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Május 26-án az Erdészeti Információs
Központ nagyterme adott otthont a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége soros közgyûlé-
sének. A megjelent tagokat Duska Jó-
zsef ügyvezetõ elnök köszöntötte, és
miután megállapította, hogy a közgyû-
lés határozatképes, felkérte Mocz
András elnököt a levezetõ elnöki fela-
dat ellátására.

Rövid köszöntés és a kötelezõ forma-
ságok levezénylése után az elnök rátért
a közgyûlés legfontosabb napirendjé-
re, a 2016-os évben elvégzett feladatok
ismertetésére. 

Kiemelte, hogy az elmúlt év különö-
sen sok feladatot rótt a Szövetségre. Fon-
tos kérdésként említette a tagsággal fenn-
tartott kapcsolatot, aminek érdekében az
évi négy-öt területi rendezvényt kibõvítve
16 alkalommal sikerült megszervezni a
tagság számára az információs elõadáso-
kat, amelyeken összesen mintegy kétezer
tagunk, illetve családtagjaik vettek részt. 

A részletes beszámoló megkezdése
elõtt, mivel az elõzõ elnökség által
elvégzett feladatokat legjobban a ko-
rábbi elnök ismeri, felkérte Luzsi Józse-
fet a 2016-os év elnöki beszámolójának
megtartására. 

A leköszönt elnök szerint kiemelten
fontos volt a Vidékfejlesztési Program
erdészeti jogcímeinek vitáiban a magán-
erdõs érdekeket képviselni, a tagságot
folyamatosan tájékoztatni, kikérni a vé-
leményét, aktív közremûködését, és a
kapott válaszokat, igényeket beépíteni
a jogcím készülõ szövegtervezetébe. 

Ugyanígy az erdõtörvény módosítá-
sa jelentett kiemelten nagy feladatot,
de ez így volt 2014-tõl szinte folyama-
tosan, ami a 2016-os évben érte el
csúcspontját. Négy szervezet, az OEE,
a NAK, a Pro Silva Hungária Egyesület
és a MEGOSZ közösen próbált gazdál-
kodást elõsegítõ, a tulajdonosok, gaz-
dálkodók és a vidék megélhetését szol-
gáló eredményeket elérni. Ez folyamatos
és finomra hangolt együttmûködést
követelt minden partnertõl.

A napirendhez kapcsolódva dr. Sár-
vári János felolvasott egy MEGOSZ-tag
által írt levelet:

„Tisztelt MEGOSZ Elnökség!
Ezúton szeretnék köszönetet monda-

ni a MEGOSZ minden képviselõjének és
szakértõjének az Erdõtörvény módosí-
tása érdekében végzett áldozatos mun-
kájáért.

Véleményem szerint a törvény mó-
dosítása messze több egyszerû kiigazí-
tásnál. Mi, magán-erdõgazdálkodók
bátran tekinthetjük ezt egy új korszak
határának. Korábban sajnos részlege-
sen le kellett mondanunk a tulajdo-
nunk feletti rendelkezési jog gyakorlá-
sáról, már-már az Alkotmányt sértõ
korlátozásokat kellett elszenvednünk a
saját erdõinkkel kapcsolatos tulajdono-
si döntéseink tekintetében. 

Megbüntettek minket, ha a vad meg-
rágta az újulatot, megbüntettek, ha va-
laki lopott az erdõnkbõl, megbüntettek,
ha az erdei tisztáson legeltettünk. Lény-
egében mérlegelés nélkül büntethetõek
voltunk minden gazdálkodási problé-
máért, függetlenül attól, hogy felelõsök
voltunk-e érte vagy sem! És persze ad-
minisztráltunk rendületlenül. Az erdõ
100 évig nõ, hát mi ne legyünk türel-
metlenek, ha hónapokig bajlódunk az
adminisztrációval. Több idõt töltöttünk
a kérelmekkel, bejelentésekkel, napló-
zással, mint amennyit az erdõben vol-
tunk!

