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Kivonat a MEGOSZ 2004. február 3-án
10 órai kezdettel a MEGOSZ irodájában
megtartott elnökségi ülésének jegyzô-
könyvébôl:

Jelen voltak: Luzsi József, Bodor Dezsô
Károly, Dombóvári Dénes, Dombóvári J.
Tibor, Mihályfalvy István, Molnár László,
dr. Ódor József, Támba Miklós, Virágh Já-
nos, dr. Sárvári János, illetve meghívott-
ként: Ormos Balázs fôtitkár /OEE/ 

Luzsi József elnök köszöntötte a
megjelenteket. Jegyzôkönyvvezetônek
dr. Sárvári Jánost, jegyzôkönyv-hitele-
sítônek Mihályfalvy Istvánt és Virágh
Jánost fogadták el. Ezt követôen a ki-
adott napirendnek megfelelôen az alel-
nöki munkatervek és a saját feladatkör-
ben eddig végzett munka rövid ismerte-
tése következett.

Mihályfalvy István beszámolójában
kiemelte az ingyenes szaktanácsadás
bevezetésének fontosságát mind a
MEGOSZ elismertségének fokozása,
mind a lehetséges taglétszám növelése
terén. Ehhez kapcsolódva Luzsi József
elmondta, hogy Szolnokon az Állami
Erdészeti Szolgálat irodája szomszédsá-
gában megkezdték az ingyenes szakta-
nácsadást és heti három alkalommal
tartanak ilyen ügyeletet. Az elsô tapasz-
talatok kedvezôek és kapcsolódva az
elhangzottakhoz kérte a jelenlévô el-
nökségi tagokat, hogy saját területükön
is tegyék meg a szükséges lépéseket
ennek beindítására. A cél, hogy leg-
alább régiónként legyen egy-egy ha-
sonló iroda, ahol egyoldalas MEGOSZ
tájékoztatót és belépési nyilatkozatot is
kaphatnak az érdeklôdôk.

Felelôsök: az alelnökök
Határidô: folyamatos
Mihályfalvy István elmondta, hogy

közös érdek lenne – mind a megrendelô
tulajdonosok, mind a különbözô mun-
kákat végzô vállalkozók szempontjából
– a magánerdôvel kapcsolatos szolgálta-
tások árainak egységesítése.

Felvetése alapján az Elnökség megvi-
tatta a MEGOSZ 10. évfordulójának elô-
készítésével kapcsolatos feladatokat. 

A következô döntések születtek: 
Idôpont: június eleje, vagy szeptem-

ber közepe az aktuális ágazati rendez-
vények figyelembe vételével,

Helyszín: ERDÔSZÖV Rt. pilisi szék-
helye,

Idôtartam: 1 vagy 2 napos önálló
MEGOSZ rendezvény, miniszteri fôvéd-
nökséggel, konferenciával, terepi és/vagy
gépbemutatóval, az idôtartamtól függô-
en, hazai és külföldi meghívottakkal.

Elôzetes címjavaslat: „A MEGOSZ 10
éves ünnepi ülése”

A meghozott  határozatok és a hely-
szín felmérése alapján konkrét megva-
lósítási tervet kell elkészíteni és az el-
nökség elé terjeszteni.

Felelôsök: Mihályfalvy István és dr.
Sárvári János

Határidô: március 15.
Virágh János beszámolójának kiegé-

szítéseként felvetette annak szükséges-
ségét, hogy néhány aktuális problémá-
val az Állami Erdészeti Szolgálathoz for-
duljunk. Az Elnökség a javaslat megvi-
tatása után úgy határozott, hogy rész-
ben a térképészeti és az üzemtervi adat-
bázissal kapcsolatos egységes adatszol-
gáltatás kérdésében, részben a nem
mûködô magánerdôk tulajdonosainak
megszólítása ügyében levelet írunk az
ÁESZ-nek.. A levéltervezet elôkészíté-
séért felelôs: dr. Sárvári János

Határidô: február 10.
Javasolta a faárak legalább részleges

egységesítésének kezdeményezését a
már mûködô „csemetebörze” mintájára.

Dr. Ódor József elmondta, hogy saj-
nos a Nemzeti Erdôprogramban a kidol-
gozott anyagokhoz képest a magánerdô
csak szerény keretek között jelenik meg.

Beszámolt arról, hogy az általuk fel-
állított pályázatfigyelô rendszer kiala-
kulóban van.

Felhívta a figyelmet, hogy saját
SAPARD pályázatuk tapasztalatai alap-
ján, az EU-s pályázatokat elnyerôk
rendkívül szigorú és folyamatos ellen-
ôrzésre számíthatnak majd.

Molnár László részletesen ismertette
a MEGOSZ tervezett honlapját és a szol-
gáltatói szerzôdést. Az Elnökség megvi-
tatás után elfogadta az abban foglalt
vállalási összegeket és javasolta annak
átnézés után történô aláírását. Molnár
László elmondta, hogy február végére
már szeretné a honlapot beindítani.

