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Luzsi József elnök köszöntötte a megje-
lenteket és megállapította, hogy a 10
órakor megtartott és határozatképtelen-
ség miatt lezárt közgyûlés után az ismé-
telten összehívott jelen közgyûlés hatá-
rozatképes. Feltette a kérdést, hogy a
meghívóban foglalt napirendi pontokon
kívül van-e további napirendi pont ja-
vaslat. Mivel további javaslat nem hang-
zott el, szavazásra tette fel a kérdést, és a
jelenlévõk egyhangúlag elfogadták a
meghívóban kiírt napirendi pontokat. 

Luzsi József a közgyûlés levezetõ elnö-
kének Támba Miklós alelnököt, jegyzõ-
könyvvezetõnek dr. Sárvári János fõtit-
kárt, jegyzõkönyv-hitelesítõnek Virágh
János alelnököt javasolta, akiknek szemé-
lyével a jelenlévõk egyhangúlag egyetér-
tettek. 

Támba Miklós az eredeti napirendi
pontoknak megfelelõen felkérte Luzsi
Józsefet az elmúlt évrõl szóló elnöki be-
számolójának megtartására Az elhang-
zott beszámolóval kapcsolatban Te-
mesvári Erik jelezte, hogy véleménye
szerint az elmúlt idõszakban a külön-
bözõ illetékes szervek kevésbé veszik
komolyan a MEGOSZ szakmai javasla-
tait, mint korábban, továbbá felhívta a
figyelmet arra, hogy a szaktanácsadás
és az üzemvezetés feladatainak elhatá-
rolása pontosan történjen meg, hiszen
ezek különbözõ forrásokból finanszí-
rozott tevékenységek, amelyek között
semmilyen átfedés nem lehet. Pozsgay
Attila a de minimis rendelet hatálya alá
tartozó következõ évre áthúzódó faki-
termelésekre vonatkozó szabályozásról
érdeklõdött. Dr. Repkény István köszö-
netet mondott a MEGOSZ vezetõségé-
nek eddigi munkájáért. Elmondta,
hogy a magánerdõsök legnagyobb
problémája az osztatlan tulajdon, amel-
lyel kapcsolatban javasolta, hogy a szö-

vetség forduljon alkotmánybírósághoz.
Érdeklõdött továbbá a saját tulajdonon
külsõ támogatás igénybevétele nélkül
létrehozott erdõtelepítések jogállásával
kapcsolatban. Illemszky Lajos a falopá-
sok kérdéskörét taglalta és megoldást
sürgetett, ez ügyben. Dombóvári Dénes
az egyszerûbb és kevésbé bürokratikus
erdõtörvény kialakítását szorgalmazta.
Luzsi József az alábbiakban válaszolt a
kérdésekre: Az üzemvezetés-szakta-
nácsadás tevékenységi köreinek szét-
választására kényesen ügyelünk a vo-
natkozó rendeletek kialakításakor is; a
de minimis hatálya alá tartozó fakiter-
melések után csak az erdõfenntartási
járulékról szóló rendelkezés hatályon
kívüli helyezéséig, az adott évben tény-
legesen kitermeléssel érintett terület, il-
letve faanyag után kell járulékot fizetni;
az új erdõtörvény tervezete szerint 1,5
hektár ültetvényszerû és 3 hektár ter-
mészetszerû erdõterületet már ki lehet
mérni, ugyancsak itt találhatók meg a
saját területen, saját erõbõl létrehozott
úgynevezett „szabad rendelkezésû er-
dõk” egyszerûsített kezelésére vonat-
kozó elõírások; a falopásokkal kapcso-
latban körlevéllel fordultunk a rendõr-
kapitányságokhoz, és a beérkezett vá-
laszok tapasztalatait is felhasználtuk az
erdõtörvény módosítási javaslatainál,
mely szerint a tulajdonosok erdõõrzési
kötelezettségét el kell törölni, és szigo-
rítani kell a szállított faanyag bizonyla-
tolását, továbbá a falopások büntetõ té-
teleit. Telegdy Pál a MAÉT nevében üd-
vözölte a MEGOSZ- közgyûlést. Gratu-
lált az elmúlt évi munkához és jelezte,
hogy igen sok feladatunk van még a
magán-erdõgazdálkodás fejlesztése te-
rén. Luzsi József megköszönte az észre-
vételeket és egyben bemutatta a Köz-
gyûlésnek a MEGOSZ új munkatársnõ-

