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Tisztelt Asszonyom, Uram!
A FAGOSZ tagsága, illetve
a 2006. március 24-i Közgyűlés részére

A FAGOSZ 2005/2006. évi tevékenységi beszámolója és céljai

A FAGOSZ tevékenységének fő elemei:

 ÉRDEKKÉPVISELET HU/EU, lobbizás (jogalkotás, -alkalmazás, szabvány, stratégia, szoc.párb., …)
Erdészet: Erdőtörvény módosítás, agrártámogatási ügyek (FAGOSZ visszakerült), NATURA 2000,

természetvédelmi hatóság átalakítása, természetvédelmi támogatás és kártalanítás, KvVM
díjak ügye, részvétel a FÖVÉT ülésein, erdészeti finanszírozás, erészdemonstráció előkészí-
téshez segítség (hirdetés), segítség a PEFC-HU Egyesület működésének beindításához

Erdőgazdálkodás/faipar átfedő területe: zöldenergia termelés biomasszából -> elnökségi állás-
foglalás alapján további lépése, levél az Energiahivatal elnökének, energiaültetvény ügyének
támogatása

Faipar: a faipari szabványosításban honosításban részt vétel, tagozati ülések (fűrészipar, par-
ketta), bekapcsolódás a szociális párbeszéd bizottságba (ebben szakképzési felmérés, újabb
ágazati kollektív szerződésről értekezés), fa csomagoló anyag fertőtlenítési játékszabályok
befolyásolása, a leendő tanúsítási rendszer létrejöttének segítése + részletes ismertetés a
FAGOSZ honlapján,

ÁPB az ágazati párbeszéd bizottságok közül az Építésiben, azon belül a Faipari albizottságban
veszünk részt, illetve hamarosan csatlakozunk a Mezőgazdaságihoz, hogy ebben létre lehes-
sen hozni az Erdészeti albizottságot. „Szakmunkaerő helyzete az építőiparban és a faipar-
ban”, valamint „Az építőipari szakmunkaerő állomány igényének, valamint szakmák szerinti
összetételének előrejelzése az NFT II. időszakára” elemzések készültek. Tanulmány „A fa-,
bútoripar és erdőgazdálkodás jövedelmi viszonyainak feltérképezése.”

MAFABÉ ülések a FAGOSZ-MBFSZ-OAFSZ közös témák tárgyalására, hatóságok felé képvisele-
tére, 2006-ban a FAGOSZ elnöke a MAFABÉ soros elnöke.

EU Faipari Szöv. munkájában részt vétel (közgyűlések, munkacsoportok), ARCHIWOOD online
utógondozás, FACTS projecteklezárása, az e rendszerekből érkező anyagok érdeklődőknek
továbbítása, FEP (Parkettaszövetség) közgyűlésének részben házigazdasága és előadás + a
FEP kérdőívek kitöltése, adatainak begyűjtése, EPF (Falemezszövetség) kérdőíveihez adat-
gyűjtés és válasz

(FVM pályázatból működési támogatás, KüM pályázatból támogatás a nemzetközi tagdíjhoz)
 FAGOSZ online, a szövetség honlapja karbantartása, fejlesztése

Szükség szerint új aloldalak és menüpontok, a FAKAT-online FATUDAKOZÓ, illetve WOODINFO
néven önálló életre kelt (ugyanakkor él a régi rendszer is), szakkönyvkínálat, eseménytár,
kapcsolók karbantartása, ingyenes fapiactér működtetése a keres-kínálban (ahol naponta 4-
5 új ajánlat vagy ajánlatkérés jelenik meg az induláskori heti 2-3-hoz képest.)

FATÁJ-online hetilap tavaly negyedik negyedévtől, erről elkészülte után mintegy kétezer címre
értesítés. A jó visszhangok alapján az igényeknek megfelelően szeretnénk fejleszteni.

