
Erdészeti Lapok CXLII. évf. 6. szám (2007. június) 213

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÕÕ BB EE NN

MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

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

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

Luzsi József külön köszöntötte az el-
nökségi ülésen meghívottként részt-
vevõ Mocz András igazgató urat (Mocz
és Társa Magánerdészeti Kft.), aki elvál-
lalta a MEGOSZ idei Nagyrendezvé-
nyén a házigazda szerepét. A Somogy-
szobon megrendezésre kerülõ találko-
zó idõpontja és részben tematikája is
meghatározásra került az elnökségi
ülés során. Ennek értelmében 2007.
szeptember 30-án (vasárnap) egynapos
rendezvényt tartunk, amelynek délelõt-
ti programján a megnyitó és a Rimler
Pál emlékérem átadását követõen egy 3
elõadásból álló konferencia szerepel.
Ezt közös ebéd követi, majd délután te-
repi programokkal folytatódik és zárul
a rendezvény. A délelõtti konferencia
meghívott elõadói a tervek szerint Bajor-
országból érkeznek és az elõadások té-
mája sorrendben: a bajorországi meg-
újuló energia hasznosítása, a vidékfej-
lesztés erdészeti jogcímeinek pályázati
lehetõségei, továbbá a természetvédel-
mi korlátozásokkal kapcsolatos ellenté-
telezések bajorországi gyakorlata lesz.
Az elnökség köszönetét nyilvánította ki
Mocz Andrásnak a rendezvény meg-
szervezéséért és egyben felhatalmazta
õt és a MEGOSZ fõtitkárát a lebonyolí-
tással kapcsolatos részletek folyamatos
egyeztetésére. 

A kiadott napirendi pontoknak
megfelelõen a jelenlévõk a május 22-i
Közgyûléssel kapcsolatos teendõket vi-
tatták meg. Ennek keretében Luzsi Jó-
zsef röviden elmondta a Közgyûlésen
elõterjesztendõ elnöki beszámolóját, il-
letve ismertetésre kerültek a felügyelõ-
bizottság ellenõrzésének tapasztalatai,
a 2006. évi mérleg sarokszámai és a
2007. évi költségvetési tervezet legfon-
tosabb mutatói. Az elnökség az elõter-
jesztett anyagokban foglaltakkal és
azoknak Közgyûlés elé terjesztésével
egyhangúlag egyetértett. 

Támba Miklós alelnök elmondta,
hogy reményeik szerint a közeljövõ-
ben megjelenõ területi szaktanácsadói
központokról szóló rendelet és a vidék-
fejlesztés erdészeti jogcímeinek alin-
tézkedései pályázataival, rendeleteivel
kapcsolatosan várhatóan olyan tömegû
feladat vár a MEGOSZ-ra, ami a jelenle-
gi kétfõs létszámmal semmiképp sem
oldható meg. Kérte ezért az elnökség
állásfoglalását abban, hogy a Közgyûlés
elé vihessen egy erre vonatkozó lét-
számnövelési elképzelést, és ugyanak-
kor az erdészeti integrátorok egyszeri, a
tagdíjon felüli befizetésére szóló javas-
latot, amely megteremtené a tervezett
változások bér- és költségfedezetét. Az
elnökségi ülés részletesen megvitatta a
javaslatot és elfogadta azt. 

Bodor Dezsõ Károly, a felügyelõbi-
zottság elnöke felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy újabb hátrányos megkülön-
böztetés érte az erdészeti ágazatot, mi-
szerint az kimarad a – korábbi évek
gyakorlatától eltérõen – a birtokkon-
centráció esetén nyújtható ked-
vezményekbõl. Kérte az elnökségi ta-
gokat, hogy valamennyi fórumon tilta-
kozzanak ez ellen. 

