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A MEGOSZ 2003-ban megválasztott
Elnökségének, Felügyelõ Bizottsá-
gának, valamint Fegyelmi és Etikai
bizottságának mandátuma lejárt,
ezért a Szövetség 2009. január 13-
ára tisztújító közgyûlést hívott
össze, amelyet nyílt elnökségi ülés
követett. Ezek keretében megvá-
lasztásra kerültek az új tisztségvise-
lõk és kinevezték a MEGOSZ ügyve-
zetõ elnökét. Az alábbiakban a két
rendezvény jegyzõkönyvének kivo-
natos változatát adjuk közre.  

Jegyzõkönyv-kivonat
a  2009. január 13-án 10 óra 30 per-

ces kezdettel megtartott MEGOSZ tiszt-
újító közgyûlésrõl.

Jelen voltak: a jelenléti ív szerinti 63
szavazatra jogosul tag, a meghívottak és
érdeklõdõk.

Luzsi József elnök köszöntötte a
megjelenteket és megállapította, hogy a
jelen közgyûlés határozatképes.  Ezt
követõen a tisztújító közgyûlés levezetõ
elnökének Támba Miklós alelnököt,
jegyzõkönyvvezetõnek dr. Sárvári Já-
nos fõtitkárt, jegyzõkönyv-hitelesítõnek
Dombóvári Dénes alelnököt javasolta,
amivel a jelenlévõk egyhangúlag egyet-
értettek.

Támba Miklós felkérte Virágh Já-
nost, a Jelölõ Bizottság elnökét, hogy is-
mertesse a közgyûléssel a jelölés eddigi
eseményeit, menetét. Virágh János el-
mondta a következõket: a Jelölõ Bizott-
ságot a 2007. december 14-i, Sükösdön
megtartott Elnökségi Ülés EH/9/2007.
számú határozatával hívta életre.
Összetétele: Virágh János elnök, Szabó
Vendel, Németh József, Könnyû István
tagok. A Jelölõ Bizottság a 2008. no-
vemberéig terjedõ idõszakban felmérte
és összegyûjtötte a tagság körében a
MEGOSZ következõ ciklusra vonatko-
zó tisztségviselõire tett személyi javasla-
tokat. Munkájukat telefonos és e-mail-

es kommunikációval, illetve személyes
megkeresések alapján végezték. Az or-
szágban több helyen jártak, beszéltek a
tagsággal, a jelenlegi tisztségviselõk-
kel és a jelöltekkel. Munkájuk eredmé-
nyeként úgy véli, hogy sikerült egy te-
rületileg is arányos, kiegyensúlyozott
MEGOSZ vezetésre javaslatot tenniük.

A Virágh János által vezetett Jelölõ
Bizottság ezután a 2008. november 13-i
Elnökségi Ülésen megtette a névre szó-
ló javaslatait az elnöki, illetve alelnöki,
a felügyelõ bizottsági, valamint a fe-
gyelmi és etikai bizottsági posztokra
vonatkozóan. Az így kialakult végleges
listát feltettük az érvényben lévõ Alap-
szabályban foglaltak szerint a MEGOSZ
honlapjára és a tagok az azt követõ 8
napban még tehettek további név sze-
rinti javaslatokat az egyes posztokra a
MEGOSZ Titkárságának írásban (e-
mail, levél, fax). Két új jelölés érkezett:
Posgay Attila alelnöknek (javaslattevõ:
Bodor Dezsõ Károly) és Virágh János
felügyelõ bizottsági tagnak, Szabó Ven-
del megüresedõ helyére (javaslattevõ:
Dombóvári Dénes). Az új jelöltek is el-
fogadták jelölésüket. A két újabb jelö-
lést is közzétettük a honlapon a Válasz-
tási Szabályzatban leírtaknak megfele-
lõen.

