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A MEGOSZ 2006. május 15-én elnöksé-
gi ülést, integrátori értekezletet és köz-
gyûlést is tartott. Az integrátori értekez-
leten dr. Gaál Györgyné, az FVM Magán-
erdõ-gazdálkodási és Szabályozási Osz-
tályának vezetõje tartott elõadást a
magán-erdõgazdálkodás és az erdészeti
integrátori hálózat helyzetérõl és
jövõképérõl. Elmondta többek között,
hogy a jelenleg nyilvántartott 64 erdé-
szeti integrátor mintegy 160 ezer hektár
saját és szakirányított erdõterülettel fog-
lalkozik. A magyar magán-erdõgazdál-
kodással kapcsolatosan néhány sokat-
mondó adatra hívta fel a figyelmet. Pél-
dául a tisztítások 53%-a, az erdõfelújítás
42%-a magánerdõben valósult meg az
elmúlt évben. Az elsõ kivitelek 39%-át
végezték el a magánerdõsök, és ez 82%-
ban sikeres volt, ami a szakmai munka
színvonalát dicséri. Az üres területek
közel 80%-a a magánerdõkre esik, és
ezek csökkentésében igen jelentõs az
erdészeti integrátorok feladata. Az FVM
Erdészeti Fõosztálya 2007 után is fent
akarja tartani és költségvetésbõl finan-
szírozni az erdészeti integrátori hálóza-
tot, elismerve annak hasznosságát és
hatékonyságát, de ez természetesen a
közeljövõ költségvetési helyzetének
függvénye. – hangzott el. Ezt követõen
Ali Tamás tanácsos (ÁESZ) tartott
elõadást a mezõgazdasági területek elsõ
erdõsítése jogcím keretében zajló mun-
kákról és a jövõben várható feladatok-
ról. Az elhangzottakat rendkívül hasz-
nosan egészítette ki Nagy Józsefnek, az
Állami Erdészeti Szolgálat ellenõrzési
fõosztálya vezetõjének elõadása, amely-
nek során a jelenlévõk pontos tájékozta-
tást kaptak az erdõtelepítések ellenõr-
zésének fõbb szempontjairól, az elõfor-
duló típushibákról és az eddigi ellenõr-
zések tapasztalatairól. 

A közgyûlésrõl készült jegyzõkönyv
teljes anyagát az alábbiakban közöljük.

Jegyzõkönyv
a 2006. május 15-én 14 óra 30 per-
ces kezdettel megtartott MEGOSZ

közgyûlésrõl, amelyre az Erdészeti
Információs Központban került sor.

(1021 Bp., Budakeszi út 91.)

Támba Miklós levezetõ elnök köszöntöt-
te a megjelenteket és megállapította,
hogy a 14 órakor megtartott és határozat-
képtelenség miatt lezárt közgyûlés után
az ismételten összehívott jelen közgyûlés
határozatképes. Jegyzõkönyvvezetõnek
Dr. Sárvári Jánost, hitelesítõnek Molnár
Lászlót javasolta, amivel a közgyûlés
egyetértett. Jelezte, hogy az elõzetesen
tervezett és a meghívóban is szereplõ na-
pirendi pontokhoz képest újabb javaslat
nem érkezett, majd szavazásra tette föl a
kérdést, így a jelenlévõk elfogadták az
eredeti napirendi pontokat. 

Dr. Sárvári János elõterjesztette a
MEGOSZ alapszabálya módosításának
tervezetét, amelyet írásban valamennyi
résztvevõ megkapott. Dr. Sárvári János
ismertette az alapszabály módosítását
szükségessé tevõ részeket, kitért azok
indoklására, majd kérte a közgyûlést a
módosított alapszabály elfogadására.
Támba Miklós levezetõ elnök szavazás-
ra tette fel a kérdést. A közgyûlés ellen-
szavazat nélkül elfogadta a MEGOSZ új
alapszabályát (1/2006).

