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Magyarország EU-s csatlakozásával új
fejezet nyílik hazánk, a hazai erdôgaz-
dálkodás, így a magánerdô-gazdálko-
dás történetében is. Számos új kihívás-
sal kerülünk szembe és sok új lehetô-
ség nyílik meg elôttünk. Hogy e kihívá-
sokra hogyan tudunk választ adni és a
lehetôségeket hogyan leszünk képesek
kihasználni, az jórészt rajtunk – magán-
erdô-gazdálkodókon – múlik. Ha vala-
ha nagy szükség volt az összefogásra,
akkor ez az idô most érkezett el igazán.
Egyénileg valószínûleg nem leszünk
képesek megküzdeni az új kihívások-
kal, ezért rendkívül fontos, hogy legyen
egy olyan szervezet, amely képes fel-

vállalni és markánsan, teljes körûen
képviselni érdekeinket. A MEGOSZ
elôtt álló célok az alábbiak szerint ke-
rültek csoportosításra:

Szervezeti célok
Magánerdô-gazdálkodók általános ér-
dekképviselete

Az érdekképviseleti munka erôsítése
és állandó, folyamatos megújítása kell,
hogy a MEGOSZ legfontosabb feladata
legyen. A magánerdô-gazdálkodók ér-
dekeit csak a MEGOSZ – mint minden
fórumon elismert érdekképviseleti szer-
vezet – tudja hatékonyan képviselni. Az
érdekképviseletet nem célszerû szétap-

MEGOSZ Híradó

Sárvári János, Dombóvári J. Tibor, Támba Miklós, Ódor József, Luzsi József és Bodor D. Károly

Mint arról az elôzô MEGOSZ Hír-
adóban beszámoltunk Szövetsé-
günk 2003. szeptember 30-án tar-
totta meg Rendkívüli Közgyûlését
és ennek során a tisztújítással kap-
csolatban az alábbi határozatot
hozta:
„Elnök: Luzsi József 48 szavazat
Alelnökök: Dombóvári Dénes 30

szavazat, Mihályfalvi István 29 sza-
vazat, Molnár László 41 szavazat,
Dr. Ódor József 44 szavazat, Támba
Miklós 47 szavazat, Virágh János 39
szavazat.

Szavazatot kaptak továbbá: Mar-

ton Géza 16 szavazat, Posgay Attila
23 szavazat és Temesvári Erik 25
szavazat (15/2003. sz. határozat).”

A Közgyûlés megvitatta és elfo-
gadta a MEGOSZ Alapszabály terve-
zetét, valamint 2003-2008. évi prog-
ramját is. Mind a két anyagot az
alábbiakban megtalálja az olvasó.

A tervek szerint az új Elnökség
és a Felügyelô Bizottság tagjait a kö-
vetkezô lapszámban szeretnénk be-
mutatni a tagságnak és egyben elér-
hetôségüket is megadni.

Dr. Sárvári János
fôtitkár

rózni, mivel akkor elveszíti hatékonysá-
gát. El kell érni, hogy a magyar magán-
erdô-gazdálkodás tulajdonosi és gaz-
dálkodói érdekképviselete területén a
MEGOSZ-é legyen a vezetô szerep. Az
érdekképviseletet minden szinten meg
kell jeleníteni: Nemzeti Erdôprogram,
Nemzeti Fejlesztési Terv, Agrár- és Vi-
dékfejlesztési Operatív Program, EU-
integráció, közgazdasági szabályozás,
agrártámogatások, kárelhárító támoga-
tások stb.

Stabil mûködési, finanszírozási háttér
megteremtése

A MEGOSZ csak stabil mûködési és
finanszírozási háttérrel képes ellátni fel-
adatait. Ennek megteremtése az egyik
elsô számú feladat. Saját bevételei (tag-
díjak, pályázati pénzek) jelenleg erre
még nem elegendôk, ezért a lehetséges
forrásokat mielôbb létre kell hozni: A
Helyi Birtokhasznosítási Bizottságokba
a lehetô legtöbb MEGOSZ képviselôt
kell küldeni, továbbá el kell érni, hogy
a magánerdô-gazdálkodók minél na-
gyobb hányada érezze szükségét an-
nak, hogy tagja legyen a MEGOSZ-nak
és tagdíj-befizetéseivel is támogassa az
egyesület munkáját. A folyamatos mû-
ködés, napi kapcsolattartás kiépítése a
fôállású fôtitkár munkába állásával már
elkezdôdött.

