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MAGÁNERDÕBEN

A módosítások egyrészt érintették a MEGOSZ pártoló és tisz-
teletbeli tagjaira vonatkozó pontokat, a tagdíjfizetést elmu-
lasztó tagok jogviszonyának felmondásával kapcsolatos ügy-
menetet, valamint pontosították a törvényes bejegyzett kép-
viseletre vonatkozó szabályokat.  

Ezt követõen, a MEGOSZ tisztújítása során elhangzott,
hogy a Választási Bizottság Virágh János elnök vezetésével,
Áncsán György és Répászky Miklós tagtársaink részvételével
elõkészítette a választásokat. 

A bizottság elvégezte a jelöltekre vonatkozó adatok össze-
gyûjtését és átadta azt az elnökségnek. Az elnökség a vonatko-
zó elõírásoknak megfelelõen 2014. szeptember 30-ig közzétet-
te azt a MEGOSZ honlapján. A jelöltek valamennyien nyilatkoz-
tak, hogy elfogadják az egyes pozíciókra történõ jelölésüket. 

A megjelenést követõ 8 napon belül a tagok írásban továb-
bi javaslatot tehettek az új tisztségviselõkre, amelyet az el-
nökség szintén köteles közzétenni a szövetség honlapján. Az
a jelölés érvényes, amit a tagság legalább 1 %-a írásban támo-
gat. Ilyen utólagos jelölés nem érkezett be a szövetséghez a
megadott határidõig.  

A Tisztújító közgyûlés ezt követõen megszavazta a MEGOSZ
megújult elnökségét és Felügyelõbizottságát, akiknek man-
dátuma 2019. május 31-ig szól. 

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetségének megújult vezetõsége a következõ:

Elnök: Luzsi József  
Ügyvezetõ elnök: Dr. Sárvári János  
Alelnök: Bodor Dezsõ Károly, Dombóvári 

Dénes, Dr. Ódor József, Mocz And-
rás, Sípos István, Szabó Vendel  

Felügyelõbizottság: 
Elnök: Könnyû István  
Tag: Dr. Hegedûs Attila, Mikó Károly  

A tisztségviselõk rövid szakmai életrajza a következõ:

Luzsi József:
1978-ban végezte el az erdészeti
szakközépiskolát, 1980-ban szerezte
meg szaktechnikusi oklevelét. 1978–
1998-ig a NEFAG Rt.-nél dolgozott.
1995-tõl a magánszférában dolgo-
zik, elnöke és tulajdonosa az Ártéri
Erdõbirtokossági Társulatnak. 1998-
tól ügyvezetõ igazgatója, tulajdonosa
az EXTENZ Kft.-nek, valamint az Ag-

rotelek Kft.-nek, melynek fõ profilja az erdõgazdálkodás, fa-
anyag-kereskedelem, növénytermesztés és állattenyésztés.
Részt vett a magán-erdõgazdálkodás alapjainak lerakásában,
kidolgozásában, jelenleg pedig folyamatos továbbfejlesztésé-
ben. 2000 óta erdészeti integrátor, 2001-tõl a MEGOSZ elnök-

ségi tagja, 2003-tól a MEGOSZ elnöke. Szakmai ars poeticája:
mindent megtenni azért, hogy a magán-erdõgazdálkodás ér-
demes és elismert része legyen a magyar mezõgazdaságnak.

Dr. Sárvári János:
Dr. Sárvári János alkalmazotti stá-
tuszban dolgozik a MEGOSZ-nál.
1982-ben végzett a Soproni Erdésze-
ti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki
Karán. Egyetemi doktori címét 1988-
ban védte meg a Soproni Egyete-
men, majd 2006-ban könyvtáros-in-
formatikus diplomát szerzett az  EL-
TE-ÁITFK Bölcsész karán. 1982-tõl

az Erdészeti Tudományos Intézetnél dokumentátor, majd
igazgatási osztályvezetõ, tudományos titkár, végül fõigazga-
tó-helyettes. 1998-tól az Országos Erdészeti Egyesület titkára.
2000-tõl az FH-KAREX Rt. francia-magyar vegyesvállalat ügy-
vezetõ igazgatója. 2003-tól a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetségének fõtitkára, majd 2009-
tõl ügyvezetõ elnöke. Francia nyelvtudással rendelkezik.