jét, dr. Cseresznye-Farkas Melinda jo-
gászt. Kérte a tagságot, hogy magáner-
dõ-gazdálkodással kapcsolatos jogi
problémáikkal bizalommal forduljanak
új kolléganõnkhöz. Ezt követõen
Támba Miklós szavazásra tette föl az el-
nöki beszámolót, amelyet a jelenlévõk
1 tartózkodás mellett elfogadtak. 

Bodor Dezsõ Károly, a felügyelõbi-
zottság elnöke ismertette a bizottság
május 23-i ellenõrzésének tapasztalata-
it, valamint az errõl készült jegyzõköny-
vet. Elmondta, hogy a MEGOSZ pénz-
ügyeit rendben találták, mûködése a
törvényi elõírásoknak megfelelõ, gaz-
dálkodásával kapcsolatban a korábbi
évekhez hasonlóan kifogás nem merült
fel. Kérte beszámolójuk elfogadását. A
közgyûlés egyhangúlag elfogadta a fel-
ügyelõbizottság beszámolóját.  

A levezetõ elnök felkérte Luzsi Józse-
fet a MEGOSZ 2007. évi mérlegbeszámo-
lójának ismertetésére. A MEGOSZ elnö-
ke ennek során kitért a legfontosabb sa-
rokszámokra és elemezte azokat. A mér-
legben foglaltak alapján eredményesnek
és takarékosnak minõsítette a MEGOSZ
elmúlt évi gazdálkodását, külön kiemel-
te, hogy az elnökség társadalmi munká-
ban és költségtérítés nélkül végzi mun-
káját. Jelezte azt is, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan a MEGOSZ idei nagyren-
dezvényén is díjmentes lesz a részvétel.
Támba Miklós szavazásra tette fel a kér-
dést, és a közgyûlés egyhangúlag elfo-
gadta a MEGOSZ 2007. évi mérlegbeszá-
molóját. 

