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Tisztelt Erdészek! Erdôtulajdonosok! Er-
dôgazdálkodók!

Így év elején néhány gondolattal sze-
retnék mindenkit tájékoztatni a
MEGOSZ életében bekövetkezett válto-
zásokról és az elôttünk álló feladatokról.

Elôször egy kis visszatekintés: 
A MEGOSZ életében jelentôs átala-

kulások történtek az elmúlt néhány hó-
nap során. A 2003. szeptember 30-án
megtartott rendkívüli közgyûlésen a
szervezet tagsága megújította az Alap-
szabályt, programtervezetet dolgozott
ki az elkövetkezendô öt évre, valamint
új Elnökséget választott.

Mindez Magyarország EU-s csatlako-
zásának elôestéjén történt, azon tények
ismeretében, hogy hazánk erdôgazdál-
kodásának szabályozási rendjében je-
lentôs változások várhatók.

Számos kihívással kell szembenézni
2004. május 1-e után. Ezen kívánalmaknak
csak egységes, szilárd alapokon mûködô,
konkrét elképzelésekkel rendelkezô ér-
dekképviseletként tudunk megfelelni.

A MEGOSZ-nak olyan szervezetté
kell válnia, mely képes megjeleníteni -
súlyának megfelelôen - a magyar ma-
gánerdô-gazdálkodást, hiszen az ország
erdôterülete több, mint 40 %-ának tulaj-
donosai, kezelôi állnak mögötte.

Alapszabályunk megújításánál fô
szempont volt, hogy alkalmas legyen a
magántulajdonosok és gazdálkodók ér-
dekeinek mindennemû védelmére,
hogy a jelenleg érvényes jogszabályok-
nak megfeleljen és igazodjon ismerete-
ink szerint az EU-s elvárásokhoz.

Az Elnökség létszáma is kibôvült. Az
tette ezt indokolttá, hogy a meg-
növekedett feladatokat megosztva, a
leghatékonyabban tudjuk elvégezni.

A Szövetség anyagi stabilitásának
megteremtése már az Elnökségre hárul.

Ötéves programunk teljes mérték-
ben felöleli és konkretizálja az elôttünk
álló feladatokat.

Az elsô elnökségi ülésen – az elfoga-
dott program ismeretében – megtörtént
azok végrehajtásának elnökségi tagok-
ra történô lebontása is.

Fôtitkárunk munkába állása hatéko-
nyabbá tette a Szövetség munkáját. Ko-
ordinációs tevékenysége, a napi felada-
tok ellátása, a kapcsolattartás építése
már pozitívan érezteti hatását.

Nemzetközi kapcsolataink is javul-
tak! A CEPF prágai tanácskozásán si-
került elérnünk, hogy az európai ma-
gánerdô-gazdálkodók idén ôsszel Ma-
gyarországon tartják meg közgyûlésü-
ket, melynek házigazdája a MEGOSZ
lesz.

Sikerült olyan megállapodásokat
kötni társszervezetekkel, melyek hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy az erdészeti
ágazat visszanyerje szakmai súlyát, illet-
ve érdekérvényesítô képessége az er-
dôgazdálkodás felemelkedéséhez ve-
zessen.

Az Országos Erdészeti Egyesülettel és
a FAGOSZ-szal közösen megfogalmazott
kifogásokat juttatunk el az idei költségve-
tés kapcsán kormányzati szervekhez.

Minden fórumon nyomatékosan
próbáltuk hangsúlyozni, hogy ágaza-
tunk mennyire alulfinanszírozott.

A 2004-es év költségvetési számai-
nak tükrében mondhatom, hogy a jövô-
kép sem túl biztató.

Magyarországon el kell érjük, hogy
az erdôgazdálkodás elismertsége és je-

lentôsége felértékelôdjön! Mindenki
számára természetes legyen, hogy a fá-
hoz mint nyersanyaghoz, vagy az erdô-
höz – mint  ami véd, kiszolgál és gyö-
nyörködtet – korlátlanul hozzáfér.

Nagyobb a felelôsségünk annál,
hogy mi ezt meglássuk; meg kell láttat-
nunk mindenkivel!

Így az  Új Év kapcsán kívánok a
magam és a MEGOSZ Elnöksége ne-
vében minden Erdésznek, Erdôgaz-
dálkodónak, jóérzésû, erdôt szeretô
embernek jó egészséget ahhoz,
hogy a 2004. évben a magánéleté-
ben és munkájában találja meg szá-
mítását és elképzelései hiánytala-
nul valósuljanak meg!

Kívánom, hogy az Erdôgazdálko-
dók továbbra is az erdô javát akarva
gyarapodjanak, az Erdészek ugyan-
olyan lelkiismeretesen, nagy szak-
tudással végezzék munkájukat,
mint eddig, a jóérzésû, erdôt szere-
tô emberek óvják, védjék erdeinket,
mert azok ôket is szolgálják!

A döntést hozóknak pedig azt kí-
vánom, támogassák erkölcsileg és
anyagilag is a magyar erdôket, hogy
azok létezni tudjanak a benne – és
belôle élôkkel együtt.

Ezen gondolatok jegyében lép-
jünk be az EU nagy családjába az Új
Esztendôben!
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Elnöki köszöntô

Felhívás
Szeretnénk tájékoztatni a MEGOSZ és az OEE tagságát, hogy az elkövetke-
zô lapszámok mellékleteként 4 részbôl álló sorozatot tervezünk indítani „Er-
dôgazda az UNIÓ küszöbén” címmel. A rövid, közérthetô nyelven megjele-
nô ismeretterjesztô kiadványok foglalkoznának az EU erdôstratégiájával a
csatlakozó országok szempontjából, az erdôgazdálkodás európai jogi hátte-
rével, a várható támogatási lehetôségekkel, illetve a magyar magánerdô-
gazdálkodás legfontosabb teendôvel.