Szervezetépítés
A MEGOSZ szervezeti felépítését or-

szágos szintre ki kell terjeszteni, a regi-
onális és helyi szervezeteket meg kell
erôsíteni, létre kell hozni, hogy tagi,
szervezeti bázisa mind területi, létszám-
és anyagi téren egyaránt megalapozott
legyen.

Tagságbôvítési célok
Rendkívül fontos cél a magánerdô-

gazdálkodókkal megismertetni, megér-
tetni az egyesület céljait és az összefo-
gás szükségességét. El kell érni, hogy az
egyesület széles körû, nagy létszámú
tagsággal rendelkezzen. Ennek érdeké-
ben konkrét lépések megtétele szüksé-
ges: tagok toborzása, kommunikáció,
szolgáltatások javítása. Ez egyben az
egyesület ismertségének és elismertsé-
gének is záloga.

Mûködéssel kapcsolatos célok
Stabil mûködés szervezeti, infrastruktu-
rális hátterének megteremtése, tovább-
fejlesztése

Az egyesület mûködésének, mûköd-
tetésének külsô feltételei jelenleg adot-
tak, de ez a helyzet egy csapásra meg-

A magyar magánerdô-gazdálkodás felzárkóztatása az
EU erdôgazdálkodásához
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változhat, lévén, hogy nem rendelke-
zünk önálló irodahelyiséggel, irodai
infrastruktúrával. Mielôbb szükséges e
problémák megnyugtató rendezése (az
anyagi lehetôségek függvényében).

Személyi feltételek
A fôállású fôtitkár munkába állásával

a korábbi helyzet sokat javult. Minden-
képpen szükséges azonban legalább
középtávon egy  stabil, rátermett, felké-
szült, 2-3 fôs menedzsment kialakítása.

Kommunikáció, közönségkapcsolatok
Alapvetô jelentôségû az egyesületi

kommunikáció fejlesztése a külsô kör-
nyezettel és a tagsággal egyaránt. [Mé-
diajelenlét, direkt kommunikáció (e-
mail), eredmények, lehetôségek publi-
kálása, stb.] Legfontosabb feladat a Tag-
ság informálása, friss, naprakész infor-
mációkkal történô ellátása [Erdészeti
Lapok keretében: MEGOSZ Híradó,
Internet (e-mail, levelezô lista stb.]. Fel
kell gyorsítani az Interneten való kom-
munikációt a tagsággal egyrészt az ol-
csósága, másrészt a rendkívül gyors in-
formációtovábbítás lehetôsége miatt:
lehetôleg minden tagunknak legyen
egy olyan e-mail címe, amire tudunk
elektronikus levelet küldeni. A széle-
sebb társadalmi környezettel is meg
kell ismertetni, el kell ismertetni a ma-
gánerdô-gazdálkodás mibenlétét, prob-
lémáit, eredményeiT. Ez csakis az ered-
ményes kommunikáción keresztül va-
lósítható meg. Ennek egyik módja lehet
a nagyobb egyesületi rendezvények vi-
déken történô megtartása is.

Kapcsolatépítés társszervezetekkel
A hasonló körben tevékenykedô, il-

letve szakmai társszervezetekkel való
kapcsolatok tisztázása, az érdekképvise-
leti területek felosztása, szövetségek ki-
alakítása, együttmûködési szerzôdések
megkötése elsôrendû fontosságÚ.