Sokan és egyre többen találnak ránk, tagjainkra, Önökre ezen az úton.
 FAKAT adatbázis és kiadvány rendszer működtetése

A háttér adatbázis folyamatos, napi frissítése, mennyiségi bővítése, minőségi javítása
FATUDAKOZÓ és WOODINFO (FAKAT-online) folyamatos = napi frissítése, 2005. februártól él

az új kezelőfelület önálló helyen, nagyon jó fogadtatással, már 1600-an láthatóak itt, köztük
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160 iskola és különböző szervezet, egyre többen rendelik meg megjelenésüket a kedvező ár
és hatékonyság alapján

FAKAT-Komplex.CD negyedévente és folyamatos értékesítése
Erdészeti Cím- és Adattár CD-vel (ebben teljes erdészeti cégkör = 3000+) Woodtechre
Faipari Cím- és adattár CD-vel Construmára (KüM támogatás)
Előadások a FAKAT kiadványrendszerről és ezek használatáról különböző helyeken

 FATÁJ nyomtatott gyakorlatilag eseti kiadvánnyá vált:
Nyomtatott elemzések és hírek elsősorban a FAkonferenciákhoz kötve

 Online hírlevelek és eseti hírközlések a teljes tagságnak elsősorban a jogszabály tervezetek, de
esetenként más ügyek kapcsán is.

 Tanulmányok, elemzések, statisztika
Ismereteink szerint más helyen így hozzá nem férhető elemzések a FAkonferenciák alkalmával

és a Cím- és terméktárakba. KSH-tól folyamatos adatvásárlás alágazati adatokra.
 FAkonferenciák, és más szakrendezvények szervezése, lebonyolítása
 Szakvásárokon a szövetség és tagságának képviselete

CONSTRUMA, Lignonovum-Woodtech, Bútorvilág, MEGOSZ napok
 FAmarketing = PR az erdőgazdálkodásban, a fa fokozottabb hasznosítása

A téma folyamatos felszínen tartása, fontosságának hangsúlyozása minden előterjesztésben. Az
első érdemi közös akció a Parketta szórólap elkészítése és terjesztése volt.

Famarketing stand a Bútorvilág vásáron.
 Szakkönyv forgalmazás

Továbbra is foglalkozunk ezzel, hisz szakmai misszió is, de a forgalom ebben a körben sajnos
csökken (és nem csak nálunk). 20-30 kiadótól 100-200 könyv.

 FAüzlet, üzleti ajánlatok közvetítése, partnerkeresés, találkozók szervezése
Ezt nehéz csoportosítani. Honlapunk keres-kínál rovata folyamatosan megy, számtalan telefont,

faxot és e-mailt válaszolunk meg, illetve irányítunk a reménybeli vagy vélt partnerhez. Részt
veszünk üzletember találkozókon, illetve segítjük ilyenek létrejöttét.

 Kapcsolatépítés társszervekkel, hatóságokkal
MAFABÉ, együttműködés ebben és kétoldalú alapon is ennek partnereivel (idén a FAGOSZ adja az

elnököt)
MEGOSZ, OEE, FATE, PEFC-HU kapcsolatok ápolása
Részvétel a két Fa- és Bútoripari Klaszter ülésein, akcióiban

 Sajtókapcsolatok
gyakran a szaksajtóval és újabban a korábbi szinte semmihez képest gyakrabban a napi és más

sajtóval.

A Közgyűlésen megfogalmazott három fő cél változatlan, a fenti elemek mindegyikében ezek szem
előtt tartásával tevékenykedünk folyamatosan:

 A fafelhasználás bővítése, a fa mint anyag népszerűsítése
 Az erdőgazdálkodás és a faipar ismertségének és elismertségének bővítése
 A fagazdasági vállalkozások vitalitásának és vonzerejének javítása

A tömör összefoglalást a Közgyűlés alkalmával szóbeli kiegészítésben oldjuk fel, illetve bármely kér-
désre már ezt megelőzően is szívesen válaszol a titkárság. Amely események hasonló néven voltak és
lesznek, nem ismételgettük.

Várjuk konkrét észrevételeiket, hiszen Önök együtt a FAGOSZ, a Szövetség, Önöknek kell meghatá-
rozniuk problémáikat, érdekeiket és céljaikat, a mi dolgunk pusztán annyi, hogy ennek eléréséhez
minden tőlünk telhetőt megtegyünk.

Mőcsényi Miklós
főtitkár
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