Dr. Ódor József alelnök az erdészeti
támogatásokkal kapcsolatban megje-
lent APEH állásfoglalás kapcsán leszö-
gezte, hogy egységes és megnyugtató
álláspont kialakítása szükséges az ügy-
ben. A MEGOSZ az anyag megjelenését
követõen néhány nappal levélben for-
dult a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszterhez, kérve intézkedését a
pénzügyminisztérium felé a több szem-
pontból is aggályos és támadható állás-
foglalás visszavonása érdekében. 

Kivonat a 2007. május 22-én  8 órai kezdettel megtartott
MEGOSZ elnökségi ülés jegyzõkönyvébõl

Támba Miklós levezetõ elnök az erede-
ti napirendi pontoknak megfelelõen
felkérte Luzsi Józsefet az elmúlt évrõl
szóló elnöki beszámolójának megtartá-
sára (az elnöki beszámoló szövegét
szintén közöljük).  Beszámolója végén
Luzsi József kérte a Közgyûlést az aláb-
bi határozat javaslat elfogadására: 

„A MEGOSZ Közgyûlése felhatal-
mazza az elnökséget, hogy kohéziós
erõként fogja össze az erdészeti érdek-
képviseleteket és szakmai szövetsége-
ket, a magán és állami erdõk kép-
viselõit annak érdekében, hogy közö-
sen és megkerülhetetlenül képviseljék a
magyar erdõk ügyét valamennyi érintett
fórumon.” 

Támba Miklós a hozzászólásokat
követõen a Közgyûlés nevében megkö-
szönte a MEGOSZ vezetõségének az el-
múlt évi áldozatos és eredményes mun-
kát, majd a beszámolóban elhangzottak

elfogadására vonatkozóan szavazásra
tette föl a kérdést. A Közgyûlés elfogad-
ta az elnöki beszámolót és az ahhoz
kapcsolódó határozati javaslatot. 

Ezt követõen Bodor Dezsõ Károly a
felügyelõbizottság elnöke ismertette a
bizottság május 16-i ellenõrzésének ta-
pasztalatait, valamint az errõl készült
jegyzõkönyvet. Elmondta, hogy a
MEGOSZ gazdálkodásával kapcsolat-
ban kifogás nem merült fel, a bizonyla-
tokat és azok adminisztrációját rendben
találták, és kérte beszámolójuk elfoga-
dását. A Közgyûlés egy tartózkodás
mellett elfogadta a felügyelõbizottság
beszámolóját.  

Luzsi József ismertette a MEGOSZ
2006. évi mérlegét. Kitért a legfonto-
sabb sarokszámokra és elemezte azo-
kat. A mérlegben foglaltak alapján ered-
ményesnek és takarékosnak minõ-
sítette a MEGOSZ elmúlt évi gazdálko-

Kivonat a 2007. május 22-én  10 óra 30 perces kezdettel
megtartott MEGOSZ Közgyûlés jegyzõkönyvébõl
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dását. Támba Miklós szavazásra tette fel
a kérdést, és a Közgyûlés egyhangúlag
elfogadta a MEGOSZ 2006. évi mérleg-
beszámolóját 

Dr. Sárvári János fõtitkár ismertette
a MEGOSZ 2007. évi részletes költség-
vetési tervét. Külön taglalta az egyes té-
teleket, indokolta azok szükségességét,
illetve megalapozottságát. Elmondta,
hogy a pályázatokból származó bevéte-
lek várható csökkenése miatt egy taka-
rékos gazdálkodást, valamint kisebb
bevételi és kiadási sarokszámokkal ren-
delkezõ költségvetést irányzunk elõ.
Ugyanakkor hozzátette, és kérte a Köz-
gyûlés hozzájárulását ahhoz, hogy egy,
a feladatok ugrásszerû megnövekedése
miatt még ez évben bekövetkezõ lét-
számnövekedés esetén a tervezett ke-
retszámokat jelentõsen megemelhes-
sük. Támba Miklós ezt követõen szava-
zásra tette föl a MEGOSZ 2007. évi költ-
ségvetés-tervezetét, amit a Közgyûlés
egyhangúlag elfogadott.