Dr. Sárvári János fõtitkár ismertette
a MEGOSZ 2008. évi részletes költség-
vetési tervét. Külön taglalta az egyes té-
teleket, indokolta azok szükségességét,
illetve megalapozottságát. Elmondta,
hogy a tavalyi tényszámok ismereté-
ben, azokra alapozva egy visszafogott
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nullszaldó körüli költségvetési tervet ál-
lítottak össze. A bevételi oldalon a pá-
lyázatoknál mutatkozik a legnagyobb
bizonytalanság. A költségvetés ismerte-
tése után a kérdések következtek. Te-
mesvári Erik jelezte, hogy véleménye
szerint az idei tagdíjbevételeknél nem
kellene figyelembe venni az integrátori
tagdíjakat, mivel azokra mindaddig
nem lehet számítani, míg az erdészeti
integrátori hálózat finanszírozása és jö-
võbeni helyzete rendkívül bizonytalan.
Pozsgay Attila a területi szaktanácsadá-
si központokkal kapcsolatos bevételek,
kiadások jelenlegi állására kérdezett rá.
Varró Magdolna véleménye szerint in-
tenzívebben kellene növelni a taglét-
számot és az ezzel együtt járó bevételt,
javasolta a médiában való gyakoribb
megjelenést, illetve az MgSzH Erdészeti
Igazgatóságainál a MEGOSZ jelenlétét
legalább információs anyagokkal. Dr.
Erdõs László a gazdasági tevékenysé-
gek megjelenítésére fizetett hirdetések,
vagy ilyen jellegû cikkek megjelenteté-
sét szorgalmazta akár a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem érintett intézeteivel
közösen. Asztalos István, visszatérve az
elnök tavalyi évet érintõ beszámolójára,
jelezte, hogy véleménye szerint a
MEGOSZ érdekérvényesítõ ereje az el-
múlt idõszakban csökkent, példaként
az erdõtelepítések Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei helyzetét ismertette
összehasonlítva a történelmi kezdete-
ket a jelenlegi állapottal. Nehezmé-
nyezte, hogy a vidékfejlesztés további
erdészeti jogcímeinek megnyitása kése-
delmeskedik, a Natura 2000 területeken
erdõtelepítéseket nem engedélyeznek
és nagy a bizonytalanság az adózási
kérdésekben is. Dr. Sárvári János Te-
mesvári Erik felvetésére elmondta,
hogy az erdészeti integráció a közel-
múltban minden évben nehéz helyzet-
ben volt, de mindig sikerült megoldani
további finanszírozását. Reméli, hogy
így lesz ez 2008-ban is. A TSzK-k közül
a MEGOSZ budapesti TSzK a kifizeté-
sek után kb 1 millió forint árbevételt re-
alizált a  szaktanácsadással kapcsolatos
adminisztráció lebonyolításának fejé-
ben. Varró Magdolna felvetésére jelez-
te, hogy a MEGOSZ tagsága az elmúlt 5
év során közel háromszorosára nõtt,
sajtóban való megjelenésünk ugyan-
ilyen dinamikus felfutást mutat és vidé-
ki irodáinkat döntõ többségükben az
MgSzH Erdészeti Igazgatóságainak
szervezeti egységeiben, vagy azokhoz
közel esõ ingatlanokban oldjuk meg
éppen annak érdekében, hogy a szak-
hatósághoz forduló magánerdõ-tulaj-

donosok minél közvetlenebb módon
juthassanak segítséghez. Temesvári
Erik hozzátette, hogy a leggyakoribb
keresõ motorokon a „magán erdõgaz-
dálkodás” szóra megjelenõ listákon a
MEGOSZ minden esetben benne van az
elsõ 10 találatban. Ez komoly ismertsé-
get jelent. Támba Miklós jelezte, hogy a
további felvetésekre – azok tárgya miatt
– az „Egyebek” napirendi pont kereté-
ben térünk vissza. Ezt követõen szava-
zásra tette föl a MEGOSZ 2008. évi költ-
ségvetés tervezetét, amit a közgyûlés
egy tartózkodással elfogadott. 

Támba Miklós a MEGOSZ alapszabá-
lyának módosítása napirendi pont kereté-
ben dr. Sárvári Jánosnak adta át a szót,
aki javasolta, hogy a módosításokat a
közgyûlés két részben tárgyalja. Az elsõ
részben a jelen közgyûlés napján hatály-
ba lépõ módosításokat vitatják meg, ame-
lyek fõként a jelenlegi alapszabály jogi
szempontból gördülékenyebb és egyön-
tetûbb szövegezését célozza meg jogász
kolléganõnk javaslatai alapján, míg a má-
sodik jelentõs módosítás-csoportot a
MEGOSZ jelenlegi és esetleges jövõbeni
tevékenységi csoportjainak a törvényi
elõírások szerinti felsorolása és szövegbe
történõ beépítése adja. A felvezetést kö-
vetõen dr. Cseresznye-Farkas Melinda is-
mertette a szövegszerû módosítási javas-
latokat, amelyeket a jelenlévõk a közgyû-
lést megelõzõen a mérlegbeszámolóval
és 2008. évi költségvetési tervvel együtt
nyomtatott formában is kézhez kaptak.
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban
kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért
a levezetõ elnök szavazásra tette föl az
alapszabály módosításának a közgyûlés
napján érvénybe lépõ részét, amelyet a
közgyûlés egyhangúlag elfogadott.