A levezetõ elnök felkérésére Luzsi Jó-
zsef megtartotta elnöki beszámolóját az
elmúlt évrõl. A beszámoló során bemutat-
ta a közgyûlésnek a MEGOSZ új munka-
társát, Pallagi Ferencet. Ezt követõen a
hozzászólásokra került sor: Dobrosi Ká-
roly elmondta hogyan kapcsolódott be a
MEGOSZ-ba, és milyen szolgáltatásokat
vett igénybe azóta. Dicsérte az elnökség
munkáját, és javasolta, hogy a kis erdõtu-
lajdonosokat a falugazdászok bevonásá-
val próbáljuk megkeresni. Dr. Erdõs Lász-
ló a természetvédelem és az erdészet vi-

szonyával kapcsolatban kérte, hogy a
MEGOSZ erõteljesebben képviselje a
magán-erdõtulajdonosok érdekeit. En-
nek kapcsán került ismertetésre a
MEGOSZ és még négy szakmai érdek-
képviseleti szerv által a KvVM beolvasztá-
sával kapcsolatos felhívás, amelynek szö-
vegével kapcsolatban a közgyûlés kife-
jezte egyetértését és támogatását. Dr.
Erdõs László szót emelt a mezõgazdasági
területek kötelezõ pihentetésével és az
akácnak mint a fakereskedelem szem-
pontjából rendkívül fontos fának a védel-
mével kapcsolatban is. Péterné Benke Jo-
lánnak szálalásokra vonatkozó felvetésé-
vel kapcsolatban ismertetésre került a
FAGOSZ-MEGOSZ-OEE vegyes bizott-
ságnak a tulajdonosi erdei haszonvéte-
lekkel kapcsolatos állásfoglalása. Péterné
Benke Jolán kitért még a rendkívül jelen-
tõs vadkárokra Somogy megyében, a sze-
lídgesztenye Endothia-fertõzéssel kap-
csolatos információk összegyûjtésére, és
az egyes erdõbirtokossági társaságok át-
alakításának lehetõségére is. Támba Mik-
lós válaszában elmondta, hogy a jegy-
zõnek kötelessége a vadkárok esetében a
kárfelmérés és a szakértõ kijelölése. Bé-
res István felvetése a 2006. évi erdõápo-
lási költségek kifizetésére és a falopások-
ra vonatkozott. Ez utóbbival kapcsolat-
ban Dr. Sárvári János tájékoztatta a jelen-
lévõket az elõbb említett vegyes bizottság
törvénymódosító javaslatáról. Szintén Bé-
res Istvánnak az osztatlan közös erdõtu-
lajdon szétméretésére vonatkozó kérdé-
sére Támba Miklós elmondta, hogy a
passzív és a közös munkát akadályozó tu-
lajdonos társakat be lehet perelni nem-
csak azért, ha engedély nélkül mûködte-
tik tulajdonukat, de akkor is, ha nem mû-
ködtetik azt. Ezt követõen a közgyûlés az
elhangzott elnöki beszámolót egyhangú-
lag elfogadta (2/2006).

Bodor Dezsõ Károly a felügyelõ-bi-
zottság elnöke ismertette a bizottság áp-
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rilis 20-i ellenõrzésének eredményét, va-
lamint az errõl készült jegyzõkönyvet.
Elmondta, hogy a MEGOSZ gazdálkodá-
sával kapcsolatban kifogás nem merült
fel, a bizonylatokat és azok adminisztrá-
cióját rendben találták, és kérte beszá-
molójuk elfogadását. A közgyûlés egy
tartózkodás mellett elfogadta a felügyelõ
bizottság beszámolóját (3/2006).

Luzsi József ismertette a MEGOSZ
2005. évi mérlegét. Kitért a legfonto-
sabb sarokszámokra és elemezte azo-
kat. Támba Miklós szavazásra tette fel a
kérdést, és a közgyûlés egyhangúlag el-
fogadta a szövetség 2005. évi mérleg-
beszámolóját (4/2006).

Dr. Sárvári János ismertette a
MEGOSZ 2006. évi részletes költségve-
tését. Külön taglalta az egyes bevételi és
kiadási tételeket, indokolta azok szük-
ségességét, illetve megalapozottságát.
Ezt követõen a közgyûlés egyhangúan
elfogadta a MEGOSZ 2006. évi elõter-
jesztett költségvetését (5/2006).

Az „Egyebek” napirendi pont kereté-
ben Támba Miklós tájékoztatta a köz-
gyûlés résztvevõit a MEGOSZ idei nagy-
rendezvényének elõkészítésérõl. Az in-
formációáramlás elõsegítésével kapcso-
latban felhívta a figyelmet arra, hogy a
korrekt és gyors tájékoztatás érdekében
mindenki próbáljon mihamarabb e-
mail címet nyitni. 

