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Helyesbítés:
Híradónk elôzô számában hiányosan és tévesen jelent meg a MEGOSZ bizottságainak névsora. A kiegészített és javított lis-

tát az alábbiakban közöljük. Elírás miatt hibásan jelent meg Mihályfalvy István alelnök elérhetôsége is; telefonszáma helye-
sen: 06/70 337-91-70. A pontatlanságért az érintettek szíves elnézését kérjük!

Név/beosztás Cím Telefon Fax e-mail

Felügyelô Bizottság:

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

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

Szabó Vendel tag 9131 Mórichida, Tekepuszta 30/946-42-86 96/681-013

Fegyelmi és Etikai Bizottság:

Dombóvári J. Tibor elnök 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 50. 30/950-54-03 26/500-539 borti@axelero.hu

Ernyes László tag 6100 Kiskunfélegyháza, Asztalos J. út 24. 30/308-50-31

Rosza István tag 2119 Pécel, Jókai út 29. 28/453-233

Luzsi József elnök (44 éves)

Munkahelyei: 
1978-tól 1998-ig NEFAG Rt., Szolnok 
1995-tôl a magánszférában dolgo-

zik, az alábbi szervezetekben és beosz-
tásban:

– Ártéri Erdôbirtokossági Társulat
(1995, elnök, tulajdonos, fôprofil: erdé-
szet)

– EXTENZ Kft. (1998, ügyvezetô
igazgató, tulajdonos, fôprofil: kereske-
delem) 

– Tiszarév Erdôbirtokossági Társulat
(2000, elnök, tulajdonos, fôprofil: erdé-
szet)

– Agrotelek Kft. (2000, tulajdonos,
fôprofil: állattenyésztés és növényter-
mesztés )

Külföldi export-import partnerei erdé-
lyi, ukrán, szlovák, német, olasz cégek.

A jövôben saját vállalkozásaiból egy
összevont, tôkeerôs gazdasági társaság
létrehozását tervezi. 

Tanulmányok:
1978-ban Egerben végzi az erdészeti

szakközépiskolát.

Személyi rész:
Rendszeresen közremûködik ártéri

fatermesztési kísérletekben.
Részt vett a magánerdô-gazdálkodás

alapjainak kidolgozásában, jelenleg pe-
dig folyamatos továbbfejlesztésében. 

Szakmai bemutatókat szervez és tá-
mogat magánerdô gazdálkodóknak.

2000. óta erdészeti integrátor,
2001-tôl a MEGOSZ elnökségi tagja,

2003-tól a MEGOSZ elnöke.
Tagja továbbá az Országos Erdészeti

Egyesületnek, és az Agrárkamarának. 

Szakmai ars poeticája: mindent
megtenni azért, hogy a magán erdôgaz-
dálkodás érdemes és elismert része le-
gyen a magyar mezôgazdaságnak.

Dombóvári Dénes alelnök
(30 éves)

Munkahelyei: 
1996-tól a családja erdô és földterü-

letén önálló erdôgazdálkodóként tevé-
kenykedik.

Tanulmányok:
Középiskolai  tanulmányait Buda-

pesten végzi, az érettségi bizonyítvá-
nyát vendéglátó szakon szerzi meg.

1996-ban pénzügyi közgazdászként
végez szintén Budapesten.

1999-ben szerez mezôgazdasági vál-
lalkozói végzettséget.

Jelenleg utolsóéves a Károly Róbert
Fôiskolán. Itt három szakirányon foly-
tatja tanulmányait: erdészeti, környe-

zetgazdálkodási és vadgazdálkodási
szakon.

Személyi rész:
1995 óta – a közjogi kamarák meg-

alakulásával – a Pest megyei Agrárka-
mara tagja.

A MEGOSZ-nak megalakulásától
kezdve tagja, majd a Felügyelô Bizottság
tagja, 2003 szeptemberétôl alelnöke.

2002 júniusában megválasztották a
Nógrádi Erdôbirtokossági Társulat
Felügyelô Bizottságának elnökévé,
majd 2003 októberében a társulat el-
nökévé.

Mihályfalvy István alelnök
(45 éves) 

Munkahelyei:
1982-83-ban a Felsôbabádi Állami

Gazdaság Vadgazdálkodási Fôágaza-
tánál telepvezetô helyettesként dol-
gozik. 

Bemutatkozik a MEGOSZ elnöksége
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Utána a Prügyi „Tiszamente” MGTSz-
nél helyezkedik el, ágazatvezetôként. 

1984-ben áthelyezéssel kerül a
NEFAG Monori Erdészeti üzeméhez. Itt
fahasznosítási ágazatvezetôként foglal-
koztatják.