Dr. Sárvári János a szövegmódosítás
második részének ismertetése elõtt – ah-
hoz kapcsolódva – tájékoztatta a közgyû-
lést arról, hogy növekvõ leterheltsége, va-
lamit más irányú jövõbeli elképzelései és
tervei miatt távozik a MEGOSZ-tól. Ezt be-
jelentette már a legutóbbi elnökségi ülé-
sen is, és annak kérésére távozásának idõ-
pontját az eredetileg tervezett szeptembe-
ri dátumhoz képest 2008 decemberig
meghosszabbítja. Az elnökségi ülés
ezirányú kérését az indokolja, hogy le-
gyen idõ megtalálni a megfelelõ utódot és
közös munkavégzés során zavartalanul és
zökkenõmentesen végigvinni az átadás-
átvétel folyamatát. Dr. Sárvári János azt is
bejelentette a közgyûlésnek, hogy a kö-
zelmúltban az utódlás kérdésében is elõ-
rejutás, megegyezés történt és bemutatta
leendõ utódját dr. Somogyvári Vilmost,
aki a MEGOSZ munkatársaként az erdé-

szeti szaktanácsadási feladatok koordiná-
lásában már bebizonyította rátermettsé-
gét. A fõtitkár megköszönte a tagság eddi-
gi segítségét és támogatását, kérte azt az
év hátralévõ részében is és az elkövetke-
zõk során a feladatkörét átvevõ kolléga
vonatkozásában kiemelten is. Elmondta,
hogy nagy örömmel vett részt az elmúlt 5
év dinamikus, intenzív fejlõdést eredmé-
nyezõ munkájában, amit talán egy min-
den munkaterületet lefedni képes fejlõdé-
si szakasz válthat fel. Az elmondottak
együttesen indokolják a korábbi elnöksé-
gi ülés alapszabály-módosító javaslatát,
amely a 2008 decemberére tervezett tiszt-
újító közgyûlés után lépne érvénybe, és
alapvetõen egy új elnökségi struktúrát és
munkamegosztást vázol föl. Ennek lénye-
ge az, hogy az elnökség egy elnökbõl és 5
alelnökbõl áll majd, akik munkájukat to-
vábbra is társadalmi megbízatásban vég-
zik. Hozzájuk csatlakozik az ügyvezetõ el-
nök, aki a MEGOSZ fõállású, teljes mun-
kaidõben foglalkoztatott alkalmazottja,
felváltva a jelenlegi fõtitkári posztot. Az új
struktúrában, amelyben az alelnökök és
az ügyvezetõ elnök feladatai, felelõssége
jelentõsen megnõ és bõvül majd, a jelen-
legi elnöki funkció túlzottan erõs leterhelt-
ségét is csökkenteni akarják. A felvezetõ
után dr. Cseresznye-Farkas Melinda elõ-
terjesztette a szövegszerû alapszabály-
módosító javaslatot, amelyet a közgyûlés
egyhangúlag elfogadott.

