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A MEGOSZ 2010. április 22-i Közgyûlé-
se 62 fõ részvételével lezajlott. A Köz-
gyûlés elfogadta a 2009. évi tevékeny-
ségrõl szóló elnöki beszámolót, a Felü-
gyelõ Bizottság beszámolóját, a 2009.
évi mérleget és a 2010. évi költségveté-
si tervet. Annak érdekében, hogy a tag-
ság minél szélesebb körben tájékozód-
jon a MEGOSZ elmúlt évi munkájáról,
az alábbiakban közzétesszük az errõl
készült beszámoló rövidített változatát.  

A MEGOSZ 2009. év során kiter-
jedt, aktív szakmai és érdekképvise-
leti munkát folytatott a magyar ma-
gánerdõ-gazdálkodás mûködési fel-
tételeinek javítása érdekében, ame-
lyek közül a legfontosabb témák és
az azok keretében elért eredmé-
nyek a következõk voltak:

Erdõtörvény egyeztetésében való
folyamatos részvétel: Az Erdõtörvény
egyeztetésében való részvétel végigkí-
sérte az elmúlt három évet. Ennek a fo-
lyamatnak a MEGOSZ a kezdetektõl
résztvevõje és az OEE-vel, a FAGOSZ-
szal közösen kezdeményezõje is volt.
Fontos áttörésként könyvelhetjük el,
hogy megjelentek a magánerdõvel kap-
csolatos speciális elemek a törvényben. 

Az Erdõtörvény végrehajtási ren-
deletének egyeztetésében való folya-
matos részvétel: Egy rövidebb, mintegy
féléves, de annál intenzívebb, esetenként
többnapos vitákat is magába foglaló
egyeztetési folyamat végeredményeként
jött létre, amelyben a MEGOSZ kijelölt
alelnökei, munkatársai útján vett részt. 

Az erdõtelepítési egységárak
emelésére hozott javaslat: Az erdõtu-
lajdonosok kezdeményezésére javasla-
tot készítettünk az Európai Unió részé-
re az erdõtelepítés egységárainak és
ápolási költségeinek módosítására az
FVM Monitoring Bizottságán keresztül. 

Az ÚMVP Monitoring Bizottságá-
nak munkájában való folyamatos
MEGOSZ részvétel:

A véleményezendõ anyagokhoz ész-
revételeinket minden esetben meg-
küldtük, illetve bizottsági ülésein aktív
részvétellel, felszólalásokkal képvisel-
tük a magánerdõ-gazdálkodás ügyét. 

Az „erdészeti géptámogatás” jog-
címhez kapcsolódva sikerként kell el-
könyvelni, hogy a jogcím visszamenõ-
leges hatállyal egyáltalán megnyílhatott
és végre az elmúlt év végén megtörtén-
tek az elsõ kifizetések is a már realizált
gépbeszerzések után. 

Az erdészeti szakirányítási felada-
tokat meghatározó de minimis rendelet
elõkészítésében való folyamatos rész-
vétel: A 109/2008-as rendelet alapján
valamivel 80% feletti mértékben sike-
rült kielégíteni a 2009-re benyújtott igé-
nyeket. Ezt a meglévõ gazdasági hely-
zetben pozitívumként kell értékelnünk. 

Az erdészeti szaktanácsadás mér-
téke 2009-ben mintegy 80%-kal vissza-
esett, ennek elsõdleges oka a gazdálko-
dóknál fellépõ bizalmatlanság a koráb-
bi támogatások késedelmes kifizetése
miatt, másrészt egy gazdálkodó a teljes
ciklus alatt (2007-2013) mindössze há-
rom alkalommal vehet igénybe szakta-
nácsadási szolgáltatást. 

MEGOSZ tisztújító közgyûlése
2009. január 13-án: A Közgyûlés ke-
retében megválasztásra került a szövet-
ség új elnöksége, megszûnt a fõtitkári
poszt, helyette az ügyvezetõ elnöki
munkakört hozták létre. Döntés szüle-
tett a 8 éve érvényben lévõ tagdíjrend-
szer megváltoztatásával kapcsolatban. 

MEGOSZ nyílt elnökségi ülése
2009. január 13-án: Megvitatták és el-
fogadták az új elnökségre vonatkozóan
az alelnöki feladatköröket. Az elnökség

valamennyi tagja elmondta véleményét
a Szövetség jövõjével kapcsolatos el-
képzeléseirõl, terveirõl.   

MEGOSZ közgyûlés 2009. május
18-án: Ennek keretében a Szövetség el-
nöke beszámolót tartott a MEGOSZ el-
múlt 5 évének feladatairól, eredménye-
irõl. Elfogadta a Felügyelõ Bizottság be-
számolóját, illetve a Szövetség 2008. évi
mérlegét, valamint a 2009. évi költség-
vetését. Tájékoztatás hangzott el továb-
bá az ÚMVP keretein belül ingyenesen
igénybe vehetõ oktatási lehetõségekrõl.  

