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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 meghí-
vottként: Mõcsényi Miklós (FAGOSZ)

Helyszín: a MEGOSZ irodája, 1021
Budapest, Budakeszi út 91.  

Luzsi József elnök köszöntötte a megje-
lenteket, külön Posgay Attilát, aki a du-
nántúli régió képviselõjeként jelent meg
az ülésen. Tájékoztatta az ülés résztvevõit
a 2004. év jelentõs eseményeirõl, megkö-
szönve az elnökségi tagok munkáját, kü-
lön kiemelve, hogy azt minden ellenszol-
gáltatás nélkül végezték a tagság érdeké-
ben. Elmondta, hogy igen eredményes
évet zártunk az adminisztratív rend és fe-
gyelem kialakítása, a rendezvények sike-
res lebonyolítása, az információs anyagok
megjelentetése, a tagság tájékoztatása, is-
mertségünk 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 pályázataink-
nak köszönhetõen stabil; kintlevõsé-
geink és tartozásaink nincsenek. A fentiek
alapján javasolta, hogy a Titkárság dolgo-
zói kapjanak egy havi bérnek megfelelõ
jutalmat és a hivatalos infláció mértékét
elérõ béremelést. A beszámolót és a javas-
latot az Elnökségi ülés egyhangúlag elfo-
gadta. Luzsi József felkérte a Felügyelõ Bi-
zottságot, illetve annak képviseletében
jelenlévõ Bodor Dezsõ Károly elnököt a
MEGOSZ 2004. évi mûködésével kapcso-
latos ellenõrzés végrehajtására.

Felelõs: Bodor Dezsõ Károly
Határidõ: 2005. április 30.
A MEGOSZ elnöke ismertette a Szö-

vetség hosszú és rövid távú célkitûzé-

seirõl, az általa képviselendõ szakmai
állásfoglalásról készített tervezetet. A
jelenlévõk megvitatták az anyagot és
annak fõ vonalaival egyetértve alkal-
masnak találták arra, hogy az integráto-
ri értekezlet, majd a közgyûlés elé ke-
rüljön és az ott elhangzottakkal kiegé-
szülve, módosulva a MEGOSZ prog-
ramjába beépüljön. A rövid távú célki-
tûzésekkel kapcsolatos levelek terveze-
tét elõ kell készíteni.

Felelõs: Dr. Sárvári János
Határidõ: január 31.
A beszámolókon kívül az alábbi észre-

vételek, javaslatok hangzottak el.
Mihályfalvy István fontosnak tartot-

ta, hogy 2005. évben is legyen jelentõs
MEGOSZ rendezvény. Ezzel kapcsolat-
ban felvetõdött a WOOD TECH rendez-
vény keretén belül egy magánerdõs
konferencia megtartása, vagy egy du-
nántúli rendezvény gondolata, amely-
nek megrendezéséhez Bodor Dezsõ
Károly nyújtana segítséget. Javasolta to-
vábbi kétoldalú együttmûködési megál-
lapodások megkötését is az érintett ha-
zai szervezetekkel.

Támba Miklós megköszönte az elnök-
ség nevében Luzsi József munkáját és be-
jelentette, hogy megalakítják - önálló jogi
személyként is – a MEGOSZ Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei szervezetét.

Dombóvári Dénes kérte, hogy a va-
dászati törvény tervezett módosítását
illetõen mindenki küldje meg a Titkár-
ságnak javaslatait. 

Felelõsök: elnökség tagjai
Határidõ: február 15.
Dr. Ódor József kihangsúlyozta a

taglétszámbõvítés szükségességét, je-
lezve, hogy csak egy erõs, nagy létszá-
mú tagságot maga mögött tudó szövet-
ség képes megfelelõen kommunikálni
és érdekképviseletet ellátni.

Mõcsényi Miklós, a FAGOSZ fõtitkára
felajánlotta Szövetségünknek a szerep-
lés lehetõségét a FAGOSZ tavaszi kon-
ferenciáján, erõsítendõ a magánerdõ-
gazdálkodás ismertségét. Az Elnökség
köszönettel elfogadta a felkérést.

Bodor Dezsõ Károly is a taglétszám
növelésére buzdított. Igen fontosnak
tartotta a MEGOSZ területi irodái, kiren-
deltségei hálózatának létrehozását, fej-
lesztését és segítségükkel a kis erdõtu-
lajdonosok megszólítását. 

Ezt követõen dr. Sárvári János ismer-
tette az Integrátori Értekezlet összehívá-
sának indokait, javasolt napirendi pont-
jait, valamint a taglétszám-bõvítésre vo-
natkozó konkrét javaslatot. Ez utóbbival
kapcsolatban az az álláspont alakult ki,
hogy az integrátorok a velük szerzõdé-
ses jogviszonyban álló integrált erdõtu-
lajdonosokkal, illetve azok képviselõi-
vel ismertessék meg a MEGOSZ Alap-
szabályát (a fõtitkár gondoskodjon en-
nek megfelelõ formában és példány-
számban történõ sokszorosításáról) és
ajánljon fel részükre belépési lehetõ-
séget. A belépési nyilatkozatokat az in-
tegrátorok gyûjtik össze és havonta meg-
küldik a Titkárságnak összesítés és re-
gisztráció céljából. Az Elnökség véglege-
sítette az Integrátori Értekezlet napirend-
jét és idõpontját – 2005. február 10. – is. 

Dr. Ódor József beszámolt a finnor-
szági 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, kiosz-
tásra került továbbá a FAGOSZ iparstra-
tégiával kapcsolatos levéltervezete,
amivel kapcsolatban kérte a jelenlévõk
véleményét, javaslatait legkésõbb janu-
ár 17-ig.

Budapest, 2005. január 18.
Dr. Sárvári János

jkv. vezetõ
Virágh János
jkv. hitelesítõ
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A MEGOSZ 2005. január 14-én 10 órai
kezdettel megtartott elnökségi
ülésérôl készült jegyzôkönyv kivonata


