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A Magán Erdôtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magyar magánerdôgazdaság képviselôje ha-
zai és nemzetközi téren egyaránt. Tagja az Erdôtulajdonosok Európai Szövetségének (CEPF) és megfigyelôként részt vesz a
Páneurópai Erdôtanúsítási Tanács munkájában.

A Szövetség a magán erdôtulajdonosok, a magántulajdonon alapuló egyéni vagy társas (magán erdészetek, erdôbir-
tokossági társulatok, erdôszövetkezetek, szövetkezeti erdészetek, termelôi csoportok, gazdasági társaságok, ezek társulásai és
közös vállalatai stb.) és a közösségi erdôk tulajdonosainak, gazdálkodóinak országos érdekképviseleti szerve.

A Szövetség célja a tagok gazdasági és szakmai érdekképviselete, érdekegyeztetô feladatainak ellátása, erdeikben a több-
célú és tartamos erdôgazdálkodás megvalósítása, erdôvagyonuk megôrzése és növelése, az erdôvagyon mûködtetésének se-
gítése tulajdonosainak hasznára. A magánerdôkben az erdészeti és az erdô hasznosításához kapcsolódó szakmai kultúra fej-
lesztése.

A Szövetség létszáma dinamikusan gyarapodik, jelenleg már közel 600 egyéni és társas erdôgazdálkodó a tagja, akiken ke-
resztül mintegy 30 ezer fô erdôtulajdonost és 120 ezer hektár magánerdôt képvisel.

Dr. Sárvári János fôtitkár
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Bemutatkozik a MEGOSZ

FAO/IUCN/PS– MEGOSZ projekt 
a magán erdôgazdálkodás fejlesztésére

A Magán Erdôtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezôgazdasági
Szervezete (FAO) szerzôdést kötöttek a magyar magán erdôgazdálkodás fejlesztése tárgyában. A projekt része a FAO és IUCN
által 2002-ben indított közös projektnek, amely kelet-európai, illetôleg az EU-hoz újonnan csatlakozó országok magán erdô-
gazdálkodásának fejlesztésére indult és folyamatosan zajlik. Magyar részrôl a magánerdô gazdálkodókat a MEGOSZ képvise-
li a projektben, melyet támogat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium is.

A projekt egyik elsô lépése a magán erdôgazdálkodás helyzetének felmérése, a magánerdô gazdálkodók igényeinek mi-
nél alaposabb megismerése, feltérképezése (szakhatóság – magán erdôgazdálkodó viszonya, természetvédelem – magán er-
dôgazdálkodás viszonya, erdôgazdálkodói érdekképviselet, szervezeti kérdések, támogatások stb.). Erre azért van szükség,
hogy feltárjuk azokat a neuralgikus pontokat, ahol sürgôs változtatásokra van szükség. A FAO-IUCN közös projekt pontosan
ezen változtatásokat kívánja elômozdítani szemléletformáláson, képzéseken, oktatásokon, gyakorlati bemutatókon, kiad-
ványokon stb. keresztül. A felmérés folyamatosan zajlik.

A projekt második lépése a magán erdôgazdálkodók részére egy tanfolyam-sorozat szervezése a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium és a Pro Silva Hungária támogatásával a természetszerû erdôgazdálkodás alapelveinek megismertetésé-
re. A tanfolyamon résztvevôk szállás, étkezési és a szervezéssel kapcsolatos egyéb költségek jelentôs részét a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium fedezi. A résztvevôknek mindössze 2-3000 Ft részvételi díjjal kell számolniuk. Sajnos csak kor-
látozott számban tudunk jelentkezôket fogadni a túloldali ismertetôben foglaltak szerint, elsôsorban a jelentkezési sorrend
alapján. Kérjük ezért, hogy a tisztelt tagok – és természetesen nemcsak a MEGOSZ, hanem az OEE magánerdô tulajdonos,
vagy magánerdôt kezelô tagjai is – jelentkezési szándékukat a MEGOSZ Titkárságának fenti elérhetôségein, vagy a 06 30 578
74 81 mobil számon mielôbb jelezni szíveskedjenek!

A projekt harmadik lépcsôje egy összevont tanfolyamsorozat lesz a késôbbiekben, amely a természetvédelem és az erdô-
gazdálkodás EU-konform összhangjáról ad képet a magán erdôgazdálkodók számára. Ennek idôpontjáról a késôbbiek során
értesítjük a tisztelt Tagságot.

Aktív közremûködésükre számítunk, használják ki a kínálkozó lehetôséget!