1992. évtôl a privát szférában dolgo-
zik. Jelenleg az Erdôszöv Rt. vezérigaz-
gatója.

Tanulmányok:
1982-ben végez a Soproni Erdésze-

ti és Faipari Egyetem Erdômérnöki
karán.

1985-1987. között szintén Sopron-
ban erdészeti gazdasági szakmérnöki
képesítést szerez.

Személyi rész:
A Pest Megyei Agrárkamaránál az Er-

dészeti, Vadászati, Halászati Osztály el-
nöki tisztségét látja el.

2002. év óta tagja a Pro Silva Hun-
gariae kuratóriumnak.

2003. év óta a FAGOSZ elnökségi tagja.
2003. szeptemberétôl a MEGOSZ al-

elnöke.

Molnár László alelnök
(47 éves)

Munkahelyei:
1975-1981. a Mátrai EFAG Egri Erdé-

szeténél mint erdész-technikus dolgo-
zik.

1981-84. az Egerben mûködô Tsz-
nél erdészeti ágazatvezetôként tevé-
kenykedik.

1984-tôl a kialakulóban lévô erdé-
szeti magánvállalkozás keretein belül
fakitermelési vállalkozásba kezd. A
vállalkozási formák a mindig változó
környezeti változásoknak megfelelô-
en alakultak (gmk, mg. kistermelés,
kft).

Vállalkozóként vesz részt a 90-es
évek közismert németországi viharkár
felszámolásban.

Jelenleg a POPLAR Kft-ben mint tu-
lajdonos és ügyvezetô tevékenykedik.

A vállalkozás tevékenységi köre:
magánerdô tulajdonosoknak szakta-
nácsadás, erdôtelepítési, erdô-felújí-
tási, fahasználati munkák saját gép-
parkkal és alvállalkozókkal történô
végzése.

Tanulmányok:
1975-ben Egerben végzi az erdészeti

szakközépiskolát.
1998-ban külker közgazdász diplo-

mát szerez.

Személyi rész:
Tagja az OEE Magánerdô Tanács el-

nökségének.

Dr. Ódor József alelnök
(43 éves)

Munkahelyei:
1984-tôl a Gemenci Erdô- és Vadgaz-

daság Részvénytársaság üzemgazdasági
osztályán gyakornok, majd tervezési-
elemzési elôadó.

1990-tôl számítástechnikai csoport-
vezetô, irányítja a vállalat számítógépes
információs rendszerének fejlesztését. 

1992-tôl üzemgazdász. E munkakör-
ben vállalati tervezéssel és elemzéssel
foglalkozik. 

1993-tól a vállalat részvénytársaság-
gá alakulásától gazdasági igazgató,
igazgatósági tag három éven keresztül. 

1994-tôl a Gemenc RT. gazdasági ve-
zérigazgató helyettese. 

1996-tól a Gemenc RT. megbízott
vezérigazgatója közel fél évig. Az új
vezérigazgató kinevezése után változ-
tat pályáján: felmondással megszünte-

ti munkaviszonyát, saját vállalkozásba
kezd. 

1997-tôl saját erdészeti szolgáltató és
tanácsadó cége, a Tilia KFT. ügyvezetô-
jeként tevékenykedik. 

1997-tôl párhuzamosan egy pénz-
ügyi-gazdasági tanácsadó cég ügyveze-
tôje.

1999-tôl a Bácska Erdôszövetkezet
ügyvezetôje.

2000-tôl erdészeti vállalkozásai irá-
nyítása mellett fôállású egyéni vállalko-
zóként erdôgazdálkodással, erdészeti
szaktanácsadással foglalkozik.

Tanulmányok:
Egyetemi doktori címet szerez a Sop-

roni Egyetemen, 1997.
Számalk Számítástechnikai Oktató

Központ, Budapest: Felsôfokú rend-
szerszervezôi oklevél, 1993. 

Közgazdaságtudományi Egyetem,
Pénzügy Szak, Budapest: Közgazdász
oklevél, 1992., továbbá mérlegképes
végzettség .

Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdô-
mérnöki Kar, Sopron: Erdészeti gazda-
sági szakmérnöki oklevél, 1989. 

Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdô-
mérnöki Kar, Sopron: Erdômérnöki ok-
levél, 1984.

