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száma 47 érvényes, 1 érvénytelen volt.
A szavazás eredménye:

Az Országos Erdészeti Egyesület
megválasztott tisztségviselõi:
OEE elnöke 
Dr. Pethõ József 48 szavazat
OEE általános alelnök
Schmotzer András 44 szavazat
OEE technikus alelnök
Doros István 30 szavazat
OEE magánerdõgazd. alelnök
Bodor Dezsõ Károly 40 szavazat
Erdészeti Lapok SzB elnöke
Haraszti Gyula 25 szavazat
OEE régióképviselõk:
– Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala és
Veszprém megye: 
Tihanyi Gyula 47 szavazat
– Baranya, Somogy és Tolna megye
Máté Zoltán 47 szavazat
– Pest, Fejér, Komárom-Esztergom me-
gye és Budapest: 
Kertész József 30 szavazat
– Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 
Kiss László 47 szavazat
– Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Horgosi Zsolt 47 szavazat

– Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye
Puskás Lajos 47 szavazat
Ellenõrzõ Bizottság elnöke
Kolozsvári Ákos 49 szavazat
Ellenõrzõ Bizottság tagjai
Bak Julianna 46 szavazat
Eõry Lászlóné 27 szavazat
Dr. Marosi György 39 szavazat
Merkel Gábor 40 szavazat

Cserép János elnök a tisztújítás után,
gratulált a megválasztott tiszt-
ségviselõknek. Kijelentette, hogy az
erdõgazdálkodók igyekeznek minden
segítséget megadni az új vezetésnek,
beleértve az anyagiakat is. Felkérte a
megválasztott elnököt, hogy szóljon a
küldöttközgyûléshez. Dr. Pethõ József
elmondta, hogy négy éve is felvetõdött
a neve az elnöki posztra, akkor nem
vállalta. Érzékelte, hogy nem vette a
tagság jó néven tõle. Az erdészet jelen-
legi helyzete cselekvésre késztette, a
problémák súlyosbodtak. Határozott
szándéka a kihívásokkal szembe száll-
ni, elérni azt, hogy tisztességgel dolgoz-
hassunk, törekszik az államerdészet
egységének megteremtésére. A komp-
romisszumok emberétõl, Deáktól vett

idézettel folytatta mondandóját: „Úgy
kell szolgálni a jelent, hogy ne kompro-
mittálja a jövõt.” A továbbiakban támo-
gatóinak, a korábbi elnököknek mon-
dott köszönetet. Káldy Józsefnek és
Cserép Jánosnak, akik támogatásukról
biztosították, pénzügyileg is, Schmotzer
Andrásnak, akinek örül, hogy vállalta
az alelnökséget, a mozgékonyságot
várja tõle és hogy lobogjon a tûz az
Egyesületben. „Megtisztelnek az elnöki
szereppel, felelõsséggel vállalom, segít-
séget kérek és menni fog minden” fe-
jezte be beszédét Egyesületünk megvá-
lasztott elnöke. 

Cserép János megköszönte a tisztújí-
tó küldöttközgyûlés munkáját és felkér-
te a jelenlévõket, hogy az ünnepélyes
alkalmat emelve énekeljék el az Erdész-
himnuszt.   

Kmf.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Halász Gábor
az OVB elnöke
Cserép János
az ülés elnöke

Papp Gyula hitelesítõ
Keller József hitelesítõ

„..Ha cserben hagy az értelem,
a tapasztaláshoz folyamodunk.”

(Montaigne.)

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE).
Szeniorok Tanácsa 2006 február 14-i ülé-
sén véleménycserét szervezett „Az erdõ
szerepe a WWF feladat és tevékenysége
rendszerében.” címû, Márkus Ferenc a
WWF Magyarországi igazgatója által tar-
tott indító elõadása kapcsán. A rendez-
vényen a témát érintõ és a felmerült né-
zeteltéréseket kiváltó okok megbeszélé-
se után közös szándék nyilvánult meg
abban, hogy a konfliktusok lényegét
képezõ szak-kérdésekben a vita ered-
ményét állásfoglalásban rögzítik. 