Támba Miklós megköszönte a beszá-
molót és ismertette a szavazás menetét
az alábbiak szerint:

Az érvényben lévõ Alapszabály sze-
rint kialakult végleges listán szereplõ je-
löltekre lehet csak szavazni a jelen tiszt-
újító közgyûlésen. A jelölteket a köz-
gyûlés nyílt szavazással, egyszerû szó-
többséggel 5 évre választja, mégpedig
úgy, hogy elõbb az elnök, majd az alel-
nökök személyére, azt követõen a Felü-
gyelõ Bizottság, majd a Fegyelmi és Et-
ikai Bizottság elnökeire, tagjaira jelöl-
tekre szavazunk. Az egyes posztok ese-
tén sorban szavazunk elõször a Jelölõ
Bizottság által megadott listán szereplõ,
majd a honlapon megjelent felhívás
alapján beérkezett jelöltekre. Többes
jelölés esetén azok a tisztségviselõk ke-
rülnek megválasztásra, akik a legtöbb
szavazatot kapják.

Ezután név szerint megtörtént a sza-
vazás, amelynek eredményeként a
MEGOSZ új tisztségviselõi a követke-
zõk:

Elnökség:
Elnök: Luzsi József 63 igen szavazattal.
Alelnökök: Dombóvári Dénes 47

igen szavazattal 12 tartózkodás mellett.
Mocz András 60 igen szavazattal 1

tartózkodás mellett.
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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

Tisztújítás a MEGOSZ-nál

A MEGOSZ új elnöksége balról jobbra haladva: dr. Sárvári János ügyvezetô elnök, Molnár
László alelnök, Támba Miklós alelnök, Dombóvári Dénes alelnök, Luzsi József elnök, dr. Ódor
József alelnök, Szabó Vendel alelnök, Mocz András alelnök.
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Molnár László 58 igen szavazattal 4
tartózkodás mellett.

Dr. Ódor József 59 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett.

Szabó Vendel 52 igen szavazattal 7
tartózkodás mellett.

Támba Miklós 61 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett.

Felügyelõ Bizottság:
Elnök: Bodor Dezsõ Károly 61 igen

szavazattal 1 tartózkodás mellett.
Tagok: Könnyû István 60 igen szava-

zattal 3 tartózkodás mellett.
Virágh János 61 igen szavazattal 2

tartózkodás mellett.
Fegyelmi és Etikai Bizottság:
Elnök: Dombóvári J. Tibor 62 igen

szavazattal.
Tagok: Ernyes László 55 igen szava-

zattal 6 tartózkodás mellett.
Rosza István 61 igen szavazattal. 
Ezt követõen Támba Miklós levezetõ

elnök elõterjesztette az elnökség tagdíj-
emelésre vonatkozó javaslatát – tekin-
tettel arra, hogy a tagdíjak 8 éve nem
változtak – az alábbiak szerint:

Egyéni tagoknak 50 ha erdõterületig:
3000 Ft/év.

Gazdasági társaságoknak, szövetke-
zeteknek és erdõbirtokossági társula-
toknak 50 ha erdõterületig: 10 000 Ft/év.

50 ha erdõterület felett valamennyi
tagnak: 25 000Ft/év.

Valamennyi Magánerdészeti Üzem-
vezetési Központnak erdõterülettõl füg-
getlenül: 120 000 Ft/év.

Erdészeti Lapok igénylése esetén a
tagdíj további 3000 Ft-tal növekszik.

A tagdíjmódosítást ezt követõen a
Közgyûlés 62 igen és 1 nem szavazattal
elfogadta 2009. évtõl kezdõdõen.

Tisztelt Tagtársak!
Ezúton is kérjük, hogy a pártoló

tagok és a birtokhasznosítási bizott-
sági tagok kivételével, a fentiek sze-
rinti 2009. évi tagdíjat szíveskedje-
nek mihamarabb befizetni, vagy át-
utalással rendezni! Az ezzel kapcso-
latos tájékoztató levelet csekkek
mellékelésével rövidesen minden-
kinek megküldjük. 