A MEGOSZ az erdészeti igazgatás
és a magánerdõ-tulajdonosok, gaz-
dálkodók közötti információcsere
hatékonyságának növelése érdeké-
ben megállapodást kötött a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központi Erdészeti Igazgatóságával
(2009. április 16.). A Megállapodás az
erdészeti igazgatás, valamint a magán-
erdõ-tulajdonosok és gazdálkodók kö-
zötti információcsere hatékonyságának
növelése, a vidékfejlesztés keretében a
nemzeti és közösségi támogatások ha-
tékony felhasználásának ösztönzése,
továbbá a támogatási rendszerben fel-
merülõ problémák feltárásának és meg-
oldásának elõsegítése érdekében jött
létre.

Új weboldal és honlap-arculat
létrehozása, annak folyamatos fej-
lesztése, üzemeltetése: Weblapunk
teljes arculatváltása magas szakmai
színvonalon valósult meg. Ennek ered-
ményeként mind megjelenésében, át-
láthatóságában, mind a naprakész in-
formációáramlásban segítséget nyújt a
magánerdõ-gazdálkodás életébe bete-
kinteni vágyóknak.  

„Magánerdõvel a válság ellen”
MEGOSZ Nagyrendezvény szervezé-
se Abádszalókon: 2009. szeptember
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26-án egy rendkívül sikeres és nagyon
komoly sajtóvisszhangot kiváltó ren-
dezvényt tudhatunk magunk mögött.
Az egésznapos találkozó a MEGOSZ
éves nagyrendezvényébõl, a klímavál-
tozás és a magánerdõ kapcsolatát is-
mertetõ konferenciából és a megújuló
energiaforrások felhasználásáról szóló
gépbemutatóból állt. A nagyszámú, kö-
zel 300 fõnyi érdeklõdõ és a visszajelzé-
sek egyértelmûen azt mutatják, hogy a
hasonló rendezvényeknek óriási kom-
munikációs súlya is van. 

CEPF 2009. (november 18-19.
Brüsszel) évi konferencián való
részvétel: Az Európai Magán Erdõtulaj-
donosok Szövetségében (CEPF) Ma-
gyarországot teljes jogú tagként a MEG-
OSZ képviseli. A brüsszeli rendezvé-
nyen Szövetségünk szóban is elõter-
jesztette és a CEPF elnökségének írás-
ban is átadta javaslatait. Ezek közül a
legfontosabb egy olyan nemzetközi
munkacsoport megalakításának terve,
amelynek feladata lenne a jövõben a vi-
dékfejlesztés erdészeti jogcímeinek har-
monizálása a támogatási rendeletek,
elvárások kifizetések és ellenõrzések

egyszerûsítése szempontjából a résztve-
võ tagállamok vonatkozásában. 

Együttmûködés a Klíma Klubbal:
a Klíma Klubbal történõ szakmai
együttmûködés keretében 2009. febru-
ár 27-én az elsõ Magyarországi Klíma-
csúcs Konferencián már Szövetségünk
is részt vett. A nagyon sikeres és ko-
moly tömegbázist maga mögött tudó
Klíma Klubbal példaértékû együttmû-
ködés folytatásának része volt a múlt év
végi „Mindenkinek ültessünk fát” akció,
amely rendkívül pozitív sajtóvisszhan-
got kapott. Ennek keretében a MEG-
OSZ által biztosított három színhelyen
az érdeklõdõk 11000 facsemetét ültet-
tek el.

FVM-MEGOSZ Megállapodás szü-
letett (2009. december 09.): A ta-
valy december 9-i megállapodás pozi-
tívuma, hogy a jelenlegi gazdasági és
politikai helyzetben ilyen magas szin-
ten és ilyen gyorsan sikerült megálla-
podásra jutni. Azt is el kell mondani,
hogy ez az egyezség súlyos kompro-
misszumok eredménye. A jövõ felada-
ta az abban foglaltak megvalósítása és
továbbvitele.