Kölcsönösen felszínre hozták az ese-
ti, (de nem általánosítható) a gyakorlat-
ban elõforduló nem kívánatos módsze-
reket és megnyilatkozásokat. A vita
eredményeként -az eltérõ megközelítés
ellenére is- közeledtek a nézetek. Kör-
vonalazódtak a közös érdekalapok. 

Az OEE Szeniorok Tanácsa tagjai elis-
merik a WWF munkatársai idõszerû, nem-
zetközi kitekintés során szerzett legújabb

ismereteit és az erdõ hasznosítása terén
jelentkezõ újabb társadalmi igényeket. Vi-
szonozva a WWF munkatársi ugyanakkor
nélkülözhetetlenek tekintik az új elgon-
dolások megvalósításában azt a megszer-
zett tapasztalati képességet, szemléletet,
amellyel az évtizedes gyakorlatú szakem-
berek és a Sz.Tanács tagjai rendelkeznek. 

A nyilvánvaló megszerzett adottsá-
gok kölcsönös tiszteletében kinyilvánít-
ják, hogy a jövõben, az erdõ és a termé-
szetvédelem kapcsolatában felmerülõ
konfliktusos kérdéseket megkülönböz-
tetett figyelemmel kísérik. A meghatáro-
zó szak-kérdésekben, és azokban a koc-
kázatos – technológiai, közgazdasági –
hatásokban, amelyek a természetessé-
get, a biodiverzitást érinthetik, a nézete-
iket elõzetesen egyeztetik és  közösen is
keresik a minél optimálisabb, hatéko-
nyabb megoldási lehetõségeket. 

Az erdõ gondozói köszönettel fogad-
ják az autonóm civil szervezetek azon
megalapozott, jobbító szándékú vélemé-
nyeiket, jelzéseiket, amelyek az erdõ és
az erdõgazdálkodás jövõje formálásához
szükségszerûek. Elvárják azonban, hogy

a nyilatkozatok körültekintõbbek legye-
nek és a kritikai észrevételekkel arányos
eredmények is szerepeljenek. Különö-
sen azokban a szakkérdésekben, ame-
lyek az általános közélet, a zöldszerveze-
tek és a politika irányultságában defor-
máló következményekkel járhatnak. 

Az elõzõek szellemében szükséges-
nek ítélik rögzíteni a közös érdekalapo-
kat, illetve azokat az erdõ használatát
érintõ szakkérdéseket, amelyek megvá-
laszolásra szorulnak, vagy még kihívást
képezhetnek; 

Azonos a felfogás a tekintetben, hogy
az erdõ olyan különleges közvagyon,
amelyhez igen sok össztársadalmi szin-
tû és környezetvédelmi érdek fûzõdik.
Mint megújuló természeti erõforrásban
egyaránt jelen vannak az ember számá-
ra használható természeti javak és a bio-
diverzitást szolgáló feltételek. Egy olyan
élettér, amelyben a genetikai tartalékai
felértékelõdnek és amely csak a gazda-
sági, védelmi, szociális funkciók ará-
nyos biztosításával gondozható

Az állami erdõkben különösen, de a
magán erdõkben is következetesen cél-

Állásfoglalás
az OEE Szeniorok Tanácsa és a WWF vezetése rendezvényén felmerült szakmai kérdésekben
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szerû számon kérni azokat az erdõ-
felújítási módszereket, amelyekkel a ter-
mészetszerû erdõgondozás irányába el-
mozdulhatunk. Mivel azonban eddig is
létezett pl. rontott erdõ átalakítás, amely
közel azonos célt szolgált, ezért annak
tapasztalatait nem szabad mellõzni.
Ugyanakkor, ha a felújítás a talaj és a kli-
matológiai feltételek figyelembe vételé-
vel történik, ott ne legyünk bizalmatla-
nok a helyi tapasztalattal szemben. Ha
mégis felmerülne gondatlanság, akkor
azt ne általánosítva kezeljük, hanem
adott helyen konkrétan, kölcsönös biza-
lommal és együttes megítélésben. 