Bodor Dezsõ Károly
1979-ben végzett a Soproni Roth
Gyula Erdészeti Szakközépiskolá-
ban. 1986-ban diplomázott az Erdé-
szeti és Faipari Egyetem Erdõmérnö-
ki Karán. Az egyetem elvégzése után
a Zirci Bakony Mezõgazdasági Ter-
melõ Szövetkezetnél kezdte meg
szakmai munkáját. 1990-tõl másod-
állásban egyéni vállalkozóként dol-

gozott, többek között szakirányítási tervezési feladatot is ellá-
tott. 1993–1996-ig az Állami Erdészeti Szolgálatnál dolgozott
erdõfelügyelõként. 2000-ben megalapította az IHARTÛ–2000
Kft.-t, amely erdõgazdálkodással foglalkozik.

Dombóvári Dénes
A középiskola befejezését követõen
2000-tõl 2004-ig a Károly Róbert Fõis-
kola mezõgazdasági mérnöki szakán,
erdészeti, vadgazdálkodási és környe-
zetgazdálkodási szakirányon szerez
egy idõben agrármérnöki diplomát.
2007-ben a Gödöllõi Szent István
Egyetem Mezõgazdasági és Környe-
zettudományi Karán vadgazdálkodási

szakmérnökként végez. 1996-tól családja erdõ- és földterületén
önálló erdõgazdálkodóként tevékenykedik. A MEGOSZ-nak
megalakulásától kezdve tagja. 2003 szeptemberétõl alelnöke.

Mocz András
1981-ben középfokú erdész végzett-
séget szerzett Sopronban a Roth Gyu-
la Erdészeti Szakközépiskolában, ezt
követõen elhelyezkedett a Nyugat-
Magyarországi Fakombinát Sárvári
Erdészeténél, közben technikusi mi-
nõsítõ vizsgát tett erdészeti ismere-
tekbõl. 1991-ben diplomát szerzett a

Tisztújító közgyûlés a MEGOSZ-nál
A MEGOSZ 2014. november 21-én Tisztújító közgyûlést

tartott. Ennek keretében elõször a 2014. május 16-án

megújított alapszabályunkkal kapcsolatban a bíróságtól

idõközben érkezett hiánypótlási felhívásnak megfelelve,

szavazott a közgyûlés a felterjesztendõ alapszabály

további módosításairól.



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 12. szám (2014. december) 415

MAGÁNERDÕBEN

Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki Karán.
Jelentõs szerepet vállal a MEGOSZ-ban, fõ feladata a magán-
erdõgazdálkodás beindítása, mûködõképességének javítása. A
Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa, irányítója. Részt
vett a Nemzeti Erdõprogram kidolgozásában. A MEGOSZ-nak
2009-tõl egyik alelnöke.

Dr. Ódor József 
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán 1984-ben szerzett er-
dõmérnöki oklevelet, majd 1989-ben
Sopronban erdészeti gazdasági szak-
mérnöki oklevelet. 1992-ben közgaz-
dász oklevelet szerzett a budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem
Pénzügyi Szakán. 1997-ben egyetemi
doktori fokozatát védte meg az Erdé-

szeti és Faipari Egyetemen. Szakmai munkáját 1984-ben a Ge-
menci Erdõ- és Vadgazdaság Részvénytársaság Üzemgazdasági
Osztályán kezdte. 1994-tõl a Gemenci Rt. gazdasági vezérigaz-
gató-helyettese, 1996-tól megbízott vezérigazgató. 1997-tõl saját
erdészeti szolgáltató és tanácsadó cége, a TILIA Kft. ügyvezetõ-
jeként tevékenykedik. A MEGOSZ-nál több mint egy évtizede
alelnökként dolgozik, egyik fõ feladata a nemzetközi kapcsola-
tok kiszélesítése, melyben sokat segít angol nyelvtudása.