A továbbiakban javasolta, mint lehe-
tôséget a taglétszám bôvítésére, hogy
az integrátorok építsék be a tagdíjat a
megbízási díjakba. Az Elnökség egyet-
értett a felvetéssel és javasolja annak al-
kalmazását az integrátorok körében.

Dombóvári Dénes beszámolóját a
birtokhasznosítási bizottságok mûkö-
désérôl írásban leadta. A MEGOSZ a
2003-ban felvett elôleggel elszámolt de-
cember 29-én az NFA-val. Célunk, hogy
1-2 hónapon belül elérjük a 400 mûkö-
dô bizottságot és folyamatosan növel-
jük az új MEGOSZ jelöltek számát. En-
nek megvitatására Dombóvári Dénes
már januárban összehívta a tagozatve-
zetôk egy részét.

Támba Miklós elmondta, hogy az
OEE és a MEGOSZ közötti együttmûkö-
dés jó ütemben fejlôdik. Javasolta kö-
zös országos megmozdulás beindítását
„szabadítsuk meg a szeméttôl az erdôt”
címmel, aminek várhatólag igen pozitív
hatása lenne az egész erdésztársada-
lomra nézve.

A birtokhasznosítási bizottságok
ügyéhez kapcsolódva javasolta, hogy a
tagozatvezetôk által aláírt körlevélben
forduljunk az érintett polgármesterek-
hez. A levéltervezet elkészítéséért felelôs:
Dombóvári Dénes és dr. Sárvári János

Határidô: február 20.
Ormos Balázs tájékoztatta az elnök-

séget az erdészeti feladatok támogatá-
sára szánt várható keretszámokról.

Elmondta, hogy Faenergetikai mun-
kacsoport alakul és a tervek között
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szerepel a témában tárcaközi bizottság
létrehozása egy átfogó országos prog-
rammal.

Felajánlotta az Országos Erdészeti
Egyesület tagnyilvántartási programja
megvizsgálásának és adaptálásának le-
hetôségét a MEGOSZ vonatkozásában.

Bodor Dezsô Károly felvetése alap-
ján a következô határozat született: az
Elnökség tagjai rövid (maximum 1 olda-
las) írásos anyagban fejtsék ki vélemé-
nyüket a jelenlegi erdôfenntartási járu-
lék rendszerével és annak jövôjével
kapcsolatban.

Felelôsök: az elnökség tagjai
Határidô: a következô elnökségi ülés 
Luzsi József elmondta, hogy a most

induló „Erdôgazda az Unió küszöbén”
címû kiadványsorozat 4. füzetét – ami a
magyar magánerdô-gazdálkodás helyze-
tét és a belépéssel kapcsolatos legfonto-
sabb tennivalókat taglalja majd – a
MEGOSZ Elnöksége jegyzi. Kéri ezért,
hogy mindenki készítse el erre vonatko-
zó írásos elképzelését, anyagát.

Felelôsök: az elnökség tagjai
Határidô: április 5.
Dr. Sárvári János ismertette, hogy a

legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt idô-
szakban a MEGOSZ közösen és egyéni-
leg is számos, a tagság érdekképvisele-
tét szolgáló levélben kereste meg az il-
letékes hatóságokat:

Az Országos Erdészeti Egyesülettel
(OEE), a Fagazdaságok Országos Szak-
mai Szövetségével (FAGOSZ), a Pest
megyei Mezôgazdasági Termelôk Szö-
vetségével és az Agrárkamara Erdészeti,
Vadászati, Halászati Osztályával 2003.
december 11-én levélben fordultunk
dr. Németh Imre miniszter úrhoz kérve
a SAPARD gépberuházási forrásainak
megnyitását az erdôgazdálkodók szá-
mára is.

Szintén a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszternek címzett 2003.
december 15-i keltezésû levelünkben
az OEE-vel és a FAGOSZ-szal együtt  az
erdészeti feladatok támogatása körüli
bizonytalanságokra, az erdészet és fa-
ipar jövôjére, mûködôképességére vo-
natkozóan kértünk tájékoztatást.

A közmunka Tanács elnökének és az
FVM közigazgatási államtitkárának írt
levelünkben, 2004. január 20-án az elô-
készítés alatt lévô erdészeti közmunka
program azon anomáliájára hívtuk fel a
figyelmet, hogy éppen az erdôtelepíté-
sek 96%-át megvalósító magánerdô-
gazdálkodók nem vehetnek részt a pá-
lyázaton, csupán állami és önkormány-
zati szervek.

Dr. Sárvári János tájékoztatta a meg-

jelenteket arról, hogy a MEGOSZ 2004.
januárjában regisztráltatta magát az ille-
tékes Földmûvelésügyi Hivatalnál s ez-
zel a belföldi és uniós pályázatok be-
nyújtásához szükséges alapfeltételnek
eleget tett.