A tervezett szervezeti átalakítás és
létszámbõvítés részletes kifejtését
Támba Miklós levezetõ elnök adta meg
a Közgyûlésnek. Elmondta – utalva az
elnökségi ülés jegyzõkönyvének kivo-
natában foglaltakra –, hogy a meg-
növekvõ feladatok miatt várhatóan
szükségünk lesz legalább 1 fõ olyan
profi szakember felvételére, aki teljes
mértékben átlátja a vidékfejlesztés er-
dészeti jogcímeivel kapcsolatos felada-
tokat, biztosítja a folyamatos kapcsolat-
tartást a rendeletek tervezeteinek meg-
alkotóival, gondoskodik a MEGOSZ vé-
leményének a rendeletek szövegében
való megjelenítésérõl, nyomon követi
és értelmezi a kiírásokban megjelenõ
változásokat, szükség esetén brüsszeli
és uniós tagországokban tapasztalható
állásfoglalásokra és gyakorlati példákra
hivatkozva kéri a további, a magán-
erdõ-gazdálkodás számára kedvezõ
módosításokat, felügyeli és biztosítja a
MEGOSZ területi szaktanácsadói köz-
pontként való mûködését, folyamatos
és naprakész információkkal látja el a
szaktanácsadói végpontokban dolgozó
munkatársakat. Jelezte, hogy a Területi
Szaktanácsadói Központ mûködésének
kiteljesedése esetén további adminiszt-
ratív segéderõ beállítása is szükségessé
válhat. Támba Miklós kifejtette, hogy a
vidékfejlesztés erdészeti vonatkozásaira
várhatóan rendelkezésre álló több mint
90 milliárd forint minél nagyobb mérté-
kû lehívására és megszerzésére csak
egy ilyen jól mûködõ szervezet segítsé-
gével lesz lehetõségünk. Ennek sikeres
teljesítése pedig alapvetõen befolyásol-

ja a magyar magánerdõ-gazdálkodás
jövõbeni mûködõképességét. Annak
érdekében, hogy az elõbb felvázolt
bõvítések anyagi hátterét (bér és dolo-
gi) megteremtsük, a Közgyûlés elé ter-
jesztette az alábbi határozati javaslatot:

„A MEGOSZ alapszabálya V. 1. pontja
alapján az 5 millió forint alatti éves integ-
rátori támogatásban részesülõk 150 000
Ft, az 5 millió forint feletti éves integráto-
ri támogatásban részesülõk pedig 250 000
Ft egyszeri támogatást fizessenek a
MEGOSZ-nak.   Az összeg befizetésének
határideje minden integrátor számára a
2007. évi I. negyedéves integrátori támo-
gatás kézhezvételétõl számított 15 nap.
Aki a jelzett határidõ elteltét követõen,
felszólításra sem fizeti meg a fentiekben
részletezett összeget, annak a kiadott in-
tegrátori igazolását vissza kell vonni.” 

Az elhangzottakkal kapcsolatban
Trefán János a javasolt támogatási
összeg csökkentését javasolta, míg Te-
mesvári Erik, dr. Ódor József és
Répászky Miklós a határozati javaslat-
ban foglaltak elfogadása mellett érvelt,
kiemelve a részletezett feladatok szük-
ségességét, valamennyi magánerdõ-
gazdálkodó számára hasznos és elen-
gedhetetlen voltát. Virágh János java-
solta, hogy a MEGOSZ könyvelésében

ezt a hozzájárulást külön rovaton szere-
peltessük.

Vancskó Gergely erdõgazdálkodó tá-
mogatta a határozati javaslatot, és 100
ezer Ft egyéni felajánlást tett, amiért a
Közgyûlés hálás köszönetét fejezte ki. 

Ezt követõen a MEGOSZ Közgyûlése
2 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett
a határozati javaslatot változtatás nélkül
elfogadta. 