Sípos István 
Tanulmányait 1983-ban fejezte be a
szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakis-
kolában. A Soproni Erdészeti és Fai-
pari Egyetem Erdõmérnöki Karán
1989-ben végzett és szerzett diplo-
mát. Ezt követõen Mezõgazdasági-,
Környezetvédelmi és Vadgazdálko-
dási Szakmérnöki képzést szerzett.
1989-tõl a Kiskunsági Erdészeti és

Faipari Gazdaság nyárjasi erdészeténél kezdte a szakmai mun-
kát, több beosztást követõen 2009. május 31-ig ott dolgozott.
2009 júniusától a FANYARKA Erdészeti Kft. vezetõje, ahol kol-
légáival teljes körû erdõgazdálkodást végeznek.

Szabó Vendel
1978-ban érettségizett a Roth Gyula
Erdészeti Szakközépiskolában, majd
1980-ban erdészeti technikusi minõ-
sítõ vizsgát tett. 1986-ban erdészeti
növényvédõ technikusi oklevelet
kapott. Szakmai munkáját 1978-ban
a Kisalföldi Erdõgazdaság Moson-
magyaróvári Erdészeténél kezdte.
1993-tól vállalkozó erdész. Az erdé-

szeti ágazat teljes vertikumában végzi feladatát. 2000-tõl er-
dészeti integrátor. 2009-tõl a MEGOSZ egyik alelnöke. 

Könnyû István
1979-ben végezte el a Szegedi Kiss
Ferenc Erdészeti Szakközépiskolát
és szerzett erdõgazdálkodási techni-
kusi szakképesítést, majd a Roth
Gyula Erdészeti Szakközépiskolá-
ban vadgazdálkodási technikusként
végzett. 1997-tõl megalakította csa-
ládi erdõbirtokossági társulatát,

melyben jelenleg is dolgozik. 2004-tõl 2014-ig a MEGOSZ fel-
ügyelõbizottságának tagjaként tevékenykedett. 

Dr. Hegedûs Attila 
Egyetemi tanulmányait 1994-ben
kezdte meg az Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdõmérnöki Szakán,
1999-ben szerezte meg erdõmérnöki
oklevelét. A doktori tanulmányok
megkezdése elõtt közel másfél évet
dolgozott két erdõgazdaságnál
(Északerdõ Zrt., Egererdõ Zrt.), majd
2002 decemberében megalapította

elsõ vállalkozását, a ForCons Betéti Társaságot. 2005–2014
között a gyakorlati magán-erdõgazdálkodás irányába mozdul
el, több erdészeti vállalkozásban vezetõ megbízást kap. Tag-
ja az Országos Erdészeti Egyesületnek, a Veszprémi Akadé-
miai Bizottság Mezõgazdasági és Erdészeti Munkabizottságá-
nak. 

Mikó Károly
Egerben végezte a Dobó István Er-
dészeti Szakközépiskolában, ahol
1980-ban szerzett erdésztechnikusi
oklevelet, majd 1984-ben Sopron-
ban vadgazdasági technikusi képe-
sítést. A Debreceni Egyetem Mezõ-
gazdaság Tudományi Karán 2003-
ban vadgazda mérnöki diplomát
kapott, ezt követõen 2006-ban a

Szegedi Tudományegyetem Mezõgazdasági karán Vadgaz-
dálkodási szakmérnöki oklevelet szerzett. Elsõ munkahe-
lye 1978-tól 2002-ig a Mátrai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság volt, ahol gyakornokként, majd vágásvezetõ erdész-
ként, késõbb kerületvezetõ erdészként és kerületvezetõ va-
dászként tevékenykedett. A privatizáció során saját terüle-
tekhez jutott, így 2002-tõl egyéni vállalkozóként a magán-
erdõgazdálkodásban dolgozik. A MEGOSZ-nak megalaku-
lása óta tagja. 

Gratulálunk a megújult elnökségnek és eredményes mun-
kát kívánunk számukra a következõ ciklusban a magyar
magán-erdõgazdálkodás felvirágoztatása érdekében!