Dr. Sárvári János elmondta, hogy
megfelelõ érdeklõdés esetén 2006. au-
gusztusában 3-5 napos önköltséges ta-
nulmányutat tervezünk Csehországba,
az ottani magánerdõk és jogi szabályo-
zás megismerésére. Kérte, hogy két hé-
ten belül az érdeklõdõk jelentkezzenek
a MEGOSZ titkárságán. 

Szabó Sándor tájékoztatta a megje-
lenteket Dr. Tanka erdõtulajdonokról
megjelent igen érdekes könyvérõl, és
felajánlotta a lehetõséget a szerzõvel
való kapcsolatfelvételre, amelyet a tit-
kárság örömmel fogadott. 

Luzsi József zárszavában még egyszer
aláhúzta, hogy az elmúlt évben a
MEGOSZ mind gazdaságilag, mind az ér-
dekképviseleti szakmai munka szempont-
jából megerõsödött. Köszönetét fejezte ki
az ehhez nyújtott segítségért a tagságnak,
az elnökségnek, és a szövetség alkalma-
zottjainak. Támba Miklós levezetõ elnök
ezt követõen a közgyûlést bezárta.

Budapest, 2006. május 15.
Támba Miklós
levezetõ elnök

Dr. Sárvári János
jegyzõkönyvvezetõ

Molnár László
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Ezzel a címmel szervezett szemináriu-
mot Szlovákiában, Sielnica-ban az
MCPFE (Ministerial Conference on Pro-
tection of Forests in Europe – Miniszte-
ri Konferencia az Európai Erdõk Védel-
me Érdekében). A szervezet jelenlegi,
varsói irodája mellett az EFI (European
Forest Institute – Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség), az USSE (Union of
Foresters of Southern Europe – Dél-Eu-
rópai Erdészek Uniója) és a CEPF tag-
szervezeteinek képviselõi voltak jelen,
így a MEGOSZ is. Az esemény pártfogó-
ja a Szlovák Mezõgazdasági Minisztéri-
um volt, és a helyszínt a Nemzeti Erdé-
szeti Központjuk biztosította.

A szemináriumnak nagy jelentõséget
tulajdonítottak az európai, erdészeti po-
litika eseményei között, azonban ha-
zánk számára igazán most jött el az idõ,
hogy a vidékfejlesztési programok új
generációja elõtt jobban megvizsgáljuk
a régebbi tagállamok ilyen irányú gya-
korlatát. 

A MEGOSZ küldöttsége három fõ
volt, jelezvén Szövetségünk komoly
érdeklõdését: Luzsi József elnök, Sárvá-
ri János fõtitkár és Pallagi Ferenc mun-
katárs. A helyszínbõl adódóan a szlo-
vák erdõtulajdonos kollégákkal egy kü-
lön találkozót egyeztetve került sor az
útra. A szemináriumot alapvetõen há-
rom szervezet és a képviseletükben
megvalósítani kívánt európai szintû
program uralta: a szakpolitika részérõl a
MCEPF, a kutatás részérõl az EFI, a ma-
gán tulajdonosok részérõl az USSE. A
program szerkezetében az elõadásokon
kívül volt egy lényeges elem, ez pedig a
munkacsoportokban történõ javasla ki-

dolgozás a szeminárium kijelölt céljai-
nak megfelelõen. 

A szemináriumnak hivatalosan két cél-
ja volt. Elsõként, a téma stratégiai kérdé-
seinek áttekintése és megvitatása, a be-
fektetések és az együttmûködések nép-
szerûsítésének tapasztalatai alapján. Kon-
zultáció a további lehetõségekrõl, melyek
célja kellett legyen az erdõgazdálkodási
szektor versenyképességének és eredmé-
nyességének hangsúlyozása, a vidékfej-
lesztés integrált részeként. 

Másodikként, friss ismeretek és tu-
dományos eredmények nyújtása a be-
fektetéseket és fejlesztéseket fokozó
programokról, melyek a MCEPF és az
EU lisszaboni stratégiájának támogatá-
sával a fenntartható vidékfejlesztés ter-
veiben szerepelnek. 

A felvezetõ elõadások során elhang-
zott, hogy a versenyképes, európai
erdõgazdálkodás és faipar fenntartásá-

Befektetések és fejlesztések
fokozása a vidékfejlesztés
támogatásában

Pallagi Ferenc munkatárs