A mai helyzetben tényként látják, -de
elfogadhatatlannak tartják-, hogy léteznek
azok a közgazdasági/államigazgatási
rendszabályok, korlátok, amelyek ellene
hatnak a szükségszerûen felme-rülõ öko-
lógiai, biodiverzitásbeli szempontok –
elsõbbsége – érvényesülésének. Hiszen
mind két szakterületet (erdõ, természetvé-
delem) terhel állami, tervezett (kirótt egy-
részt nyereség, másrészt) árbevételi
elõirányzat. Az ökológiai igények érvé-
nyesítése érdekében közösen kell keresni
azokat a lehetõ-ségeket, amelyekkel
csökkenthetõ, vagy megszüntethetõ az ál-
lam árutermelési, szolgáltatói (befizetési)
igénye, illetve a piaci jellegû „nyomása”. 

Nem mellõzhetõ annak a felismerése
és elfogadása, hogy azokon a küszöb
alatti hasznosítású mezõgazdasági terüle-
teken, amelyek alkalmasak faültet-
vénnyel megfelelõ fatermesztésre, („áru-
termelésre”), ott ne feltétlen õshonos fa-
fajjal, hanem a termõhelyi adottságnak

megfelelõ fafajt alkalmazhassanak. Az
ilyen fatermesztést a nemzetgazdasági ér-
dek is indokolttá teszi. Ily módon ugyan-
is a természetszerûen kezelendõ erdõkre
háruló fatermelési igény csökkenthetõ és
több lehetõség nyílik az igen nagy távlat-
ban lehetséges szálaló jellegû erdõgon-
dozás gyakorlati bevezetésére.

Az energia jellegû faültetvények eseté-
ben az erdõre vonatkozó elõírásokat in-
dokolatlan mindaddig számon kérni és
szorgalmazni, amíg azok ültetvény jelle-
gûek. Amíg kiterjedésben és nagyság-
rendben annyi mennyiségû fanyersanyag
nem termelõdik, amennyi a széndioxid
elnyelõ hatásában még szükséges, illetve
kockázatmentesen már elégséges is,
kímélendõ a természetes jellegû erdõket.

Korszakunkban nem hagyhatók figyel-
men kívül a klímaváltozás függvényében
prognosztizálható termõhelyi módosulá-
sok sem. Ezért az õshonos fafajok szorgal-
mazása elõvigyázatosságra kötelez. Ilyen
szempontból szükségessé válik a két –
erdészeti, természetvédelmi – tevékenysé-
gi kör szorosabb együttmûködése, egy-
más jobb megismerése és támogatása a fa-
faj megválasztás tekintetében.

Az elõbbi elõlegezett jellegû bizalomtól
azokat se fosszuk meg, akik az erdõ vég-
vágása, (ahol maradnak hagyásfák és nem
tarvágása) tekintetében járnak el. Hiszen
az emberi élet is véges. Az erdõ életében is
célszerû figyelembe venni az emberi szer-
vezet analógiát. Ha a végeredményként a
vitatható végvágás után a termõhelynek
megfelelõ újulat képzõdik, nincs jogunk a
teoretikus bizalmatlanságra. 

Megfogalmazódott továbbá, hogy az
erdészeti ágazatot nem szabad a verseny-
képesség feltételeit számon kérõ ágaza-
tok között tartani, mert kiszolgáltatottá és
a mindenkori politikai irányzat alku teré-
vé válik. Az össztársadalmi igények érvé-
nyesítése céljából szükségesnek ítélik,
hogy az állami erdõk a mai viszonyaink
között kizárólagosan kincstári tulajdon-
lásban és egységes állami irányításban
hasznosuljanak. Ilyenre irányulóan tör-
vényes garanciák megalkotását kívánják.
Egy az Erdõ, Víz, Természetvédelem ter-
mészeti erõforrásokat integráló közös
„gazda” – Minisztériumi irányítás és ér-
dekképviselete – csökkenthetné az kiala-
kult ellentmondásokat, erõsítve az
együttmûködés lehetõségeit.

Végkicsengése a véleménycserének,
abban összegezhetõ, hogy mind két
szakágazat és támogatóinak érdeke úgy
az erdõ folytonossága, mint az abból
származtató adottságok optimális hasz-
nosíthatósága, de csak akkor ha a ter-
mészeti értékrend részletesebb, moza-
ikszerû leltára is elkészül.. 