MEGOSZ
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Stratégiai partnerség az FM és a
MEGOSZ között

Stratégiai partnerségi megállapodások átadására került sor
2014. november 26-án a Földmûvelésügyi Minisztériumban. A
szaktárca 31, az agrárium területén mûködõ civil és szakmaközi
szervezettel kötött ismét megállapodást, három szervezettel
bõvítve az induláskor, 2012-ben aláírók számát. Dr. Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter kihangsúlyozta, hogy a mi-
nisztérium az új munkahelyek létrehozására és megõrzésére, az
élhetõ vidék fejlesztésére rendkívüli hangsúlyt fektet. Ebben a
munkában hatékony partnereknek tekintik a társadalmi
szervezeteket, amelyek szellemi tõkéje erõsíti a vidéket és
annak gazdaságát. A két éve ebben a körben elindított közös
munka folytatását és megerõsítését célozzák a most átadásra
került megújított partnerségi megállapodások, amelyet a
MEGOSZ részérõl dr. Sárvári János ügyvezetõ elnök vett át.

MAGÁNERDÕBEN / AKTUALITÁSOK

Aggasztó és szomorú hírek érkeznek
Ukrajnából. Krím félszigetet már elcsa-
tolták. Az ország keleti része lángok-
ban áll: harctér lett. A polgári lakosság
anyagi javait hátrahagyva menekül,
hogy legalább a puszta élete megma-
radjon. Közben lövik õket, a mentõket,
a kórházakat, és találat ért még egy já-
rat szerinti személyszállító repülõgépet is.

Kárpátalján pedig a sorozás réme tartja rettegésben a hon-
fitársainkat. Az ukrán hadseregben szolgáló magyarok közül
a hírek szerint eddig már ketten elestek.  Kísértetiesen hason-
ló a helyzet, mint a kilencvenes években a délszláv háború

idején. Mindez az elsõ világháború kitörése 100. évfordulójá-
nak az évében, amikor világszerte megemlékezéseket tarta-
nak, hogy „hasonlóak soha ne történhessenek”. 

Minket itt a csonka hazában az Oroszországba irányuló
mezõgazdasági termékek kivitelének a tilalma sújt – egy bõ
almatermés idején –, aminek következményei még nem lát-
hatók pontosan. Szomorú tényként érint minket az is, hogy
Kárpátaljára ismét megnehezült az átjárás. A társas utazások
szóba sem jöhetnek, de egyénileg is nagyon kockázatos len-
ne egy útra vállalkozni. 

Az elmúlt év tavaszán szerencsém volt, hogy a Pálos Bará-
ti Kör kárpátaljai utazásán részt vehettem. Régóta vártam er-
re a kirándulásra, mert oly sok szépet olvastam, hallottam e
nagy történelmû vidékrõl. A gondosan összeállított progra-
mon kívül váratlanul egy erdész emléket is megcsodálhat-
tam. Meghatódva álltam az ungvári vár parkjában egy fekete
kõtábla elõtt, amelyet Joksman Lajos álladalmi erdõmester-
nek állított a családja 1848-ban. A felirat mély fájdalomról ta-
núskodik. A családfõ elvesztése súlyos következményekkel
járt, különösen a régi idõkben az erdészcsaládoknál. Nem-
csak az erkölcsi veszteség sújtotta õket, hogy a családfõ nem
tud többet a gyermekek nevelésében részt venni, hanem a jö-
vedelem megszûnése mellett a legtöbb esetben még a szolgá-
lati lakást is el kellett hagynia az árván maradt családnak.
Nem tudható, hogy a családfõ a szabadságharc csatáiban

halt-e hõsi halált, vagy szolgálata
közben érte baleset, vagy a helytál-
lása miatt vesztette életét. Az is le-
het, hogy a sírja ismeretlen, és ezt
az emléket tudták csak állítani,
ahová virágot tehettek. Az erdõ-
mester kedvelt fája lehetett a kõris,
ezért ültethették a kõtábla mellé. A
hatalmas, csodaszép alakúra nõtt és
a felirat szerint keskenylevelû kõrist
én magyar kõrisnek néztem. 

A termetes kõrist nézve csak reménykedni tudunk, hogy a
történelem során oly sokat szenvedett Kárpátalján hamarosan
újra béke lesz. 

Dr. Tóth Aladár
erdõmérnök

Emléktábla az ungvári vár parkjában