Az egyebek napirendi pont keretében
elõször Luzsi József és Támba Miklós vá-
laszolt dr. Erdõs László és Asztalos István
korábbi felvetéseire. Elmondták, hogy a
komoly napilapokban történõ fizetett
hirdetés megjelentetése rendkívüli költ-
ségekkel járna, amelyet a továbbiakban
is csak más érdekképviseleti szervekkel a
terheket megosztva érdemes felvállalni.
Az erdõtelepítési jogcím kapcsán kiala-
kult problémákról a MEGOSZ folyamato-
san levelekben tájékoztatta a szaktárca
miniszterét, illetékes államtitkárát, az
MVH elnökét és az MgSzH erdészeti
igazgatóságának vezetõjét, kérve segítsé-
güket a kialakult helyzet megoldásában.
Sajnos ez kevés eredményt hozott és a
különbözõ forrásokból származó infor-
mációk azt mutatják, hogy az erdõtelepí-
tési kedv a kifizetési és határozathozatali
folyamatok rendkívüli lelassulása miatt
jelentõsen csökkent. Félõ, hogy ez a ten-
dencia mutatkozik majd meg a vidékfej-
lesztés már eddig is jelentõs késedelmet
szenvedõ erdészeti jogcímeinek megnyi-
tását követõen is. Ennek a kérdésnek a
kezelésében is kiemelt feladatok várnak
a MEGOSZ-ra. Ezt követõen Támba Mik-
lós levezetõ elnök az FVM-bõl nemrég
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kapott nemzeti támogatási rendelet ter-
vezetével kapcsolatos közös álláspont ki-
alakítására kérte a közgyûlést, amelyet az
ezirányú tárgyalásokon a MEGOSZ kije-
lölt tisztségviselõi képviselhetnek majd.
Ismertette a rendelettervezetet, illetve az
arra írásban érkezett észrevételek lénye-
gét. Az észrevételek döntõ többsége nem
tartotta alkalmasnak a tervezetet a pre-
ambulumban leírt magánerdõ gazdálko-
dás fejlesztési célok megvalósítására.
Rendkívül sok kritika fogalmazódott meg
a tervezet túlzottan bürokratikus, bonyo-
lult, túlszabályozott és ellenõrzött jogcí-
meivel kapcsolatosan. Az elhangzottak-
kal kapcsolatban kialakult vitához hozzá-
szólt Pozsgay Attila, Szabó Nándor, Asz-
talos István, Bodor Dezsõ Károly, Temes-
vári Erik, Radics Attila, Kiss András, Csil-
lag Vince és Illemszky Lajos. A hozzászó-
lások nagyobb része – összhangban a
korábban írásban kapott véleményekkel
– azt szorgalmazta, hogy alapvetõen ves-
sük el és tárgyalási alapnak se tekintsük
a megkapott rendelettervezetet, és ra-
gaszkodjunk az általunk 2008. február
27-én jogszabályszerûen, szövegesen
megfogalmazott javaslatban leírtakhoz. A
jelenlévõk egy része a megküldött rende-
lettervezet kompromisszumos módosítá-
sát, javítását szorgalmazta, fõként az ab-
ban megfogalmazott területi és támoga-
tási paraméterek vonatkozásában. A vita
végén a közgyûlés a támogatási rendelet-

tervezettel kapcsolatos egyeztetéseken
résztvevõ MEGOSZ-tagok számára az
alábbi alapvetõ kritériumokat fogalmazta
meg: 

Csak olyan, az erdészeti integrátori
hálózatot megtartó és fejlesztõ támoga-
tási formát tudunk elfogadni, ami 

– terület alapú támogatás lehet, ami 
– az elmúlt évi integrátori támogatás-

nál nem jelenthet több adminisztrációs
terhet. 

Támba Miklós ismertette az FVM
Természeti Erõforrások Fõosztálya ve-
zetõjének írt (2008. május 15.) levelünk
szövegét, és kérte az abban felvetett
problémák megoldására irányuló törek-
véseinkhez a Közgyûlés támogatását. A
Közgyûlés egyhangúlag támogatta az
erdõtörvény magánerdõ-gazdálkodást
támogató módosítása, a de minimis ren-
delet általunk megfogalmazott elvárá-
sok szerinti mielõbbi megjelentetése, a
hátralévõ vidékfejlesztési jogcímek mi-
hamarabbi megnyitása, az erdõtelepíté-
si jogcím körül kialakult problémák
megoldása, a Natura 2000-ben kijelölt
magánerdõ-területek keresztmegfelel-
tetés rendszerébe való bekerülésének
megakadályozása, a szaktanácsadás mi-
nimum évenként egy alkalommal törté-
nõ igénybevételének lehetõsége, illetve
a magánerdészeti foglalkoztatási prog-
ram megindítása érdekében kifejtendõ
törekvéseinket. 

Ezután a következõ felvetések hang-
zottak el a hozzájuk kapcsolódó dönté-
sekkel:

A különbözõ védettség alatt lévõ er-
dõterületek állam által történt visszavá-
sárlási  kísérleteivel, illetve csereterüle-
tek felajánlásával kapcsolatosan a kiala-
kult helyzetrõl kör e-mailben kell tájé-
koztatni a tagságot. Felelõs: dr. Cseresz-
nye-Farkas Melinda, határidõ: 2008. jú-
nius 9. 