Támba Miklós levezetõ elnök ismer-
tette az Alapszabály-módosítás lényegét,
indokait, majd a szövegszerû módosítási
javaslatot, amit a résztvevõk kézhez kap-
tak. Elmondta, hogy az ügyvezetõ elnöki
funkció bevezetésétõl, ami a korábbi fõ-
titkárit váltja fel, azt várják, hogy az elnök
személye jobban tehermentesíthetõ, he-
lyettesíthetõ legyen. Az ügyvezetõ elnök
a Szövetség alkalmazottja, feladatait az

elnök határozza meg, személyét az el-
nökség választja ki és ellenõrzi munkáját.
Szavazati joggal rendelkezõ tagja az el-
nökségnek; hatásköre, mozgástere, fele-
lõssége nagyobb, mint a korábbi fõtitká-
ri beosztásé volt. Az Alapszabály-módo-
sítás második csoportja a választási sza-
bályzat pontosítását célozza. Feltette a
kérdést, hogy van-e további módosító,
kiegészítõ javaslat a tagság körébõl. Mi-
vel ilyen visszajelzés nem volt, szavazásra
tette fel a MEGOSZ új Alapszabályát, amit
a jelenlévõk egyhangúlag elfogadtak.

Ezt követõen hozzászólások foglal-
koztak a vadászati területek bérleti díjá-
val, MEGOSZ honlappal, logoval, falo-
pással, akadozó MVH-s kifizetésekkel
kapcsolatban. 

Köszöntötte a megjelenteket Kecske-
méti Sándor, a VALKON 2007. Kft ügy-
vezetõje, mint Szövetségünk új pártoló
tagja és röviden ismertette cégük tevé-
kenységét.

Ezután Luzsi József, az újabb öt év-
re megválasztott elnök szólt a Közgyû-
léshez a megválasztott új vezetõség
nevében. Megköszönte a tagságnak a
bizalmat, a tisztségviselõknek az eddig
végzett munkát, különös tekintettel
Mihályfalvy István és Virágh János le-
köszönõ alelnököknek. Bemutatta a
közgyûlésnek új munkatársunkat,
Tomka Kornélia titkárságvezetõt. Is-
mertette az elmúlt idõszak legfonto-
sabb eredményeit és az új vezetõség
jövõre vonatkozó elképzeléseit. El-
mondta, hogy az elmúlt ciklus alatt
csaknem megnégyszereztük tagságun-
kat, a MEGOSZ a magyar erdõgazdál-
kodás nem megkerülhetõ, ismert és
elismert tényezõjévé vált. A bevéte-
leinkben mindinkább a magánerdõs
körre szeretnénk támaszkodni, mert
elkötelezett érdekérvényesítõ munkát
csak így lehet végezni. A Szövetség az
eddigi intenzív fejlõdési szakaszból

most egy olyan periódusba lép át, ahol
egyre inkább a minõséggel kapcsola-
tos elvárások lesznek túlsúlyban.

További hozzászólások hiányában
Támba Miklós levezetõ elnök lezárta a
tisztújító közgyûlést, Luzsi József elnök
pedig megköszönte az aktív részvételt.

A közgyûlés után a jelen levõ tag-
ság meghívást kapott a 14 órakor
megtartandó MEGOSZ nyílt Elnök-
ségi Ülésére.

Ennek keretében elõször Luzsi József
elnök köszöntötte az Elnökségi Ülés ré-
gi és új tagjait, a nyílt elnökségi ülésen
megjelent tagokat. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes.

Luzsi József – az Alapszabály válto-
zása kapcsán – elmondta, hogy a fõtit-
kári poszt megszûnt és helyére az ügy-
vezetõ elnöki lépett, ahogy ezt már az
aznapi közgyûlésen is ismertették és
indokolták. Ezt követõen az elnökség
nevében javaslatot tett az ügyvezetõ
elnökre dr. Sárvári János személyé-
ben. A javaslattal az újonnan megvá-
lasztott elnökségi ülés tagjai egyhan-
gúlag egyetértettek és a MEGOSZ ügy-
vezetõ elnökének dr. Sárvári Jánost
nevezték ki.

