatot fenntarta-
ni a tagsággal. Azért, hogy ezt gyorsan és
olcsón megtehessük, rendkívül fontos
lenne, hogy tagságunk döntô részét, ha
lehetséges valamennyi tagtársunkat,
elektronikus postafiókon keresztül is elér-
hessük. Természetesen tudjuk, hogy tag-
jaink jelentôs részének nincs számítógé-
pes elérhetôsége, de ma már majdnem
minden családban van valaki, aki mun-
kahelyi, iskolai, kultúrházi stb. számító-
gépek útján rendelkezik postafiókkal,
vagy könnyedén nyithatna azt és ezen az
úton nem okozna külön nagy megterhe-
lést a MEGOSZ-tól érkezô rövid levelek,
meghívók, egyéb anyagok tagtársunk-
hoz való eljutása. Kérjük tehát, hogy a
MEGOSZ Titkárság fenti elérhetôsé-
gein (fax, e-mail, telefon) szívesked-
jenek velünk közölni elektronikus
postafiókjuk megnevezését, ha még
nem szerepel a taglistánkon, illetve
amennyiben postafiókja változna,
kérjük arról is értesítésüket!

Az Erdészeti Lapok októberi számát
már tagságunk nagy részéhez eljuttat-
tuk. Terjesztési listánkat az Országos
Erdészeti Egyesület tagjainak névsorá-
val vetettük össze annak érdekében,
hogy elkerüljük a kettôs postázást. Ter-
mészetesen a listák folyamatos változá-
sa, illetve a csak cégneveken szereplô
tagok miatt nem lehet véglegesnek te-
kinteni a kialakult névsort. Kérjük
ezért, hogy mindazok, akik dupla
példányt kaptak az Erdészeti La-
pokból, vagy éppen ellenkezôleg,
nem jutott el hozzájuk az októberi
szám; jelezzék azt Titkárságunkon!

Fontos hír és az Országos Erdészeti
Egyesület, valamint a MEGOSZ közötti
együttmûködés további erôsödését jel-
zi, hogy az Erdészeti Lapok Szerkesztô-
bizottságának 2003. október 15-i hatá-
rozata alapján Szövetségünk egy teljes

jogú tagot delegálhat a Szerkesztôbi-
zottságba Mihályfalvi István a kommu-
nikációért felelôs alelnök személyében.

Az Erdôtulajdonosok Európai Szö-
vetségének (CEPF) soros ülésére 2003.
november 10-11-én, Prágában kerül
sor. A MEGOSZ-t Luzsi József elnök és
dr. Sárvári János fôtitkár képviseli a
rendezvényen, beszámolójukat a kö-
vetkezô lapszámban olvashatjuk.

A Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprog-
ram Magyarországon részletes megvitatá-
sára 2003. november 10-12-én az Erdé-
szeti Információs Központban kerül sor.
A program III. részét, a „Magánerdô és
magánerdô-gazdálkodás” anyagát végle-
gesítô munkacsoport vezetôjének dr.
Ódor József alelnökünket kérték fel, aki
dr. Lengyel Attilával, Luzsi Józseffel, dr.
Péti Miklóssal, Támba Miklóssal és
Telegdy Pállal együtt vett részt az anyag
kidolgozásában és az elmúlt 1 év alatt 35
helyszínen lezajlott társadalmi viták so-
rán kialakult vélemények feldolgozásá-
ban. A magánerdôvel kapcsolatosan
megfogalmazódott összefoglalás és kö-
vetkeztetések az alábbiak voltak:

„Minthogy a magyar erdôk 40%-a
magántulajdonban van és területe fo-
lyamatosan növekszik, a magánerdô-
gazdálkodás problémáinak kezelése
alapvetô fontosságú a magyarországi
erdôk ügyében és a magyar erdôgaz-
dálkodás fejlôdésében. Emellett társa-
dalmi jelentôsége a több százezer erdô-
tulajdonos miatt fokozott. Mivel az EU
erdôtulajdoni rendszerében eddig meg-
határozó volt a magánerdô túlsúlya, így
Magyarország EU csatlakozása is más
szempontokat teremt ehhez a kérdés-
hez. A magánerdô-gazdálkodás jelentô-
sége tehát az 1990-es évekhez hasonló-
an megôrzi növekvô tendenciáját.