Mocz András erdészeti integrátor, a
Mocz és Társa Magánerdészeti Kft. igaz-
gatója bejelentette, hogy a MEGOSZ idei
nagyrendezvényére Somogyszobon,
2007. szeptember 30-án kerül sor, amely-
re meghívta a MEGOSZ tagságát. 

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben számos hozzászólás hangzott el,
amelyek részben szervezeti, részben in-
formáció-átadási témaköröket érintet-
tek, továbbá az idei fagykárokkal, a
vadkárok rendezésének jogi szempont-
jaival és a vidékfejlesztés erdészeti jog-
címeivel foglalkoztak. A felvetett kérdé-
sekre az elnökségi tagok és a jelenlévõ
erdészeti integrátorok, MEGOSZ tagok
válaszoltak. 

Támba Miklós megköszönte a Köz-
gyûlésen megjelentek aktív részvételét
és több hozzászólás nem lévén, a Köz-
gyûlést bezárta. 

A MEGOSZ 13 éves mûködése alatt az el-
múlt 4 évben dinamikus fejlõdésnek in-
dult. Jelenleg közvetve, vagy közvetlenül
több mint 30 000 erdõtulajdonos és gaz-
dálkodó érdekeit képviseljük, munkáját
segítjük több százezer hektáron. 

Megállapítható az is, hogy a magyar
magánerdõ-tulajdonosok érdekeit az or-
szág valamennyi megyéjében és régiójá-
ban képviselni tudó, legjelentõsebb szer-
vezetté váltunk. 

Munkánk ismertségét és elismertségét
jelzi, hogy az ágazati irányítás, a szakma-
politika, a hatósági irányítás egyaránt szá-
mít a MEGOSZ véleményére és a civil
egyeztetési folyamatok szinte valamennyi
rendezvényén meghívottak, illetve érde-
keltek vagyunk. 

Az idén már a vidékfejlesztés legfonto-
sabb kérdéseiben illetékes monitoring bi-
zottságba is meghívót kaptunk. 

Az Országgyûlés Mezõgazdasági Bi-
zottságainak ülésein meghívottként rend-
szeresen képviseltük a szakma érdekeit,
tagjainkat többször kérték fel szak-
értõként az erdõgazdálkodással kapcso-
latos témakörökben. 

Rendkívüli munka van mögöttünk a
2007-2013. évek közötti uniós költségve-
tési ciklus vidékfejlesztési, erdészeti jogcí-
meinek kidolgozásában. Meghatározó
szerepünk miatt az FVM kiemelt partner-
ként kezelte szövetségünket, amelynek
eredményeként biztosítva látjuk a követ-
kezõ 7 évben a magánerdõ-gazdálkodás
mûködését. 

A közvélemény pontos tájékoztatása
érdekében más erdészeti szövetségekkel
együtt párbeszédet kezdeményeztünk a
zöld civil szervezetekkel (WWF Magyar-
ország, Védegylet, MME, MTVSZ). A vitás
kérdések tisztázása végett több fórumon
egyeztettük álláspontjainkat, amelyek so-
rán a tulajdonosi érdekeket képviseltük a
természeti értékek megóvásának figye-
lembevételével. 

Társszervezeteinkkel, az Országos Er-
dészeti Egyesülettel és a Fagazdasági Or-
szágos Szakmai Szövetséggel az erdõt, az
erdõgazdálkodást érintõ törvényalkotási,
törvénymódosítási jogszabály-elõkészítõ
munkákban is aktívan részt vettünk. 

Az Erdészeti Lapokban jelentõs terje-
delemben, folyamatosan tájékoztattuk

Kivonat a MEGOSZ május 22-i közgyûlésén elhangzott
elnöki beszámolóból
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tagságunkat az aktuális kérdésekrõl. Ta-
lán ennek is köszönhetõ, hogy taglétszá-
munk az elmúlt évben is bõvült mintegy
15 %-kal. A már meglévõ öt irodánk két
újabbal gyarapodott, az egyik Nyíregyhá-
zán a másik Kecskeméten mûködik. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ma-
gánerdészeti Információs Központ létre-
hozása és mûködtetése példaértékû vala-
mennyiünk számára. 