Minden erõt arra ajánlatos koncent-
rálni, hogy az általános szakmai ismere-
tek bõvüljenek, az alapozások minél
nagyobb ütemben elkezdõdjenek és az
egymást érintõ kérdésekben konkrét
esetekre korlátozottan megvitatásra ke-
rüljenek, hogy az erõink a valódi prob-
lémákra fordíttassanak.

Márkus Ferenc
WWF igazgatója

Dr. S Nagy László
OEE Szeniorok Tanácsa elnöke

Id. Virág Pál
1923–2006

Pálmonostorán született 1923. január 08.
Katonai szolgálat után erdészeti dolgo-

zóként állt munkába.Erdészeti tanulmányait
Ásotthalmán végezte.

1952-ben nevezték ki kerületvezetõ er-
désznek, amelyben nyugdíjazásáig dolgo-
zott. A bugaci Nagyerdõ Keletbugaci kerüle-
tét vezette 30 évig a feladatok tömegén és
szigorán át sikeresen. A kerületvezetés mel-
lett 10 évig a központi rakodó kezelésével is
megbízottan végezte napi feladatait.

Csendes szóval, de következetes elhatáro-
zottsággal ragaszkodva elképzeléseihez, kö-
vetelt, utasított, ami minden esetben Õt iga-
zolta. Hasznos tanácsokkal, gyakorlati tapasz-
talatokkal segítette a fiatal kollegákat, segítsé-
gért bizton fordulhattunk bármikor hozzá.

Kollégáival konfliktusmentesen tudott
együtt dolgozni, minden esetben megtalálta
a kivezetõ helyes megoldást. Számomra pél-
dakép lett szakmai és emberi nagysága.

Munkájával nagyban hozzájárult Bugac
környékén az Alföldfásításhoz. Erdészeti fel-

adatai mellett részt vállalt tanácstagként a
közügyekbõl, emberszeretetébõl fakadóan
eljárni segítségre szoruló emberek ügyes-ba-
jos dolgaiban. Feleségével és három gyer-
mekével éltek családi szeretetben távol a fa-
lutól, a Nagyerdõben.

Családjából egy fia és egy unokája viszi
tovább, mint jussot az erdõk iránti elkötele-
zettségét. 1983-ban nyugdíjba vonulását
követõen a Bugaci Erdészet Alföldfásítási
Múzeuma elsõ erdész gondnokaként dolgo-
zott hat évig. Országos Erdészeti Egyesület
tagja 1952-tõl haláláig.

Halálhíre mélyen megrendített minden fi-
atal és idõs kollégát.

Nagy részvét mellett kísértük utolsó útjá-
ra 2006. március 10-én a bugaci temetõben.

Tóth Antal

Búcsú egy jóbaráttól

Gyászjelentést hozott a postás. Nincs szo-
morúbb dolog, mint amikor ilyen borítékot
kell bontanom. Pap Ferenc aranydiplomás
erdõmérnök haláláról szólt az értesítés. Év-
folyamtárs volt és szeretett jóbarát.

Tanulmányait az erdõipari szakon foly-
tatta, 1953-ban szerzett mérnöki diplomát.
Az ehhez szükséges diplomatervét a Baja
közelében fekvõ csertai uszályrakodón ké-
szítette, feladata a munkák gépesítése volt.
Értékelnie kellett Radó Gábor láncos
rakodó-transzportõrének használhatóságát.
A diploma átvétele után a Mohácsi Farost-
üzemben helyezkedett el, innen vonult
nyugdíjba fõtechnológusként. 

Aranydiplomáját 2004-ben kellett volna
átvennie, de felesége súlyos betegsége miatt
ezt személyesen nem tudta megtenni. Az
alattomos betegség aztán õt is utolérte,
törzsvendég lett a pécsi klinikákon. 90-en
felüli édesanyja viselte gondját, óvta, féltette
és az édesanya szeretetével igyekezett az el-
kerülhetetlent távoltartani tõle. A könyörte-
len kaszással azonban nem tudott megbir-
kózni.

Kedves Feri! Szerénységed, kedves em-
beri lényed, áldozatkész barátságod fog hiá-
nyozni. Fájdalommal és könnyes szemmel
búcsúzunk Tõled, Isten Veled, kedves jó
cimbora!

Dr. Szodfridt István