Erdészeti Fórum a MEGOSZ szer-
vezésében

A MEGOSZ április 22-i Közgyûlését
követõen, délután 13,00 kezdettel az
Erdészeti Információs Központ tanács-
termében Erdészeti Fórum került meg-
rendezésre, amelynek során az FVM
és az MVH illetékesei tartottak elõadá-
sokat a magánerdõ-gazdálkodás ak-
tuális kérdéseirõl az alábbi program
keretében:

– Dr. Bondor István fõosztályveze-
tõ, FVM: Tájékoztató az ÚMVP erdésze-
ti jogcímeinek megnyitásáról, újbóli
megnyitásáról, a Monitoring Bizottság-
hoz beérkezett MEGOSZ javaslatok sor-
sáról

– Lapos Tamás fõosztályvezetõ-he-
lyettes, FVM: Tájékoztató az új erdésze-
ti szakirányítási rendeletrõl, a rendel-
kezésre álló keretrõl, az FVM-ben terve-
zett erdészeti jogalkotási folyamatokról 

– Gulyás Levente igazgató, MVH:
Tájékoztató az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program erdészeti jogcímei
kifizetéseinek helyzetérõl

Az elõadásokat élénk vita követte. 
MEGOSZ

Az Erdõmérnöki Kar, a Geo-
matikai, Erdõfeltárási és Víz-
gazdálkodási Intézet és annak
Földmérési és Távérzékelési
Tanszéke ebben az évben
egyik neves egyetemi tanár-
ára, Bezzegh Lászlóra emléke-
zik halálának 20. évfordulóján.
A hagyományhoz csatlakozva
ebbõl az alkalomból a
2010/2011. évi Ünnepélyes Tanévnyitó
Kari Tanácsülés napján (idõpont késõbb
lesz pontosítva) szeretnénk felavatni Bez-
zegh professzor mellszobrát a Botanikus
Kertben.

Bezzegh László 1917. augusztus 19-
én született Lugoson. A trianoni béke-
szerzõdés után a család Magyarországra
jött és Szombathelyen települt le. Itt
érettségizett 1935-ben. 1935-1938 között
Sopronban a M. Kir. József Nádor Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Erdõmérnöki Karának hallgatója volt.  

A II. világháború után Sopronba tele-
pedik le. Több mint egy éven keresztül a
Sopron megyei Földhivatalnál földosztá-
si munkát végzett, közben ismét beirat-
kozott az egyetemre, ahol 1948. március
2-án erdõmérnöki oklevelet szerzett.
1948-ban az Erdõközponthoz került mû-

szaki elõadó beosztásba.
1949-ben Svájcban fotogram-
metriai szakmérnöki képesí-
tést szerzett, hazatérve az ak-
kor alakuló ERTI Erdõrende-
zési Osztályának vezetõje lett.

1951-ben a honvédelmi mi-
niszter mérnökkari õrnaggyá
nevezte ki és a Honvéd Térké-
pészeti Intézet Fotogrammet-

riai Osztályára osztotta be.
1953. január 1-tõl novemberig a Bu-

dapesti Mûszaki Egyetem Hadmérnöki
Karának docensévé nevezték ki. 1953
végétõl a Magyar Optikai és Finomme-
chanikai Kutató Laboratóriumban foto-
grammetriai mûszerek fejlesztésével,
majd geodéziai mûszerek tervezésével
foglalkozott. 1957-ben került a Magyar
Optikai Mûvekhez vezetõ tervezõnek.
Az 1958. évi brüsszeli világkiállításon Te
D1 típusú teodolitját a vásár nagydíjával
(„Grand Prix”) tüntették ki. 1960. márci-
us 14-én a Kossuth-díj II. fokozatával
tüntették ki a geodéziai mûszerek fej-
lesztése terén kifejtett munkásságáért. 

1963. szeptember 1-tõl az Erdészeti
és Faipari Egyetem Földméréstani Tan-
székének docense, majd 1965. augusz-
tus 1-tõl tanszékvezetõ egyetemi taná-

ra. A Földméréstan és Fotogrammetria
c. tárgyakat adta elõ. 1969-1971-ben az
Erdõmérnöki Kar dékánja volt.

1966. november 30-án  mûszaki tudo-
mányok kandidátusa fokozatot szerzett
„Redukáló tachiméterek körívek közötti
lécleolvasással” címû értekezésével. 

A MTESZ Geodéziai és Kartográfiai
Egyesületének elnökségi tagja, a soproni
csoport elnökhelyettese, valamint tagja az
Állami Földmérési és Térképészeti Hiva-
tal Fotogrammetriai Szakbizottságának.

Balesetben, 1990. május 27-én Zala-
csányban halt meg. 

Tisztelettel kérem mindazokat, akik az
emlékezõkhöz csatlakozva támogatni
szeretnék a szobor elkészítését, a támoga-
tásra szánt összeg átutalása elõtt a jpeter-
fa@emk.nyme.hu e-mail címre küldött ér-
tesítéssel jelezzék szándékukat.

Számlaszám az Országos Erdé-
szeti Egyesület számlaszáma:
10200830-32310126-00000000 (Ke-
reskedelmi és Hitelbank), amelyhez
a Közleménynél: a „Bezzegh László
szobor támogatás” megjegyzést kell
feltüntetni.

Dr. habil Péterfalvi József 
egyetemi docens, intézetigazgató,

NyME

Állítsunk szobrot Bezzegh Lászlónak!