Tisztelettel:
Dr. Ódor József

MEGOSZ ügyvivô elnök
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A magán erdôgazdálkodás támogatását szolgáló
FAO/IUCN/PS projekt 2003. évre tervezett kétnapos tanfolyamok

A projekt végrehajtásának megkezdéséhez megvannak az alapvetô feltételek:
– a széles körû nyomatékos társadalmi igény;
– az egyértelmû politikai és kormányzati támogatás;

az érintett szervek és szervezetek magasszintû képviselôibôl alakult Koordináló Bizottság;
a PSH eddigi – hasonló célokat szolgáló – tevékenysége során felhalmozódott ismeretanyag és tapasztalat, valamint a ki-
alakult személyi és tárgyi feltételek (köztük elsôsorban a bemutató-, referencia- és gyakorlóterületek hálózata), továbbá
a KVM olyan mértékû anyagi támogatása, amely fedezi a megalapozó tanfolyamok résztvevôinek szállás- és étkezési költ-
ségeit, valamint a szervezéssel járó kiadásokat.

A tervezett tanfolyamok:

Célcsoportjai: – magán erdôtulajdonosok, erdôgazdálkodók,
– magánerdô kezelô, szakirányító erdészek és szervezetek képviselôi,
– magán erdôtulajdonosok érdekvédelmi szervezeteinek képviselôi,
– erdôfelügyelôk és
– nemzeti parkok erdészettel foglalkozó szakemberei.

Létszáma: 20 fô (ebbôl 5 fô ÁESZ, ill. NP alkalmazott),
Elôadói: a PSH tagjai és az általa felkért szakemberek,

Megrendelôje és beiskolázója: a MEGOSZ, mely számíthat a helyileg illetékes erdôfelügyelôség, nemzeti park, 
továbbá a PSH és az OEE segítségére.

A MEGOSZ 2003. augusztus 26-i Elnökségi Ülésének határo-
zata alapján az Elnökség a Szövetség fôtitkári teendôinek el-
látásával 2003. szeptember 1-tôl dr. Sárvári Jánost bízza meg. 

*   *   *

A MEGOSZ Elnöksége Telegdy Pál elnök úr lemondása és
az Alapszabály módosítása, valamint a MEGOSZ program-
tervezetének megvitatása miatt Rendkívüli Közgyûlést hív
össze, amelyre 2003. szeptember 30-án 9 óra 30 perckor az
Erdészeti Információs Központ Tanácstermében kerül sor.

AMOBIL Traktor családi vállalkozásban

Kevesen tudják, hogy Magyarországon már létezik traktor-összeszerelô üzem. Az AMOBIL TRADING Kft. 1995-ben alakult
családi vállalkozás, melynek fô tevékenysége mezôgazdasági traktorok összeállítása, forgalmazása. A cég az alapítás
kezdetétôl folyamatos növekedést mutat mind árbevétel, mind nyereség tekintetében, átlagos forgalma 300 millió forint
éves szinten. A magyar traktor prototípusa 2001 második felében készült el. 2002. január 08-án kapta meg a Magyar Típus-
bizonyítványt és elindult a sorozatgyártás. 2002. évben kb. 50 darabot értékesítettek. A már megvalósított traktor tulajdon-
ságai megfelelnek a tervezéskor kitûzött követelményeknek (alacsony fogyasztás, megbízhatóság, tartósság, olcsó
üzemeltetés). Az elkészült és bevizsgáltatott prototípus paraméterei alapján a szakemberek egyöntetû véleménye, hogy az
új magyar traktor felveheti a versenyt a nyugati traktorokéval. Jelenleg ez az egyetlen olyan magyar gyártmányú traktor
Magyarországon, mely típusbizonyítvánnyal rendelkezik ebben a kategóriában. 80, illetve 100 LE-s teljesítményûeket gyár-
tanak. A sorozatgyártás során egyre nagyobb ütemben állíthatók elô újabb gépek. A vásárlók részérôl nagy az érdeklôdés
az új magyar traktor iránt. A Perkins motorral üzemeltetett AMOBIL traktor e pár hónap alatt több díjat is kiérdemelt
kiemelkedô mûszaki teljesítményével, erejével, könnyen kezelhetôségével. Egyebek között az AGRO+MASHEXPO ren-
dezvényén a szakemberek a kiemelkedô mûszaki teljesítménye miatt részesítették kitüntetésben, súlygéphúzó versenyen
II. helyezést ért el, az Alföldi Növénytermesztési Napok keretében mûszaki újdonságai miatt jutalmazták, valamint elnyerte
„A Magyar Mezôgazdaságért” címû díjat is. Szerintünk az AMOBIL a magyar erdészet univerzális gépe lehet, hiszen ára
mintegy 25%-kal olcsóbb külföldi társainál.

Sorszáma Körzete Helye Idôpontja Házigazdája

1. Ny.-Dunántúl Ôriszentpéter 2004 Markovics Tibor

2. Közép-Dunántúl Bakonybél X.14-15. Balogh László

3. Közép-Magyarország Dobogókô X.28-29. Csépányi Péter

4. É.-i Középhegység – Ny. Királyrét XI.5-6. Haraszti Gyula

5. É.-i Középhegység – K. Füzér 2004. Frank Tamás

MEGOSZ hírek