Ezt követõen a MEGOSZ elnöke el-
mondta, hogy a két személyi változás-
sal megújult elnökség egy, az elmúlt
idõszakban már bizonyítottan jó struk-
túra folytatása kell, hogy legyen. Ennek
érdekében már az alakuló elnökségi
ülésen gondoskodni kell az alelnöki fel-
adatok szétosztásáról. Erre vonatkozó-
an személyre szólóan javaslatot tett a fel-
adatokra. Ezek megvitatása után az el-
nökség ellenszavazat nélkül elfogadta
az alelnöki feladatok elkövetkezõ öt év-
re szóló felosztását, ami a következõ:

Dombóvári Dénes: A birtokhasznosí-
tási bizottságok felállításának szervezé-
se, képviselet a Mezõgazdasági Bizott-
ságban és a FÕVÉT-ben.
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Mocz András: Médiakapcsolatok, kom-
munikáció, érdekérvényesítés a jogi és
közgazdasági szabályozás javítása terén.

Molnár László: Erdõtelepítési prog-
ram, természetvédelem, megújuló ener-
gia.

Dr. Ódor József: Nemzetközi kap-
csolatok, pályázatok, forráslehetõsé-
gek felkutatása, EU-s lehetõségek fel-
tárása.

Támba Miklós: Kapcsolatépítés kor-
mányzati szervekkel, döntéshozókkal,
jogszabályok elõkészítésében való rész-
vétel, integrátori támogatások témakö-
re, vidékfejlesztés erdészeti és erdésze-
tet érintõ jogcímei.

Szabó Vendel: Kapcsolattartás szer-
vezeten belül tagokkal és a tagszerveze-
tekkel, taglétszám- és szervezetbõvítés.

Ezt követõen valamennyi elnökségi
tag röviden elmondta véleményét, a jö-
võvel kapcsolatos elképzeléseit, terveit,
meglátásait.

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a
fenti témakörökkel kapcsolatos kérdé-
sekkel az illetékes alelnökök közvetle-
nül is megkereshetõk! 

Ormos Balázs, az Országos Erdésze-
ti Egyesület fõtitkára és Mõcsényi Mik-
lós, a FAGOSZ fõtitkára üdvözölték a
MEGOSZ új vezetését és hangsúlyozták
a további együttmûködés fontosságát.

Luzsi József megköszönte a hozzá-
szólásokat és kérte, hogy valamennyi
alelnök a saját feladataira (természete-
sen, ha akar más témakörökre is) állít-
son össze egy középtávú cselekvési ter-
vet a célok és feladatok megjelölésével,
leírásával és küldje meg a Titkárságra.
Ezek a beérkezett alelnöki tervek adják
majd a kialakítandó MEGOSZ 2009-
2014. évi programjának gerincét.

A tisztújító közgyûlés és a nyílt elnök-
ségi ülés jegyzõkönyvének teljes szöve-
ge, valamint az elfogadott Alapszabály
olvasható a MEGOSZ honlapján!

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök

A növénytan oktatásának kétszáz
éve (1808-2008). Selmec-Sopron.
Szerk.: Bartha Dénes. Erdészet-
történeti Közlemények LXXV.

(Sopron, 2008)

Elfogult vagyok a Növénytani Inté-
zettel/Tanszékkel kapcsolatban. Nem-
csak azért, mert 1976-ban a legelsõ
egyetemi vizsgámat ott tettem le, ha-
nem mert most is a hagyományos er-
dészbarátságnál több fûz az említett ok-
tatási formációhoz. Ezért aztán a Bartha
Dénes által szerkesztett kötetet különö-
sen nagy érdeklõdéssel vettem kézbe.

Az 1808. (1809.) évben induló nö-
vénytani oktatás kötelezõ, de minden-
képpen szükséges adatai után a botani-
kus kert (bár szerintem is „botanikus-
kert, de amíg az Akadémia illetékes bi-
zottsága nem foglal állást az egybeírás
mellett, maradjunk a jelenlegi helyesírá-
si útmutató ajánlásánál – különírva) tör-
ténete következik. S az igazi meglepe-
tés ezután éri az olvasót; az egykori ok-
tatók és diákok emlékeznek az intézet-
re/tanszékre.