Kapcsolatépítés, fenntartás a döntésho-
zókkal, kormányzati szervekkel 

Az érdekképviseleti munka elvá-
laszthatatlan és elengedhetetlen része
a különféle döntéshozókkal, döntési
pozícióban lévôkkel a lehetô legjobb,
közvetlen kapcsolatok kiépítése, fenn-
tartása. Jó kapcsolatokat kell kialakíta-
ni és fel kell ajánlani partnerségünket,
szakmai segítségnyújtásunkat szakkér-
désekben a kormányzati szerveknek,
szervezeteknek (Parlament Mg. Bizott-
sága, Országos Érdekegyeztetô Ta-
nács, Nemzeti Földalap Kezelô Szerve-
zete stb.).

Nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi kapcsolatok folyama-

tos építése és fenntartása az EU-s integ-
ráció kapcsán rendkívüli mértékben fel-
értékelôdik. Az egyesületnek aktívan
kell részt venni a különféle nemzetközi
szervezetek munkájában (CEPF, FSC,
PEFC, FAO, IUCN, ELO stb.), állandó
kapcsolattartás szükséges, továbbá be
kell kapcsolódni a különbözô nemzet-
közi projektekbe is. 

Szakmai célok
Magánerdô-gazdálkodás erôsítése

A magánerdô-gazdálkodásnak a társa-
dalommal történô elismertetésére kiváló
lehetôség az arra felkészült erdôgazdál-
kodók által az ún. „gazdátlan” erdôkben a
gazdálkodás beindítása. Ennek érdeké-
ben tovább kell erôsíteni a szakmai integ-
rátorok  hálózatát és helyi szaktanácsadá-
si központokká célszerû továbbfejleszte-
ni tevékenységüket a megfelelô állami tá-
mogatásokon keresztül.

A magánerdészetek kialakítása és
megerôsítése, országos lefedettséget biz-
tosító hálózatuk megteremtése és ennek
elôsegítése az egyesület kiemelt célja. A
magánerdészetekhez kapcsolódóan, kö-
réjük szervezôdhetnek a kisebb erdôtu-
lajdonosok, erdôgazdálkodók, megte-
remtve saját beszerzô-értékesítô közös
szervezeteiket. E célok csak központi tá-
mogatással valósíthatók meg, amelyhez a
források csak hatékony, következetes ér-
dekképviseleti munkával biztosíthatók.
(forgóeszköz-feltöltés, fejlesztési, szakirá-
nyítási stb. támogatások).

Az egyesületnek komoly szerepet kell
felvállalni a közös piaci, termelési, be-
szerzési, értékesítési szervezôdések (szö-
vetkezetek, termelôi csoportok, tsz-ek
stb.) létrehozásában, megalakításában.

Rendkívül fontos érdekképviseleti
feladat, hogy a különbözô rendeletek

megalkotásakor a magánerdô-gazdál-
kodók is kerüljenek bele a támogatotti
körbe (EU-s, nemzeti támogatások).

Az egyesület feladata, hogy a nemze-
ti és EU-s projektekbe az erdôgazdálko-
dás érdekei beépítésre, megjelenítésre
kerüljenek.

Jogi, közgazdasági környezet és szabá-
lyozás javítása

A közgazdasági, adózási, szabályo-
zási rendszer változtatásai kapcsán az
egyesület jelenítse meg az ágazat speci-
ális jellegébôl adódó tényezôket, ezt
tudatosítsa a döntéshozókban annak
érdekében, hogy az erdôgazdálkodás
általánostól eltérô sajátosságaiból
(hosszú termelési ciklus, közcélok–ma-
gáncélok együttes érvényesülése stb.)
adódó elemek jelenjenek meg egy sta-
bil, kiszámítható jogi, közgazdasági, tá-
mogatási rendszerben. Mielôbb szük-
séges az erdôgazdálkodás sajátos köz-
gazdasági problémáinak feloldása (er-
dôtelepítés mint beruházás amortizáci-
ója, jövedelemadózás, erdôfenntartási
járulék stb.). 