A magánerdõ-gazdálkodás fejlesztése
az uniós társfinanszírozású erdõtelepítési
program népszerûsítése, valamint az er-
dészeti integrátori hálózat bemutatása
céljából színvonalas rendezvényeket
szerveztünk. Ilyen volt a MEGOSZ 2006.
évi nagyrendezvénye Nyíregyházán, az
Országos Erdõfórum Napkoron és a Du-
nántúli Magánerdõs Nap Bagodon. 

Fenti rendezvényeinket közel 1000 fõ
tisztelte meg jelenlétével, miniszterek tá-
jékoztatták tagtársainkat a jelenrõl és a
várható jövõrõl. 

Az elmúlt évben más erdészeti szak-
mai szövetségekkel és érdekképvisele-
tekkel együtt felléptünk a magyar erdõk
irányításának az FVM-nél történõ
megõrzése érdekében. 

Sajtótájékoztatókat tartottunk, interjú-
kat adtunk és komoly visszhangot keltõ
felhívásokkal fordultunk a politikai pár-
tokhoz, az ország közvéleményéhez. Más
szövetségekkel együtt fizetett hirdetést je-
lentettünk meg az erdõk és az erdõgaz-
dálkodás társadalmi megítélésének javítá-
sa érdekében. 

Az elmúlt év legjelentõsebb munkája
az Új Magyarországért Vidékfejlesztési
Stratégiai Terv, majd Program kidolgozá-
sa volt. Ennek eredményeként a magán-
erdõ-gazdálkodás elérte, hogy vala-
mennyi, az uniós ajánlásokban szereplõ
erdészeti jogcím a hazai vidékfejlesztési
tervben és programban helyet kapott. 

Részt vettünk a jogcímek intézkedése-
inek és alintézkedéseinek kidolgozásá-
ban. Ennek során közel 30 különbözõ
egyeztetésen, konferencián, vitafórumon
vettünk részt, és ennek kapcsán több
mint 10 000 oldalnyi tervezetet vélemé-
nyeztünk, módosítottunk. 

Az uniós vidékfejlesztési jogcímek
eredményes megjelenítése érdekében
Németországban és Szlovákiában is tájé-
kozódtunk.

Az uniós társfinanszírozott erdõtele-
pítések népszerûsítésére kiadványt jelen-
tettünk meg az „Erdõgazda az Unióban”
címû sorozat elsõ tagjaként. Magyar és
angol nyelvû színes ismertetõ kiadvány-
ban adtunk számot Szövetségünk mun-
kájáról és mûködésérõl.   

Nemzetközi tevékenységünk kereté-

ben részt vettünk az Európai Erdõtulaj-
donosok Szövetségének brüsszeli közgyû-
lésén, bécsi kommunikációs szakértõi ta-
lálkozóján. Felvettük a kapcsolatot a bajor
magánerdõ-tulajdonosokkal, ott voltunk a
Szlovákiában megtartott FAO szakértõi fó-
rumon a vidékfejlesztés témakörében.  

Az FVM-mel kötött megállapodásaink-
kal kapcsolatban folyamatos egyeztetése-
ket tartottunk a tárca legfelsõbb vezetésé-
vel annak érdekében, hogy biztosítsuk a
magánerdõ-gazdálkodás nemzeti és uniós
finanszírozása közötti zökkenõmentes át-
menetet. A tárgyalások tartamáról, ered-
ményeirõl folyamatosan tájékoztattuk tag-
jainkat. Munkánkat nehezítették a minisz-
tériumon belüli átszervezések, de mind-
ezek ellenére sikerült az egyeztetéseket
folyamatossá és zökkenõmentessé tenni. 

