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A jelenlévõk kézhez kapták és megvitat-
ták az UNIÓ által finanszírozott
erdõtelepítésekrõl készült anyagot. Ki-
emelték, hogy az anyag külön támogatja
védett területeken az õshonos fafajok al-
kalmazását, de ugyanakkor nem tiltják a
nem õshonos fafajok telepítését sem.

Luzsi József tájékoztatásul elmondta,
hogy a www.kvvm.hu honlapon pályá-
zati kiírások találhatók, amelyek kereté-
ben támogatást nyerhetnek magánsze-
mélyek természetszerû erdõgazdálkodá-
sukhoz.

Luzsi József javaslata alapján az el-
nökség egyhangúlag elfogadta, hogy a
dunántúli magánerdõsök képviseleté-
nek megerõsítése érdekében, az ebben
a térségben tevékenykedõ tulajdonosok
válasszanak maguk közül képviselõt, aki
tanácskozási joggal venne részt a továb-
biakban  az elnökségi üléseken.

Felelõs: Bodor Dezsõ Károly
Határidõ: folyamatos

Luzsi József ismertette a MEGOSZ-
nak a KvVM, illetve a WWF szerveze-
tekkel kötött megállapodásait és annak
várható hatásait.

Bodor Dezsõ Károly a gyapjaspille
jövõ évben várható további rendkívül
erõs károsítására hívta fel a figyelmet.
Javasolta, hogy az illetékesek és a mé-
dia figyelmét még idõben rá kell irányí-
tani erre a problémára. Az ezzel kap-
csolatos feladatok összefogásával az el-
nökség Bodor Dezsõ Károlyt bízta meg.

Határidõ: folyamatos

Virágh János javasolta, hogy a ható-
ság által az adott évben ütemezett
kifizetésekrõl minden évben kérjünk
elõzetes tájékoztatást. Luzsi József ki-
egészítette az elhangzottakat azzal,
hogy évente cikkben kellene a tagságot

tájékoztatni az elvégzendõ feladatokról,
határidõkrõl, illetve a kifizetések várha-
tó rendjérõl. A kérdésre november so-
rán visszatérünk.

Dr. Sárvári János az idei LIGNO
NOVUM-WOOD TECH rendezvényen
való részvételünkkel kapcsolatban be-
mutatta az elkészült szóróanyagokat és a
„Mi a MEGOSZ?” címmel megjelenõ
ismertetõ füzet tartalomjegyzékét, ame-
lyet az elnökség jóváhagyott. Ormos Ba-
lázs ismertette a tárcaközi energetikai bi-
zottság megalakulásának elõzményeit és
átadta a jelenlévõknek az ehhez kapcso-
lódó meghívókat jelezve, hogy az ener-
getika kérdése a soproni rendezvény
központi témája lesz.

Dombóvári Dénes elmondta, hogy a
parlament õszi ülésszakán várhatóan
napirendre tûzi a vadászati törvény mó-
dosítását. A témában kialakult vita ered-
ményeként az elnökség úgy határozott,
hogy ezzel kapcsolatosan ki kell alakí-
tani a MEGOSZ egységes álláspontját és
azt képviselni kell a WOOD TECH ren-
dezvény megfelelõ fórumán.

Felelõs: Dombóvári Dénes és Dombó-
vári J. Tibor

Határidõ: szeptember 8.

A szeptember 16-án, az Erdõszöv Rt.-
nél megrendezésre kerülõ MEGOSZ em-
lékülés és a kapcsolódó rendezvények
elõkészítésének jelenlegi helyzetérõl
Mihályfalvy István, Tóth Zsolt és dr. Sár-
vári János adott tájékoztatást.

A beérkezett és elhangzott javaslatok
alapján az elnökség döntött a rendez-
vény jelszaváról, ami a következõ lesz:
„JELEN, JÖVÕ: MAGÁNERDÕ!”

A beérkezett látványterv és klisé alap-
ján az elnökség jóváhagyta a Rimler Pál
emlékérem végleges formáját, majd a
szóban és írásban kapott személyi javas-
latokból kiindulva, szavazással döntött
az elsõ emlékérem kitüntetettjérõl. En-
nek értelmében az elnökség a MEGOSZ
emlékülés keretében átadandó elsõ em-
lékérmet Répászky Miklósnak tagtár-
sunknak ítélte oda.

Dr. Sárvári János elõterjesztésében a
jelenlévõk megtárgyalták a CEPF no-
vemberi magyarországi közgyûlésével
kapcsolatos teendõket és az alábbi ha-
tározatokat hozták:

A november 7-i (vasárnap) egész na-
pos tanulmányút lebonyolítására az
alábbi javaslatok érkeztek: 

Mihályfalvy István – Virágh János
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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND SYLVICULTURISTS IN HUNGARY
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e-mail: megosz@mail.datanet.hu

A 2004. augusztus 24-i elnökségi
ülés jegyzôkönyvének kivonata

FELHÍVÁS A MEGOSZ TAGSÁGA RÉSZÉRE

Tisztelt Tagtársak!
Az elmúlt közgyûlésen megfogalmazódott annak igénye, hogy a tagdíjak befizeté-
sének megkönnyítésére a MEGOSZ alkalmazzon csekkeket. A szükséges nyom-
tatványokat beszereztük, és mindenki megtalálja az Erdészeti Lapok jelen számá-
ban. Kérjük, hogy a csekkeket az OTP Bank kirendeltségein keresztül fizessék be,
mert csak ily módon marad díjmentes a tranzakció a MEGOSZ részére.
Szövetségünknek jelentôs tagdíjbefizetési hátraléka van, ezért kérjük azon tag-
jainkat, akik 2004. évi tagdíjukat még nem rendezték, mielôbb fizessék be, mert
a továbbiakban nem tudjuk számukra az Erdészeti Lapokat postázni.
Akik valamilyen okból nem találtak csekket a mostani lapszámban, kérjük jelez-
zék titkárságunknak, és mi haladéktalanul megküldjük címükre.
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(Pilis-Csemõ): erdészeti csemetekert,
erdõtelepítés, erdõfelújítás.