Személyi rész:
Angol középfokú állami nyelvvizs-

gával rendelkezik. A Bács-Kiskun Me-
gyei Agrárkamarának elnökségi tagja,
a Kamara Erdôgazdálkodási Osztályá-
nak elnöke, országos küldött. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek 1980-
tól, míg az OEE Felügyelô Bizottságá-
nak 1998. óta tagja. A Bajai Szakszer-
vezeti Vadásztársaságban 1985-tôl
tag, 1995-tôl az Intézô Bizottságnak is
tagja. 2001-tôl tagja a Rotary Club
Baja-nak.
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Támba Miklós alelnök
(44 éves)

Munkahelyei:
1978. év ôszén a Napkori Kossuth

Mgtsz. Erdészetében kezd dolgozni,
mint erdészeti munkás. A szövetkezet
megszûnéséig, mint erdészeti ágazatve-
zetô majd, mint erdészeti és faipari fô
ágazatvezetô dolgozik. 

1992 júliusában alapító tagja volt a
Napkori Erdôgazdák Szövetkezetének,
és a 800 alapító tag megválasztotta el-
nökének. 

Jelenleg mintegy 1000 ha-on gazdál-
kodik a szövetkezet. Integrátori felada-

tot is ellát, ezen tevékenység 3500 ha-
on indult, ami mára már 6500 ha. 

Tanulmányok:
1978-ban végzi a Nyíregyházi Köl-

csey Ferenc Gimnáziumot. 
Ezt követôen 1982-ben, Egerben el-

végzi az erdészeti szakközépiskola le-
velezô tagozatát. 

Személyi rész:
Megalakulásától kezdve a MEGOSZ

elnökségének tagja. 

Virágh János alelnök
(59 éves)

Munkahelyei:
1965-tôl a Kiskunsági Erdôgazdaság

Kelebiai Erdészeténél kezdi a munkát. 
1967-70-ig az Erdészeti Tudományos

Intézet Kecskeméti Állomásán dolgozik.
1970. júliusától a NEFAG Rt. Kun-

szentmártoni Erdészet Kengyeli kerüle-
tében dolgozik, mint kerületvezetô.

1973. nyarán hazakerül a Ceglédi Er-
dészethez, a Mikebudai csemetekert ve-
zetôje lesz.

1976-tól a csemetekerti munkák elvég-
zése mellett fôerdész az Erdészet Csemô,
Nagykôrös és Mikebuda kerületeiben.

1981-tôl az Erdészet erdômûvelését
vezeti 1993. végéig az utolsó két évben
a helyettesi munkák ellátása mellett.

1993-tól dolgozik, mint a Virágh Bt.
családi vállalkozás vezetôje. A Bt. 2000-
tôl integrátor az ÁESZ Budapesti és
Kecskeméti Igazgatóság körzetében, je-
lenleg mintegy 3500 ha területen tevé-
kenykedik.

Tanulmányok:
1965-ben végzi a Szegedi Kiss Fe-

renc Erdészeti Technikumot.

Személyi rész:
2003. augusztusában megkapja a

PRO SILVA HUNGARIAE díjat.
2003. szeptemberétôl a MEGOSZ alel-

nöke.

Válassza az ERFA-TOURS Erdészeti és Faipari Utazási Irodát 
szakmai és magánútjai megszervezéséhez.

Szakmai utazások az elsõ negyedévben:
– EGYIPTOM, KAIRO - WOOD WORLD 4. Nemzetközi famegmunkálási gépek kiállítása – 2004. február 26-29.

– NÉMETORSZÁG, NÜRNBERG - HOLZ-HANDWERK - fensterbau/frontale  – 2004. március 31-április 3. A buszos kiutazást a NürnbergMesse
támogatásával szervezzük.

Lepje meg szeretteit karácsonyra egy utazással, repüljön a télbõl a nyárba:

EGYIPTOM  –  SHARM EL SHEIKH, HURGHADA – 2004. január 4-14. között 10 éjszaka
repülõvel, félpanziós ellátással 4 csillagos szállodában 70.900,- Ft/fõ-tõl + reptéri illeték és vízum

TUNÉZIA – SOUSSE – 2004. január 8.,15.,22. és 29.
8 nap repülõvel, félpanziós ellátással, 3 csillagos szállodában 29.500,-Ft/fõ-tõl + reptéri illeték

MAROKKO – AGADIR – 2004. január 5.,12.,19. és 26. február 2.,9.,16. és 23.
8 nap repülõvel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában 99.990,- Ft/fõ-tõl + reptéri illeték

VELENCEI KARNEVÁL – 2004. február 13-15., február 20-22., február 23-25.
3 nap autóbusszal, félpanziós ellátással (buszonalvás nélkül), 2 és 3  csillagos szállodákban: 37.900,- Ft/fô-tôl

További részletes felvilágosítás: ERFA-TOURS 1027 Budapest, Fõ u. 68. I. 136.
T./F.: 201-24-53 
e-mail: erfatour@qwertynet.hu
mobil: 06/30 9828766