Egy, a minisztériummal kötött megál-
lapodásunk eredménye az is, hogy 2006.

évben több mint 18 000 ha erdõt telepít-
hettünk el, s egyetlen szabályos pályázat
sem került elutasításra. 

Rendkívüli feladat a jövõre nézve az
Erdõtörvény átalakítása, melynek a
magánerdõ meghatározó szerepét kell
tükröznie. 

Pénzügyi gazdálkodásunk forrás olda-
lát sikerült 2006. évben is biztosítani. Ta-
karékos, hatékony mûködésünk tette
lehetõvé az elõzõekben felsorolt munkák
megvalósítását. 

Az elnökség tagjainak, minden tagtár-
sunknak, alkalmazottainknak ezúton kö-
szönöm meg az elmúlt évi munkáját és
egyben szeretnék mindenkit arra kérni,
hogy a jövõben még intenzívebben dol-
gozzunk együtt az elõttünk álló feladatok
megvalósítása érdekében. 

Luzsi József
a MEGOSZ elnöke 

Szántó Gábor, az Erdõfelügyelõség nyugdí-
jas igazgatója ma is hatalmas lelkesedéssel és
példamutató pontossággal végzi azt a töret-
len kutató, rendszerezõ munkát, ami mindig
is jellemzõ volt rá. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint hogy a napokban került ki a nyom-
dából a Somogyi erdõ- és vadvilág 997-2003
címû munkája a SEFAG Zrt. támogatásával és
kiadásában. 

A könyv nem volt elõzmények nélkül va-
ló. A szerzõ jelentõs számú publikációja
mellett közel 30 éve, hogy a megye termé-
szeti értékeit bemutató A szép tájú Somogy
címû könyve megjelent, és sokaknak ma is
féltett kincse. 

Az új könyv sokéves gyûjtõ-, rendsze-
rezõ munka eredménye – tartalmában egy
évezredet átfogó mû Koppány vezér lázadá-
sától napjainkig. 

Eredeti forrásokra támaszkodva bemutat-
ja Somogy erdeinek állapotváltozását, az
erdõgazdálkodás kialakulását, fejlõdését.
Részletesebben foglalkozik az 1879-2003
közötti idõszak, ezen belül a II. világháborút
követõ 50 év eseményeivel, eredményeivel. 

Mindezt hiteles dokumentumok adataira
támaszkodva, a történelmi események erdé-
szeti vonatkozásainak idõrendi sorrendjé-
ben, az erdõ-, fa-, és vadgazdálkodás fenti
idõszakból származó sokrétû adatainak is-
mertetésével, gazdaságtörténeti jelen-
tõségének elemzésével teszi. 

A könyv által átfogott hatalmas idõszakra
tekintettel a bemutatás áttekintõ, szemel-
vény jellegû lehet csak, a szerzõ által fontos-
nak ítélt adatok, dokumentumrészletek sze-
repelnek a könyvben. A gyûjtõmunka hatal-
mas adattömegébõl a szerzõ a szakmai meg-
ítélése és személyes elképzelése alapján vá-
logatta a közlésre érdemesnek, sokszor a
kor arculatának bemutatásában fontosnak
ítélt eseményeket és adatokat.  

A könyvet szakmai táblázatok, az adat-
tömeg mennyiségét és a forrásanyag sok-
színûségét igazoló vaskos irodalomjegy-
zék, valamint egy fekete-fehér fénykép-
melléklet zárja.  

A könyv kiemelt erénye, hogy számos
olyan adatot, dokumentumrészletet tartal-
maz, amelynek egy része e munka nélkül
nagy valószínûséggel nem juthatott volna az
olvasóközönség elé, és a feledés homályába
veszne. Bizonyára sok somogyi könyvbarát
és erdészszakember érdeklõdését kelti fel a
könyv, akik részint a munka szakmai részé-
re, részint Szántó Gábor személyesebb jelle-
gû írásaira, visszaemlékezéseire kíváncsiak.  
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