A MEGOSZ-díj alapításával kapcso-
latban az elnökség úgy határozott, hogy
az Rimler Pál nevét viselje. A díjat a ma-
gyar magánerdô-gazdálkodás ügyéért
legtöbbet tevôk nyerhetik el (évente 1
fô) és azzal emlékplakett, továbbá
tárgyjutalom jár. Az elsô díj átadására a
tervek szerint a MEGOSZ idei emlék-
ülésén kerül sor. A díjszabályzat, illetve
az emlékplakett elôkészítéséért felelôs:
dr. Sárvári János

Határidô: folyamatos
Luzsi József tájékoztatta a megjelen-

teket az Agrár Kerekasztal létrehozásá-
val kapcsolatos fejleményekrôl. El-
mondta, hogy a MEGOSZ Telegdy Pál
volt elnökünket hatalmazta fel arra,
hogy a MEGOSZ-t a MAÉT és a Társa-
dalmi Unió ülésein képviselje.

Dombóvári J. Tibor a tiszteletbeli el-
nöki funkció létrehozására tett javaslatot. 

Indítványozta továbbá, hogy az El-
nökség tagjai saját költségükre közpon-
tilag egységes megjelenésû névjegykár-
tyát rendelhessenek a Titkárságon.

Mihályfalvy István, tekintettel az
uniós pályázatok bonyolultságára, fô-
állású pályázatíró szakember alkalma-
zását javasolta. Az Elnökség az ügy-
ben a döntést – megvitatás után – el-
napolta.

Ormos Balázs a bajor magánerdô-
sökkel való együttmûködés továbbvi-
tele érdekében javasolta, hogy kapjon
egyszeri meghatalmazást MEGOSZ
tagként, az ilyen irányú tárgyalások
alatt annak képviseletére, a közös de-
legáció brüsszeli látogatása során. Az
Elnökség a javaslatot támogatta és a
meghatalmazást Ormos Balázs részé-
re kiállítja.

Budapest, 2004. február 6.
Dr. Sárvári János

jkv. vezetô
Mihályfalvy István

jkv. hitelesítô
Virágh János
jkv. hitelesítô

Az Országos Erdészeti Egyesület Vad-
gazdálkodási Szakosztálya – az Erdô-
mûvelési Szakosztállyal közösen – fi-
gyelemreméltó rendezvényt szerve-
zett, a Somogyi Erdô- és Fafeldolgozó
Részvénytársaság Nagyatádi Erdészet
területén.

Dr. Papp Tivadar, a Mecseki Erdé-
szeti Rt. termelési vezérigazgató-helyet-
tese „Az erdei vadkárok és a nagyvad-
létszám problémaköre Magyarorszá-
gon” címû elôadásában látványosan ér-
zékeltette, hogy a rendkívüli mértékben
megnövekedett szarvas- és vaddisznó-
létszám nagymértékû, látható és mérhe-
tô károkat okoz az erdeinkben. „Az er-
dômûvelés és a vadgazdálkodás össze-
függései Somogy megyében” címmel
Nádas József, az Állami Erdészeti Szol-
gálat Kaposvári Igazgatóságának veze-
tôje ábrákkal, adatokkal bizonyította,
hogy a vadlétszám, a vadgazdálkodás
már olyan méretû, miszerint ellehetetle-
nül az erdômûvelés, szinte lehetetlen a
megyében a természetes felújításokat
megvalósítani.

Ma már az egyszerûsített vadkár-
becslési módszerek nem adják meg az
erdôben ténylegesen keletkezett, a vad
által okozott károk valódi értékét. Erre
vonatkozóan dolgozta ki az ERTI Öko-

nómiai Osztálya az erdei vadkárok érté-
kelésének gyakorlati és elméleti mód-
szerét. Ezt ismertette Marosi György
osztályvezetô, amit a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem által szervezett felsôfokú
erdôérték- és kárértékelési tanfolyamon
is megtanulhattak a résztvevôk. Ezt a
módszert kellene alkalmazni a vadkár-
becslô szakértôknek is a kárfelvételi el-
járásaik során.

Buzgó József, a Somogyi Erdô és Fa-
feldolgozó Részvénytársaság Vadgaz-
dálkodási osztályvezetôje „A vadgaz-
dálkodás helyzete, a vadkárokkal és a
nagyvad-létszámmal kapcsolatos prob-
lémák a SEFAG Rt. területén” címû elô-
adásában a helyi gondokat tárta fel. Ez
kettôs dolog, miután a SEFAG Rt. terü-
letének azon részén, ahol az rt. gyako-
rolja a vadászati jogot, igyekszik szak-
mailag megoldani az ilyen problémá-
kat. Ugyanakkor súlyosak az erdôben
keletkezett károk, ahol a SEFAG Rt. te-
rületén a Lábodi Mezôgazdasági Rt. a
vadászatra jogosított.

Az elméleti jellegû rendkívül érde-
kes, izgalmas elôadásokat követôen te-
repi program keretében mutatták be az
erdei vadkárokat a Nagyatádi Erdészet
területén.

Az örökzöld téma, a vad által az er-

Vadgazdálkodás