Az oktatók közül mindenképpen
Gencsi Lászlóé és Vancsura Rudolfé a
legérdekesebb, azért is, mert õk töltöt-
ték a legtöbb idõt az intézmény falai
között. Vancsura helyenként egyetem-
történeti kérdéseket is taglal. Számomra
is, aki éppen kettõjük „regnálása” ide-
jén hallgattam az ottani tárgyakat, hoz
újat. Például Kecskés Sándor „varjúelle-
nességét”. (Mi a szobatársammal egy
reggel arra ébredtünk, hogy lövöldöz-
nek a „botankertben”. Én a – végre! –
kitörõ forradalomra gondoltam, míg ka-
marásom szórakozó mérnökhallga-
tókra. Egyikõnknek sem lett igaza…)

Nem baj, hogy Barabits Elemér más-
ként emlékezik a tanszékkel, illetve a
botanikus kerttel kapcsolatos összetû-
zésére, mint a kapunk (tanszéken) be-
lül maradtak. Az emlékek szubjektívek.
Ez a természetük.

Csapody István írásából, visszaemlé-
kezésébõl hiányolom az általa elõszere-
tettel emlegetett két ’56-os eseményt.
Az egyik: Nemky = Nem ki! (tudniillik
nem ki Kanadába, hanem haza Sopron-
ba). A másik: Tuskó Ferencék olyan pá-
nikszerûen menekültek, hogy a bepaní-
rozott húst is az asztalon hagyták, re-
mélve, hogy a „szabad világ”-ban majd
kapnak enni. Szintén hiányolom Agócs
József megnyilatkozását. Elmondhatta
(leírhatta) volna, hogy Nemky Ernõ a
DNS publikálása után két évvel már Sop-
ronban oktatta a XX. század legna-
gyobb biológiai felfedezését.

A hallgatók elsõsorban Fehér Dáni-
elre, a „Gazdá”-ra emlékeznek. Jelenség
volt – a „Gazda” (Sztálin) korában is.
Orvosokról hallottam, hogy a laborok-
ban ma is tanítják a Fehér-féle eljárást.
Nekem mégis az egyik Kanadába sza-
kadt hazánkfia jellemzése jut a nevérõl
eszembe: zseniális despota - hangulatai
hullámhosszán.

Végre egy kiadvány, amely teljes ké-
pet akar kialakítani egy intézetrõl/tan-
székrõl! A dicséretet annál is inkább
megérdemli, mert az egyetemrõl mind-
ez – a három kötet ellenére sem – nem
sikerült hiánytalanul. Talán így intéze-
tekre/tanszékekre „felbontva” közelebb
jutunk a 200 éves felsõoktatási intézmé-
nyünk múltjához. Ehhez azonban az
kellene, hogy Bartha Dénesnek követõi
legyenek.

Oroszi Sándor

A Növénytani Tanszék története

Térképet készít a Kovászna megye terü-
letén élõ medvék lakhelyérõl a Kovászna
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség.
Ennek segítségével figyelmeztetõ jelzése-
ket tudnak elhelyezni a túrázók számára. 

A medvék sziklarepedésekben, bar-
langokban vagy földbe vájt üregekben
élnek. Ez utóbbi idõszakosan, általában a
fiatal medvék lakhelyéül szolgál. Ezeket
jelöli majd a térkép, és környékükön fi-
gyelmeztetõ jelzéseket helyeznek el a tu-
risták számára. 

A „medvetérkép” elkészítését tavaly
kezdték el a Torja és Kálnok községek
körüli erdõkben. Az idén Kommandó
környékével folytatják a munkát – ott,

ahol januárban egy medvetámadásban
elszenvedett sérüléseibe belehalt egy
30 éves csendõr. 

A szakemberek szerint az utóbbi évek-
ben aggasztóan megnõtt a medvék száma
Kovászna megye erdeiben. Ennek okát
abban látják, hogy miközben egy anya-
medve a korábbi egy-két bocs helyett hár-
mat-négyet is világra hoz egyszerre, a va-
dászok évente továbbra is csak 20 medvét
lõhetnek ki a sokszor a településekre is
bemerészkedõ állatokból. A megye med-
veállományát 600-900 példányra becsülik,
ennek jelentõs része – nagyjából 300 –
Kommandó környékén él. 

(MTI)

Medvetérkép Erdélyben