Magyarországon 2003-ban a magán-
erdô-gazdálkodás mûködôképességé-
nek javítása áll a megoldandó feladatok
középpontjában. 

Ebben az erdôgazdálkodással szem-
beni elsôdleges elvárásnak: a közjóléti
feladatokhoz való hozzájárulásnak kell
állnia, amelynek megvalósulása azon-
ban csak a tulajdonosi jogok elismeré-
sével összhangban várható.

Az állami szerepvállalás a magáner-
dô-gazdálkodás fejlôdésében részben
közvetlen beavatkozást igényel – forrás-
biztosítás a magánerdészeti hálózat ki-
alakulásához, vagy ennek a feladatnak a
magyar erdészeti hagyományból merítve
az államerdészetbe való integrálásával. 

Más részben az állami szakigazgatás
és erdôgazdálkodás szabályozásának
egyszerûsítése és mûködésének ágazat-
közi egyeztetésen alapuló javítása segít-
heti elô a magánerdô-gazdálkodás jobb
mûködését. Ide tartozik a vagyonértékû
tulajdonosi jogok egyértelmû biztosítá-
sa a jogi- és támogatási rendszeren át
(pl. vadászat, gazdasági eredményki-
esés megtérítése). Ez alapvetô kérdés a
magánerdô-gazdálkodás esélyegyenlô-
ségének biztosításában az állami erdô-
gazdálkodással szemben.

A földhasznosításban fontos szerep
jut a magánerdônek és az „erdô” mûve-
lési ágnak. Itt nemcsak az erdôtelepítés,
hanem a többcélú hasznosítás támogatá-
si rendszere is érdekes kérdés (ter-
mészetvédelmi-agrár-környezetvédelmi
támogatás lehetôsége/növelése, ültet-
vényszerû gazdálkodás igazgatási egy-
szerûsítése).

Az erdôtudat és a tulajdonosi tudat
fejlôdéséhez a magánerdô-gazdálkodás
önszervezôdésének erôsödésén és ha-
tékonyabb érdekképviseletén kívül, az
állam a tulajdonosi jogok garantálásával
és megerôsítésével, illetve bizonyos
esetekben tiltó és „rendfenntartó”
egyéb igazgatási eszközökkel járulhat
hozzá, mint például a falopás komo-
lyabb büntetése, vagy az erdôôri háló-
zat kiépítése és fenntartása az erdészeti
szakigazgatáson belül.
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Mint azt híradónk elôzô számában jeleztük,
a MEGOSZ új elnökségének felelôsségi kö-
rébe tartozó témákat és a tisztségviselôk el-
érhetôségét az alábbiakban közöljük:

A következô MEGOSZ Híradóban
szeretnénk az elnökségi tagok rövid
életrajzát is bemutatni. 

Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy kér-
déseikkel, problémáikkal nyugodtan ke-
ressék meg az illetékes tisztségviselôket.
Ugyanakkor arra is szeretnénk buzdítani a
tagságot, hogy véleményükkel, akár
konkrét ügyek leírásával, vitaindító jellegû
írásaikkal segítsék, hogy a MEGOSZ Hír-
adó az lehessen, aminek eredetileg is
szántuk: valamennyiünk fóruma a magán-
erdôgazdálkodás fejlôdésének segítésére.

A MEGOSZ ELNÖKSÉGE
Luzsi József elnök
alelnökök:
Dombóvári Dénes:
– A birtokhasznosítási bizottságok

felállításának szervezése.
– Taglétszám- és szervezetbôvítés.
Mihályfalvy István:
– Médiakapcsolatok és kommuniká-

ció.
– Érdekérvényesítés a jogi és köz-

gazdasági szabályozás javítása terén.
Molnár László:
– Erdôtelepítési program.
– Informatika, elektronikus kommu-

nikáció.
– Természetvédelem.

Dr. Ódor József:
– Nemzetközi kapcsolatok
– Pályázatok, forráslehetôségek fel-

kutatása.
– Az EU lehetôségek feltárása.
Támba Miklós:
– Kapcsolatépítés kormányzati szer-

vekkel, döntéshozókkal.
– A magánerdô-gazdálkodás erôsíté-

se, bôvítése.
– Jogszabályok elôkészítésében való

részvétel.
– Integrátori támogatások témaköre.
Virágh János:
– Erdészeti szakmai tanácsadás.
– Kapcsolattartás szervezeten belül

tagokkal és a tagszervezetekkel.