Az erdõbirtokossági társulatok kap-
csán felvetõdött problémakörben, mi-
szerint a tagok elhalálozása miatt a be-
lépõ utódok nem tudnak bekerülni a
társulati névjegyzékbe a közgyûlések
határozatképtelensége miatt, jogi meg-
oldást kell keresni és errõl tájékoztatni a
tagságot. Felelõs: dr. Cseresznye-Farkas
Melinda, határidõ: 2008. június 9. 

A jelenlévõ elnökségi tagok válaszol-
tak a továbbiakban az erdõterületek
megosztásával és a falopásokkal kap-
csolatos kérdésekre. 

Luzsi József megköszönte a közgyû-
lésen az aktív részvételt, és azt befeje-
zettnek nyilvánította. 

Budapest, 2008. május 26.
Támba Miklós
levezetõ elnök

Dr. Sárvári János
jegyzõkönyv vezetõ

Virágh János  
jegyzõkönyv hitelesítõ

Egyre hangosabban hallatják hangjukat
a svéd erdõbirtokosok az ellen, hogy
természetvédelmi területeket létesítse-
nek a svéd erdõkben. Több mint ezer
aláírást tartalmazó jegyzéket nyújtottak
át  Andreas Carlgren svéd környezetvé-
delmi miniszternek. A jegyzék bizonyít-
ja az erdõtulajdonosok elégedetlenségét
a svéd kormány természetvédelemre
szánt területek kijelölésében alkalma-
zott módszereivel szemben. A környe-
zetvédelmi miniszternek petíciót be-
nyújtó delegációt közel tíz személy kép-
viselte, egyikük Lars-Erik Klockar, erdõ-
tulajdonos, aki az aláírásgyûjtõ kezde-
ményezést a honlapjára feltette. Egész
Svédországból érkeztek aláírások, de
szerepel a petíción Németországból és
az Egyesült Államokból származó alá-
írás is. A minisztériumban tett látogatása
elõtt Klockar sajtóközleményben hang-
súlyozta, hogy a természetvédelmi terü-
letek létesítése Svédországban a magán-
személyeket sújtja majd.

Meg kell oldani a kulcsfontosságú
élõhelyek megõrzése gazdasági ellen-
súlyozásának kérdését. Ha az erdõtulaj-
donosok erdejüket elveszítik, annak
mind a mezõgazdaságra, mind a vidéki
megélhetés lehetõségeire negatív hatá-
sa lesz. A több bioenergia kivonása, ki-
termelése az erdõkbõl azt is jelenti,
hogy gazdasági erdõre van szükség.

(ForestPress)

Tiltakozás Svédországban

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.allamerdo.hu

www.erdo.hu

Magyar túzok a
British Múzeumban
Az intézmény munkatársai a természet-
tudományi részleg fagyasztójában érde-
kes leletre bukkantak: egy túzok teteme
került elõ. A madár 1994-ben, 12 évesen
pusztult el, és származási helyként Por-
tugáliát tartották nyilván az állatkertben.
Fény derült arra, hogy a származási
hely: Magyarország. Felvették a kapcso-
latot a Magyar Madártani Egyesület
(MME) Madárgyûrûzési Központjával,
ahol Mária „BUDAPEST 600235” jelzésû
gyûrûje nyomán kezdték meg kilétének
kutatását. Dokumentációk szerint annak
idején - két másik tojóval együtt - a
dévaványai túzokmentõ állomásra ke-
rült, ám mesterséges nevelését követõen
a szabadban már nem tudta volna önál-
lóan folytatni életét, így küldték az ang-
liai állatkertbe. A lelet fontosságát mu-
tatja, hogy a túzok kipreparálva New
Yorkban, a Természettudományi Múze-
umban kap helyet. 

(Élet és Tudomány)