Az egyesületnek fel kell vetni az er-
dôgazdálkodás jogi háttere javításának
kérdését. Kezdeményezni kell a jogsza-
bályokban idôközben napvilágra ke-
rült problémák kiküszöbölésére a mó-
dosításokat, illetve a hiányzó szabályo-
zások (pl.a Természet védelmérôl szó-
ló tv. végrehajtási utasítása) mielôbbi
megalkotását, a kapcsolódó jogsza-
bályok harmonizálását. (Erdôtörvény, a
Természet védelmérôl szóló tv., a Vad-
ról és a vadgazdálkodásról szóló tv.,
SZJA tv., Társasági adó tv., a Termô-
földrôl szóló tv. stb.).

Az egyesületnek fel kell vállalni,
hogy tagjai rendszeresen kapjanak in-
formációt az aktuális – ôket érintô – pá-
lyázati, támogatási lehetôségekrôl.
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Erdôtelepítési program felkarolása
Az erdôtelepítések felfuttatásában és

a hozzá kapcsolódó támogatások bizto-
sításában aktív egyesületi részvétel
szükséges. Szorgalmazni kell a
kormányzati, regionális és térségi erdô-
telepítési programok kidolgozását és
végrehajtását. Az erdôtelepítések kér-
dését a környezet- és természetvédelmi
programokba be kell építeni. A nemze-
ti és EU-s programokban az erdôgaz-
dálkodást, mint a vidékfejlesztés haté-
kony elemét kell elismertetni.

Fafelhasználás fejlesztése
Az egyesületnek elô kell segíteni a

hazai fafeldolgozás fejlesztését, az ener-
getikai fafelhasználás kiemelt támogatá-

sát, elterjesztése érdekében tett lépése-
ket. Segítenie kell a fa, mint természe-
tes, újratermelhetô nyersanyag felhasz-
nálásának terjedését.

Informatikai háttér javítása
Az egyesületnek kezdeményeznie kell

a magán-erdôgazdálkodás informatikai
hátterének javítását. Szorgalmaznia kell
egy olcsó (támogatott), egységes magán-
erdészeti- és térinformatikai programcso-
mag mielôbbi piacra kerülését.

Kockázatkezelés segítése
A klímaváltozás és egyéb környezeti

kockázati tényezôk fellépése miatt az
egyesületnek kezdeményezô és koordi-
náló szerepet kell játszania egy, a ma-

gánerdô-gazdálkodókat szolgáló Or-
szágos Vis major Alap létrehozásában,
illetve egy Kölcsönös Biztosító Pénztár
megalapításában.

Tudatformálás elôsegítése
Az egyesületnek lehetôségei szerint se-

gítenie kell az erdôtulajdonosi tudat for-
málását, erôsítését, az erdészeti oktatást és
kutatást, a kutatási eredmények gyakorlat-
ba történô mielôbbi alkalmazását.

A fenti programtervezetet a
MEGOSZ elnökségi tagjainak írásbeli
javaslatai és szóbeli kiegészítései alap-
ján összeállította:

Baja, 2003. szeptember 19.
Dr. Ódor József

I.   Általános rendelkezések
1. A Magánerdô-tulajdonosok és

Gazdálkodók Országos Szövetsége (a
továbbiakban szövetség) a magánerdô-
tulajdonosok, a magántulajdonon ala-
puló egyéni vagy társas (magánerdé-
szetek, erdôbirtokossági társulatok, er-
dôszövetkezetek, szövetkezeti erdésze-
tek, termelôi csoportok, gazdasági tár-
saságok, ezek társulásai és közös válla-
latai stb.) és a közösségi erdôk tulajdo-
nosainak, gazdálkodóinak országos ér-
dekképviseleti szerve.

2. A szövetség célja a szövetség tagjai-
nak gazdasági és szakmai érdekképvise-
lete, érdekegyeztetô feladatainak ellátása,
erdeikben a többcélú és tartamos erdô-
gazdálkodás megvalósítása, az erdôva-
gyonuk megôrzése és növelése, az erdô-
vagyon mûködtetésének segítése a tulaj-
donosainak hasznára. A magánerdôkben
az erdészeti és az erdô hasznosításához
kapcsolódó szakmai kultúra fejlesztése.

