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A MEGOSZ 2005. január 14-én 10 órai
kezdettel megtartott elnökségi
ülésérôl készült jegyzôkönyv kivonata
Jelen voltak: Luzsi József, Bodor Dezsõ
Károly, Dombóvári Dénes, Dombóvári J.
Tibor, Mihályfalvy István, dr. Ódor József,
Posgay Attila, Támba Miklós, Virágh
János és dr. Sárvári János, illetve meghívottként: Mõcsényi Miklós (FAGOSZ)
Helyszín: a MEGOSZ irodája, 1021
Budapest, Budakeszi út 91.
Luzsi József elnök köszöntötte a megjelenteket, külön Posgay Attilát, aki a dunántúli régió képviselõjeként jelent meg
az ülésen. Tájékoztatta az ülés résztvevõit
a 2004. év jelentõs eseményeirõl, megköszönve az elnökségi tagok munkáját, külön kiemelve, hogy azt minden ellenszolgáltatás nélkül végezték a tagság érdekében. Elmondta, hogy igen eredményes
évet zártunk az adminisztratív rend és fegyelem kialakítása, a rendezvények sikeres lebonyolítása, az információs anyagok
megjelentetése, a tagság tájékoztatása, ismertségünk és elismertségünk fokozása, a
hazai és nemzetközi szervezetekkel való
kapcsolatépítés és az érdekképviselet
erõsítése terén egyaránt. Ismertette a
MEGOSZ 2004. december 31-i pénzügyi
helyzetét. Összefoglalóan megállapította,
hogy az rendezett és sikeres pályázatainknak köszönhetõen stabil; kintlevõségeink és tartozásaink nincsenek. A fentiek
alapján javasolta, hogy a Titkárság dolgozói kapjanak egy havi bérnek megfelelõ
jutalmat és a hivatalos infláció mértékét
elérõ béremelést. A beszámolót és a javaslatot az Elnökségi ülés egyhangúlag elfogadta. Luzsi József felkérte a Felügyelõ Bizottságot, illetve annak képviseletében
jelenlévõ Bodor Dezsõ Károly elnököt a
MEGOSZ 2004. évi mûködésével kapcsolatos ellenõrzés végrehajtására.
Felelõs: Bodor Dezsõ Károly
Határidõ: 2005. április 30.
A MEGOSZ elnöke ismertette a Szövetség hosszú és rövid távú célkitûzé-

seirõl, az általa képviselendõ szakmai
állásfoglalásról készített tervezetet. A
jelenlévõk megvitatták az anyagot és
annak fõ vonalaival egyetértve alkalmasnak találták arra, hogy az integrátori értekezlet, majd a közgyûlés elé kerüljön és az ott elhangzottakkal kiegészülve, módosulva a MEGOSZ programjába beépüljön. A rövid távú célkitûzésekkel kapcsolatos levelek tervezetét elõ kell készíteni.
Felelõs: Dr. Sárvári János
Határidõ: január 31.
A beszámolókon kívül az alábbi észrevételek, javaslatok hangzottak el.
Mihályfalvy István fontosnak tartotta, hogy 2005. évben is legyen jelentõs
MEGOSZ rendezvény. Ezzel kapcsolatban felvetõdött a WOOD TECH rendezvény keretén belül egy magánerdõs
konferencia megtartása, vagy egy dunántúli rendezvény gondolata, amelynek megrendezéséhez Bodor Dezsõ
Károly nyújtana segítséget. Javasolta további kétoldalú együttmûködési megállapodások megkötését is az érintett hazai szervezetekkel.
Támba Miklós megköszönte az elnökség nevében Luzsi József munkáját és bejelentette, hogy megalakítják - önálló jogi
személyként is – a MEGOSZ SzabolcsSzatmár-Bereg megyei szervezetét.
Dombóvári Dénes kérte, hogy a vadászati törvény tervezett módosítását
illetõen mindenki küldje meg a Titkárságnak javaslatait.
Felelõsök: elnökség tagjai
Határidõ: február 15.
Dr. Ódor József kihangsúlyozta a
taglétszámbõvítés szükségességét, jelezve, hogy csak egy erõs, nagy létszámú tagságot maga mögött tudó szövetség képes megfelelõen kommunikálni
és érdekképviseletet ellátni.
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Mõcsényi Miklós, a FAGOSZ fõtitkára
felajánlotta Szövetségünknek a szereplés lehetõségét a FAGOSZ tavaszi konferenciáján, erõsítendõ a magánerdõgazdálkodás ismertségét. Az Elnökség
köszönettel elfogadta a felkérést.
Bodor Dezsõ Károly is a taglétszám
növelésére buzdított. Igen fontosnak
tartotta a MEGOSZ területi irodái, kirendeltségei hálózatának létrehozását, fejlesztését és segítségükkel a kis erdõtulajdonosok megszólítását.
Ezt követõen dr. Sárvári János ismertette az Integrátori Értekezlet összehívásának indokait, javasolt napirendi pontjait, valamint a taglétszám-bõvítésre vonatkozó konkrét javaslatot. Ez utóbbival
kapcsolatban az az álláspont alakult ki,
hogy az integrátorok a velük szerzõdéses jogviszonyban álló integrált erdõtulajdonosokkal, illetve azok képviselõivel ismertessék meg a MEGOSZ Alapszabályát (a fõtitkár gondoskodjon ennek megfelelõ formában és példányszámban történõ sokszorosításáról) és
ajánljon fel részükre belépési lehetõséget. A belépési nyilatkozatokat az integrátorok gyûjtik össze és havonta megküldik a Titkárságnak összesítés és regisztráció céljából. Az Elnökség véglegesítette az Integrátori Értekezlet napirendjét és idõpontját – 2005. február 10. – is.
Dr. Ódor József beszámolt a finnországi és brüsszeli rövid tanulmányutak
tapasztalatairól és jelezte, hogy mind a
két eseményrõl tudósítás jelenik meg a
MEGOSZ Híradó keretében.
Mõcsényi Miklós elmondta, hogy az
NFA AVOP keretében lehetõség nyílik
oktatási pályázatok benyújtására, kiosztásra került továbbá a FAGOSZ iparstratégiával kapcsolatos levéltervezete,
amivel kapcsolatban kérte a jelenlévõk
véleményét, javaslatait legkésõbb január 17-ig.
Budapest, 2005. január 18.
Dr. Sárvári János
jkv. vezetõ
Virágh János
jkv. hitelesítõ
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