Az új Erdõtörvény végre megkísérel vé-
get vetni ennek az áldatlan állapotnak. A
jogalkotó egyértelmû üzenete: »Nem a tu-
lajdonostól kell félteni az erdõt!«

A magam részérõl végigkövettem a
jogszabály módosításának elõkészítését
az ötlet felmerülésétõl a végszavazásig.
A MEGOSZ részérõl az volt a döntõ
pont, amikor világossá vált, hogy hiába
soroljuk megállás nélkül a sérelmeinket
és az egyes konkrét problémák megol-
dására vonatkozó javaslatainkat, az-
zal nem lehet eredményt elérni: vagy
magunkra vállaljuk – más szakmai
szövetségekkel szoros együttmûködés-
ben –  az Erdõtörvény komplett módo-
sítását, vagy mástól hiába várjuk sor-
sunk jobbra fordulását.

Tevékenyen jómagam ugyan nem
vettem részt a folyamatban, de az erdõ-
gazdálkodási problémákkal kapcsolatos
tapasztalataimat én is szorgalmasan
megosztottam a megjelölt szakértõkkel –
hátha a nálam nagyobb átlátással ren-
delkezõk tudnak vele mit kezdeni.

Nincs róla információm, hogy kik és
hányan vettek részt a MEGOSZ részérõl
a javaslatok elkészítésében, véleménye-
zésében és az egyeztetéseken. Abban
azonban biztos vagyok, hogy a képvise-
lõk és szakértõk a többéves folyamat so-
rán sokkal többet tettek, mint amit egy
érdekképviseleti szervezet tagjától, tiszt-
ségviselõjétõl, de akár díjazás esetében

dolgozó megbízottjától
el lehet várni. A tagság-
gal megosztott levelezés-
bõl kiolvasható volt,
hogy mindenki tisztában
van a jogszabály-módosí-
tási munka korszakos jelentõ-
ségével!

Az Erdõtörvény módosításának szöve-
ge ma már ismert, hamarosan hozzáfé-
rünk a jogszabály egységes szerkezetû
változatához is. A változások megismeré-
se, megvitatása és értékelése még biztosan
hónapokat vesz majd igénybe. És persze
nyilván nem elég egy jó törvény, mert azt
is lehet rosszul végrehajtani, mint ahogy
az elõzõ törvény alkalmazásával kapcso-
latosan is meglehetõsen heterogén gya-
korlat és tapasztalat alakult ki az ország
különbözõ részein. Ezért ugyanilyen
gondot kell fordítani a jó végrehajtási
rendeletek kialakítására is. Sõt azzal is
tisztában kell lenni, hogy hibátlan
jogszabály nem létezik. Biztosan lesz a
mostani módosításban is probléma, el-
lentmondás, amit majd a jövõben még
kezelni kell.

Ami viszont biztos: ezzel a módosí-
tással mi, magán-erdõgazdálkodók az
erdõ jogfosztott szolgáiból az erdõ
gazdáivá váltunk! A magam részérõl
erdõ-(kis)tulajdonosként szeretnék gra-
tulálni a bátorsághoz, ami a jogsza-
bály-módosítási folyamat elindításához
kellett, és megköszönni a kitartást, ami
a végigvitelhez szükséges volt!

Mészáros László, magán-erdõgaz-
dálkodó”

Az elnöki beszámoló elfogadása után
a Felügyelõbizottság elnöke ismertette a
2016-os év pénzügyi ellenõrzésérõl ké-
szült jegyzõkönyvet. Kifejtette, hogy a
bizonylati rend, a pénzfelhasználás te-
kintetében mindent rendben talált, és a
mérleget elfogadásra javasolja a közgyû-
lésnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
mûködés alapfeltételét biztosító tagdíj,
illetve annak megállapítása, mértéke re-
vízióra szorul. A közgyûlés a bizottsági
beszámolót és a mérleget elfogadta, ha-
sonlóan a 2017. évi költségvetési tervet
is, amelyet Duska József ügyvezetõ el-
nök terjesztett elõ.