Név/beosztás Cím Telefon Fax e-mail

Elnökség:
Luzsi József elnök 5000 Szolnok, Szabadság tér 2. fsz. 2. 30/953-55-94 56/496-060 v. extenzkft@axelero.hu

411-013

Dombóvári Dénes alelnök 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 50. 30/934-49-57 26/500-539 ildo 74@freemail.hu

Mihályfalvy István alelnök 2721 Pilis, Vasvári P. u. 35. 70/337-91-90 29/696-029 erdoszovrt@matavnet.hu

Molnár László alelnök 3300 Eger, Rövid u. 3. 30/965-54-84 poplar@axelero.hu

Dr. Ódor József alelnök 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 33. 30/953-31-63 79/420-092 joeodor@mail.datanet.hu

Támba Miklós alelnök 4552 Napkor, Kállói út 58. 30/303-27-80 42/460-347 v. tamba@axelero.hu
547-025

Virágh János alelnök 2713 Csemô, Szt. István út 39. 30/338-36-48 53/392-036 viragh.janos@axelero.hu

Felügyelô Bizottság:

Bodor Dezsô Károly elnök 8444 Szentgál, Vörösmarty u.38. 30/956-86-77 88/506-670 v. bodor@vnet.hu
506-671

Dombóvári J. Tibor tag 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 50. 30/950-54-03 26/500-539

Könnyû István tag 4267 Penészlek, Táncsics M u. 16. 42/389-292

Titkárság:

Dr. Sárvári János fôtitkár 1082 Budapest, Baross u. 119/A 6/9 70/514-63-26 1/334-49-13 sj12@freemail.hu

Henter Mónika 
titkárság.vezetô 1031 Budapest, Emôd u. 12. 30/578-74-81 monikahenter@hotmail.com

A társadalmi fejlôdésben aktív szere-
pet játszó társult gazdálkodás, illetve a
közcélokkal összhangban álló egyéni
magángazdálkodás egyik hajtómotorja
lehet a magyar erdôgazdálkodásnak és
az erdô közjóléti funkcióinak megvaló-
sításában alapvetô szerep hárul rá.

Az ehhez szükséges feltételrend-
szer megteremtése és javítása kiemelt
célja kell, hogy legyen a Nemzeti Er-
dôprogramnak. Ennek a feladatnak a
teljesítéséhez várjuk további javaslata-
it azoknak, akik e kérdéskört fontos-
nak tartják és az itt leírtakat kiegészíte-

ni, vagy javítani szeretnék javaslataik-
kal.”

A tanácskozás magánerdôt érintô
eredményeirôl szintén a következô lap-
számban számolunk be.

Dr. Sárvári János
fôtitkár

Az Interfob 2003 – Magyarország konfe-
renciát október 20–24. között rendezték
meg. 

A résztvevôk konferenciasorozaton,
gyárlátogatásokon és kulturális progra-
mokon kaphattak bepillantást Magyar-
ország erdészetébe, faiparába és kultú-
rájába.

A rendezvényt a nyolcvanas évek-
tôl kezdve évente rendezik meg a

résztvevô országok valamelyikében. A
megrendezés jogát 2003-ban Magyar-
ország, ezen belül a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem kapta. Az elmúlt évek-
ben Németország, Finnország, Spa-
nyolország voltak a rendezô államok.  

A konferencia célja az adott ország
erdészetének, faiparának, kultúrájá-
nak bemutatása. A résztvevôk az erdé-
szet, a faipar tudományait hallgató,

oktató fiatalokból kerülnek ki, vagyis
fôiskolai, egyetemi és PhD-hallgatók
közül. A zánkai rendezvényen tizen-
három egyetem, fôiskola küldötte-
ként, kilenc európai országból – Né-
metország, Franciaország, Spanyolor-
szág, Finnország, Svájc, Szlovénia,
Szerbia és Montenegró, Románia, Ma-
gyarország – közel 300 részvevô volt
jelen.

Interfob 2003