3. A szövetség a politikai pártoktól
függetlenül végzi tevékenységét.

4. A szövetség székhelye: 1021 Bu-
dapest, Budakeszi út. 91.

5. A szövetség mûködési területe: a
Magyar Köztársaság.

6. Az alapítás éve: a szövetség az
1994. évben alapított Társas Erdôgaz-
dálkodók Országos Szövetségének
(TEOSZ) jogutódja.

II.   A szövetség feladatai a célok
megvalósítása érdekében 

1. A szövetség tagjainak érdekvédelme.
2. A tagok képviselete mindazokon a

fórumokon, amelyeken az erdô és az er-

dôtulajdonhoz kapcsolódó jogok és kö-
telezettségek (gazdálkodás, természet-
védelem, közcélúság, vadászati jogi és
egyéb) kérdései kerülnek tárgyalásra.

3. A tagok érdekében és megbízásá-
ból eljárni mindazoknál a szerveknél,
amelyek támogathatják és elôsegítik az I.
pontban megjelölt célok megvalósítását.

4. Véleménynyilvánítás az erdôtulaj-
donlást és a benne folyó gazdálkodást
érintô jogszabály-tervezetekrôl, ha
szükséges és indokolt, a jogszabály-
módosítás kezdeményezése.

5. Elôsegíteni és támogatni a szövet-
ség területi szerveinek (régió, megye,
kistérség) megalakulását és mûködését.

6. Kapcsolattartás és együttmûködés
más szakmai, tulajdonosi, államigazga-
tási és érdekképviseleti szervezetekkel,
oktatási és kutatási intézményekkel, ha-
zai és nemzetközi szinten egyaránt.

7. Képviseli a magyar erdészetet az
Európai Unió szakbizottságaiban.

8. Az erdôgazdálkodás szakmai szín-
vonalának emelésére szakmai bemuta-
tók, elôadások, tanfolyamok, találko-
zók, bel- és külföldi tanulmányutak
szervezése.

9. A sajtóval való állandó kapcsolat-
tartás és a nyilvánosság felhasználása az
erdôgazdálkodás társadalmi megítélé-
se, a magánerdô-gazdálkodás helyzeté-
nek, gondjainak, eredményeinek be-
mutatása céljából.

10. A tagság igényeinek figyelembe-
vételével szolgáltató feladatok ellátása.

11. Gyakori információközlés a ma-
gánerdô-gazdálkodást érintô aktuális
eseményekrôl és új kutatási eredmé-

nyekrôl. Erdôgazdálkodási és termé-
szetvédelmi ismeretek terjesztése.

III.  A szövetség tagsága
1. A szövetség tagja lehet minden

olyan természetes és jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezô szerve-
zet, aki/amely elfogadja a szövetség
alapszabályát, regisztráltatja magát, alá-
írásával kifejezésre juttatja, hogy a szö-
vetség céljaival egyetért, és annak meg-
valósulását segíti, a szövetséget anyagi-
lag támogatja, fizeti a tagdíjat.

2. A szövetség pártoló tagja lehet
minden olyan szervezet, amely a szö-
vetséget céljainak megvalósításában
anyagilag támogatja.

3. A szövetség föderatív tagja lehet
minden olyan szervezet, amely a szö-
vetséget céljainak megvalósításában tá-
mogatja.

4. A szövetségbe való belépés ön-
kéntes.

a) A tagsági viszony a felvétellel ke-
letkezik és kilépéssel, kizárással, vala-
mint az e) pont alapján szûnik meg.

b) Tagfelvételrôl az elnökség dönt a
soron lévô ülésén. Esetleges elutasító
döntés ellen a közgyûléshez lehet fel-
lebbezni.

c) A szövetség III. 1. és 2. pontok
szerinti tagjai tagdíjat fizetnek. Ennek
mértékét a küldöttközgyûlés határozza
meg.

d) A kilépési szándékot legkésôbb a
tárgyév december 31-éig kell írásban
közölni az elnökséggel. A kilépés nem
mentesíti a tagot a tagsága idején kelet-
kezett kötelezettségei alól. A kilépési

A Magánerdô-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
módosított egységes szerkezetbe foglalt
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