A levezetõ elnök ezt követõen is-
mertette az elnökség tagdíjrevízióról
szóló javaslatát, amely szerint a több
mint tíz éve változatlan tagíjakat négy
területi bontás és két terület nélküli
szakirányítási kategória szerint kívánja
megváltoztatni. Ezt követõen a több
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felszólítás ellenére sem fizetõ tagok ki-
zárásáról döntött a közgyûlés.

A következõ napirendi pontban a
levezetõ elnök az alapszabály módosí-
tására tett javaslatot, miszerint kérte a
közgyûlést, hogy támogassa a „tiszte-
letbeli elnök” és a „tiszteletbeli tag”
intézményének bevezetését, egyben ja-
vaslatot tett Luzsi József mint tisztelet-
beli elnök személyére, majd felolvasta
az elnökség egyhangú javaslatát:

„Luzsi József elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a MEGOSZ létrehozása, tag-

ságának megerõsítése, céljainak kidol-
gozása és érdekvédelmi szerepkörének
hatékonnyá tétele érdekében. Tette
mindezt a szakmája iránti szeretettel
és nagy-nagy alázattal, mindig figyelve
arra, hogy szakértelmét a MEGOSZ ér-
dekében is kiteljesítse és tapasztalatait
átadhassa. Vezetõi kvalitásai átadása
továbbra is érdeke szervezetünknek,
ezért Luzsi Józsefet a MEGOSZ tisztelet-
beli elnökének tekinti, annak megvá-
lasztja, és a tiszteletbeli elnöki cím vise-
lésére feljogosítja.”

A közgyûlés elfogadta és döntésével
az alapszabályba illesztette a „tisztelet-
beli elnök”, valamint a „tiszteletbeli
tag” elismerõ címeket, és egyben Luzsi
Józsefet kitüntette a tiszteletbeli elnök
címmel.

Az egyebek napirendi pont felszóla-
lásaiban helyet kapott az erdészeti
géptámogatásokat segítõ partnerek be-
vonása, a szövetség nemzetközi képvi-
selete, valamint a tagdíjreform.

Duska József
ügyvezetõ elnök, MEGOSZ
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Az Erdészeti Lapok májusi lapszámá-
ban — Mertl Tamás és dr. Schiberna
Endre cikkében — fontos adatok ta-
lálhatók a magánerdõ-tulajdonosok
birtokviszonyairól. 

Engem meglepett, hogy az 1/1 tulajdon
aránya mára eléri a magánerdõk terüle-
tének 35 százalékát. Ebben minden bi-
zonnyal közrejátszott az erdõtelepítés,
ami fontos kapcsolatot jelent a mezõ-
gazdaság felé. 

Rögtön eszembe jutott a 2002. évi
thüringiai tapasztalatcsere kiaknázatlan
lehetõsége, egy modern, nonprofit
elvû társulási forma, a Gazdasági Ügy-
viteli Egyesület (GÜE). Akkoriban az
FVM Erdészeti Hivatalában dolgoztam,
feladatom a magánerdõ-gazdálkodás
mûködõképességének javítása volt.
Azonban a rendszerváltás hajnalán
még oly kevés volt az 1/1 tulajdon,
hogy e társulási forma bevezetése még
korai lett volna. Ám mára ez a helyzet
megváltozott. Az alábbiakban megpró-
bálom összefoglalni e társulási forma
lényegét és elõnyeit.

Az egyesületi forma azért fontos,
mert sokkal kevesebb kötöttség, azaz
költség terheli, mint a szövetkezeteket
és gazdasági társaságokat. 

E társulási formának a lelke az ún. át-
futó számlán történõ könyvelés. Ez azt
jelenti, hogy ha az egyesületi tag eladja
a kitermelt fáját, annak bevétele azonnal
a tag nevére kerül. Ugyanígy ha az egye-
sület csemetét vásárol a számára, annak
költsége is a tag számláján jelenik meg.
Az egyesület tehát az értékesítendõ vagy
beszerzendõ anyagok forgalmát fogja
össze, mert nagy tételben könnyebb
eladni egy terméket, másrészt beszerzés-
nél árengedményt lehet elérni. 

