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A MEGOSZ elnöksége 2008. április 28-
án elnökségi ülést tartott, amelynek ke-
retében megtárgyalta a következõket:

1. Véglegesítették a májusi közgyû-
lés helyét, idõpontját és napirendi pont-
jait (a Közgyûlés meghívóját az alábbi-
akban tesszük közzé), valamint megvi-
tatták a Szövetség tervezett alapszabály
módosításának elemeit. Ennek egyik
legfontosabb része a Támba Miklós al-
elnök által a késõbb megválasztandó új
elnökség mûködését meghatározó
struktúra, amelynek a lényegét a követ-
kezõkben lehet összefoglalni: elnök,
ügyvezetõ elnök, 5 alelnök, akik együt-
tesen alkotják az elnökséget. Az ügyve-
zetõ elnök a MEGOSZ teljes munkaidõ-
ben foglalkoztatott alkalmazottja. Õ irá-
nyítja a többi alkalmazott (titkárság-ve-
zetõ, projektvezetõ, jogász stb.) munká-
ját. A kialakítandó szervezetben a jelen-
legi elnök feladatainak egy részét az al-
elnökök illetve az ügyvezetõ elnök vál-
lalják át.

2. A MEGOSZ idei nagyrendezvényét
az elnökség javaslata alapján a Nyugat-
magyarországi Egyetemen, Sopronban
tartjuk meg szeptember 13-án. 

3. Dr. Somogyvári Vilmos az Erdé-
szeti Területi Szaktanácsadási Közpon-
tokkal kapcsolatban tartott tájékoztatót. 

4. Henter Mónika ismertette a tagdíj-
befizetések jelenlegi állását. 

5. Az egyebek napirendi pont kere-
tében a jelenlévõk megvitatták a 2007.
évi mérleg és a 2008. évi költségvetés
sarokszámait.

Dr. Sárvári János
* * *

MEGHÍVÓ
MEGOSZ 2008. évi Közgyûlésére

Értesítem, hogy a MEGOSZ következõ
Közgyûlését az Elnökség 2008. május
26-án (hétfõn) 10 órára hívja össze az
Erdészeti Információs Központ tanács-
termébe. (1021 Budapest, Budakeszi út
91.).  

Napirend:
– Elnökségi beszámoló a 2007. évrõl

(Luzsi József) 
– Felügyelõbizottság beszámolója a

2007. évrõl (Bodor Dezsõ Károly)
– A 2007. évi mérleg elfogadása (elõ-

terjesztõ: Luzsi József)
– 2008. évi költségvetés megvitatása

(dr. Sárvári János)
– MEGOSZ Alapszabályának módosí-

tása (dr. Sárvári János – dr. Cseresznye-
Farkas Melinda)

– Egyebek 
Budapest, 2008. május 5.
Tagtársi üdvözlettel az Elnökség ne-

vében:
Luzsi József

elnök
* * *

A földtörvény módosítása tárgyában a
MEGOSZ és az érintett területek repre-
zentatív érdekképviseletei az alábbi kö-
zös álláspontot alakították ki:

1. Jogi személy továbbra sem vehet
termõföldet;

2. A magánszemélyek által birtokol-
ható maximális területnagyság 600 hek-
tár legyen (három érdekképviselet,
köztük a MEGOSZ is felsõ határának az
1000 hektárt javasolja).

3. A haszonbérlet idõkorlátainak
megállapítása mûvelési áganként  tör-
ténjen (erdõnél a javaslat 30-125 év).

Dombóvári Dénes
alelnök

* * *
Helyreigazító levél a WWF

Magyarországtól

Mint azt sokan jelezték nekünk, és több
honlapon is olvasható volt, a Magyar
Hírlap 2008. március 11-i számának
egyik cikkében megjelent a következõ,
a WWF Magyarország egyik munkatár-
sának tulajdonított mondat, miszerint:
„Tapasztalataink szerint a magánerdõk
tulajdonosai nem a környezetbarát, ha-
nem a rablógazdálkodást részesítik
elõnyben”. 

Az ügyben kapott számos megkere-
sés és érintettsége okán a MEGOSZ
megkérdezte a nyilatkozó felet és a saj-
tó munkatársát is. Ennek alapján kide-
rült, hogy  hibás közlésrõl volt szó,
amelynek helyreigazításaként a WWF
Magyarországtól az alábbi hivatalos le-
velet kapta Szövetségünk e-mailben és

postán is. Részünkrõl az ügyet ezzel le-
zártnak tekintjük azzal, hogy a levél
szövegét a MEGOSZ honlapján és az Er-
dészeti Lapok hasábjain is közzétesszük
a WWF egyetértésével. 

„Luzsi József
elnök
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-

kodók Országos Szövetsége
1021 Budapest
Budakeszi út 91.

Tisztelt Elnök Úr!
Kijelentem, hogy a Magyar Hírlap-

ban megjelent cikk („Megint nem látják
a fától az erdõt”, 2008. március 11.)
azon része, amely a WWF Magyaror-
szágnak a következõ állítást tulajdonít-
ja: „Tapasztalataink szerint a magán-
erdõk tulajdonosai nem a környezetba-
rát, hanem a rablógazdálkodást része-
sítik elõnyben”, sajnálatos félreértésen
alapul. Részünkrõl a „rablógazdálko-
dás” kifejezés nem hangzott el.

A WWF Magyarország nem ítéli meg
egységesen sem az összes magán erdõ-
tulajdonos, sem azon belül a MEGOSZ
tagságának erdõmûvelõ tevékenységét.

A WWF Magyarország emellett elis-
meri és támogatja azon magán erdõtu-
lajdonosok törekvéseit, akik a természe-
tes folyamatokra alapozott, folyamatos
borítással járó, és ezért ökológiai szem-
pontból is fenntartható erdõgazdálko-
dást részesítik elõnyben.

Budapest, 2008. április 15.
Üdvözlettel,

Gálhidy László
erdészeti programvezetõ

WWF Magyarország”
* * *

Az erdõtelepítési, az energiaültetvé-
nyek létesítése, valamint az erdészeti
potenciál helyreállítása, vidékfejlesztési
jogcímek kifizetési kérelmeivel kapcso-
latos hasznos tudnivalók találhatók a
MEGOSZ, az OEE és a Forestpress hon-
lapokon! 

MEGOSZ Hírek

Tisztelt Olvasók, 
Erdõtulajdonosok, Gazdálkodók!

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyel-
müket, hogy a MEGOSZ jogásza, dr.
Cseresznye-Farkas Melinda rendelkezé-
sükre áll az erdõ- és vadgazdálkodással,
valamint természetvédelemmel kapcso-
latos problémáik megoldásában ingye-
nes eseti jogi tanácsadás keretében. 

Munkatársunk elérhetõségei: 
telefon: 06-30-413-97-93

e-mail: cseresznye-f.m@freemail.hu