Molnár László (Eger): erdõtelepítés,
természetvédelem és magánerdõ-gaz-
dálkodás.

Luzsi József (Szolnok): ártéti erdõgaz-
dálkodás

Támba Miklós (Napkor): erdõtele-
pítés, vadgazdálkodás.

A lehetõségek közül az elnökség a
szeptember 16-i rendezvényt követõen
választ majd.

November 8-án (hétfõ) egész napos
budapesti városnézés, parlamenti láto-
gatással egybekötve, amit a MEGOSZ
titkársága szervez.

A november 9-i (kedd) CEPF közgyû-
lés délutáni nyílt részéhez elõkészítõ
anyagokat kell összeállítani, amelynek
fakereskedelmi részét Molnár László és
Mihályfalvy István, érdekképviseleti ré-
szét dr. Sárvári János készíti el.

Határidõ: augusztus 30.

Mõcsényi Miklós az elnökségnek az
alábbi témakörökben adott tájékoztatást:

Natura 200 hálózat.
A FAGOSZ állásfoglalása a fa ener-

getikai célú felhasználása témakörében.
Francia megkeresés erdei munkások

ügyében.
UNIÓ-s erdõstratégia véleményezé-

sének lehetõsége szeptember 15-ig
(az ezzel kapcsolatos angol nyelvû
anyag átadásra került dr. Ódor József
részére).

Dombóvári Dénes ismertette az el-
nökséggel a FÕVÉT-ben kapott kép-
viseletével kapcsolatban megnyíló
lehetõségeket, a Felzárkózó Vidék Bi-
zottság anyagában az erdészet hang-
súlyos megjelenítésére vonatkozó
pontokat és a birtokhasznosítási bi-
zottságok szervezõdésének jelenlegi
helyzetét.

Virágh János Dr. Sárvári János
jkv. hitelesítõ jkv. vezetõ

Az erdészeti szakmunkásképzéshez kap-
csolódó „Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny” több évtizedes hagyományokkal
rendelkezik. A kezdeti években a
Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisz-
térium Szakoktatási Felügyelõsége szer-
vezte a versenyeket, míg jelenleg a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Képzési és Szaktanácsadási Intézete
/KSZI/ a fõ szervezõ.

A korábbi években négy iskolában
történt nappali tagozaton erdészeti
szakmunkásképzés: a legnagyobb
múlttal rendelkezõ ásotthalmi Bedõ Al-
bert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium mellett a szõcsénypusztai
Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumban, a mátra-
füredi Vadas Jenõ Erdészeti  Középis-
kolában és a miskolci  Debreczeni Már-

ton Szakképzõ Iskolában. Az  országo-
san csökkenõ tanulólétszám szakmánk-
ban is érezteti hatását. Sajnos ebben a
tanévben már csak két iskolában –
Ásotthalmon és Szõcsénypusztán – fo-
lyik erdészeti szakmunkásképzés.

A versenyben végzõs osztályonként
1-1 csapat, csapatonként  4-4 tanuló ve-
het részt. Ebben az évben három csapat
indult, Ásotthalomról kettõ, Szõcsény-
pusztáról egy. 

A verseny kétfordulós. Az elsõ fordu-
ló – az iskolai háziverseny – rendezõje
minden szakmunkásképzést folytató is-
kola. Ez az országos versenyhez hason-
lóan elméleti és gyakorlati részekbõl áll.
A második forduló az országos verseny,
amelyet a versenyt meghirdetõ KSZI  ál-
tal felkért iskola szervez.

A 2003/2004-es tanév versenyének
április 28-29. között , négy év után is-
mét Ásotthalom adott helyet. 

A versenyzõk és kísérõik 27-én dél-
után érkeztek be, majd rövid pihenõ
után közösen megtekintették a gyakor-
lati versenyek helyszíneit. A döntés ver-
senyszámnak helyet adó 302/D erdõ-
részben Bíró Lajos nyugdíjas szakokta-
tó látványos és tanulságos gallyazási
bemutatót tartott. Vacsora után rövid el-
igazítás következett, majd megtörtént a
rajtszámok kihúzása. 

Szerdán 8 órakor az ünnepélyes
megnyitóval kezdetét vette a verseny.
Itt elõször Ott József, a Csongrád me-
gyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd Petró Ferenc ásott-
halmi polgármester és dr. Csóka György,
a versenybizottság elnöke is köszöntöt-
te a megjelenteket. Délelõtt az írásbeli
verseny zajlott. Eközben a kísérõk és a
vendégek megtekintették a DALERD Rt.
ásotthalmi vaddisznóskertjét, majd a
mórahalmi MÓRAKERT TÉSZ tevé-

Szakmai Verseny Ásotthalmon

Döntés közben

Munkában a pontozók Rusz Béla és Juhász Pál