A GÜE – amely valójában egy ter-
mékpályás szövetkezés (nem szövetke-
zet) – tehát elsõsorban könyvel, érté-
kesít és beszerez. Mûködési költségét
az általa nyújtott szolgáltatás után be-
szedett díjból fedezi. 

Ez a finanszírozási mód tökéletes al-
kalmazkodást eredményez a szakaszos
üzemmódhoz, ami kis erdõtulajdon
esetén általános. Az átfutó számlán tör-
ténõ könyvelésbõl következik, hogy az
egyesületnek gazdálkodásból sem költ-
sége, sem bevétele, így nyeresége
sincs, tehát automatikusan mentesül a
társasági adó alól. 

Amennyiben a tagok egymásnak
nyújtanak szolgáltatást, az mentesül a
forgalmi adó alól, mert cégen belül
nincs forgalmiadó-fizetési kötelezett-
ség. Ez azon tagok számára lehet fon-
tos, akik nem tartoznak az áfakörbe. 

Szolgáltatás nyújtására fõleg azon
1/1 tulajdonnal rendelkezõ erdõgaz-
dálkodók lehetnek képesek, akik egy-
ben aktív mezõgazdák, és rendelkez-
nek bizonyos gépparkkal. E társulási
forma további lényeges eleme, hogy
nem mehet csõdbe, hiszen annyi díjat
szed, amennyi a mûködéséhez kell, to-
vábbá nincs egy „vízfej”, mely felélhet-
né a nyereséget.

Természetesen az egyesület a fenti
alaptevékenységen felül további szol-
gáltatásokat is nyújthat. Németország-
ban ezek leginkább a következõk le-
hetnek:

• segítségnyújtás a tagok éves gaz-
dálkodási-pénzügyi tervének el-
készítéséhez,

• a támogatási kérelmek begyûjtése
és további ügyintézése,

• az egymásnak nyújtott szolgálta-
tások költségének nyilvántartása,

• beruházások nyilvántartása ta-
gonként,

• közösségi géppark mûködtetése
(a drága gépeket az egyesület vá-
sárolja meg és mûködteti, a többi
vállalkozóhoz képest a GÜE két-
szeres mértékû géptámogatásra
volt jogosult akkoriban),

• adótanácsadás és -ügyintézés,
• közremûködés a földhivatali nyil-

vántartások rendezésében,
• havi elszámolás a tagoknak, vala-

mint évente közgyûlés szervezése.
Thüringiai tapasztalatcserénken még

azt is meglepetéssel észleltük, hogy a
támogatásra jogosult közösségeket – az
alapítási költségek támogatásán túl – a
mûködési feltételek egyszeri normatív
támogatásával (iroda berendezése, szá-
mítástechnika, fénymásoló stb.) segítik,
illetve hozzájárulnak az igazgatás/
ügyintézés folyó költségeihez (iroda-
bérlet, gépszínbérlet, közlekedési költ-
ség, könyvelés, üzleti terv készítése, te-
lefon stb.) is.

Meglátásom szerint a gazdasági ügy-
viteli egyesületi formában való gazdál-
kodás meghonosításához két feltétel
szükséges. A polgári törvénykönyvben
létre kell hozni ezt a társulási formát,
másfelõl meg kell vizsgálni azt, hogy a
számviteli törvény lehetõvé teszi-e az
„átfutó számlán” történõ könyvelést.
Ha nem, módosítást kell kezdemé-
nyezni. Részletesebb információ be-
szerzéséhez érdemes tanulmányutat
szervezni Németországba olyanok
számára, akik megfelelõ gyakorlati is-
merettel rendelkeznek a gazdálkodás
jogi és pénzügyi vonatkozásában. Per-
sze egy jó tolmács is szükségeltetik.

Bartha Pál
okl. erdõmérnök

Egy bevezetésre váró nonprofit elvû
erdészeti társulás


