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Dr. Pethõ József elnök köszöntötte a
megjelent Kiss Béla vezérigazgatót, a
Kecskeméti HCS elnökét, Szabó Tibor
termelési vezérigazgató-helyettest,
Koczka Zoltánt a HCS titkárát, Tóth Atti-
la erdészetvezetõt házigazdákat, az el-
nökség tagjait és a tanácskozási joggal
meghívottakat. (Az elnökségi ülésen
megjelentek: dr. Pethõ József elnök,
Schmotzer András alelnök, Doros István
technikus alelnök, Haraszti Gyula az Er-
dészeti Lapok SZB elnöke, Kiss László,
Puskás Lajos, Máté Zoltán, Tihanyi Gyu-
la, Kertész József régióképviselõk; ta-
nácskozási joggal meghívottak közül
megjelentek: Kolozsvári Ákos EB elnök,
Bogdán József a Díj Bizottság elnöke, dr.
Sárvári János a MEGOSZ fõtitkára, Or-
mos Balázs fõtitkár, Pápai Gábor fõ-
szerkesztõ, Mester Gézáné titkárság-
vezetõ, kimentését kérte: Bodor Dezsõ
Károly magánerdõs alelnök, Horgosi
Zsolt régióképviselõ). 

Dr. Pethõ József elnök megnyitotta
az ülést, majd az írásban kiküldött napi-
rendet fogadta el az elnökség. Az elõzõ
elnökségi ülést az elnök jónak értékel-
te, továbbra is õszinte bírálatokra és
elõrevivõ megbeszélésekre törekszik.
Átadta a szót Kiss Béla vezérigazgató-
nak, aki az erdõgazdaság fõbb tevé-
kenységi köreirõl és feladataikról tájé-
koztatta a jelenlévõket. Gondot jelent a
fafeldolgozáshoz szükséges alapanyag
hiánya. Energetikai célú faanyagot nem
termelnek. Problémát jelent a vadászte-
rületek kijelölése. Szervezeti átalakítást
nem terveznek. Bõvítik az informatikai
rendszerüket. Szabó Tibor vezérigazga-
tó-helyettes kiemelte az erdõtelepítési
feladataikat, melyet egyre inkább a
megerõsödõ magánerdõ-tulajdonosok
végeznek. 

Elsõ napirendi pontként a 2007. évi
Vándorgyûlés elõkészületeirõl tájékoz-
tatták az elnökség tagjait a szervezõ
KEFAG Zrt. munkatársai. A Vándorgyû-
lés idõpontja 2007. június 22-23. A prog-
ram elkészült, a vendégek fogadásához
és ellátásához szükséges háttér rendel-
kezésre fog állni. A Vándorgyûlés szer-
vezésébe a magánerdõ-gazdálkodók és
a nemzeti park is részt vesz. 800 fõre
számítanak a nyolc programon. Az el-
nökség tagjai hozzászólásaikban java-
solták, hogy költségkímélõ legyen a
rendezvény; mentes a csillogásoktól;
szakmailag kerüljön megtöltésre, embe-

ri arcát mutassa, a baráti összetartást
hangsúlyozza; legyen önrész a költsé-
gekhez; kerüljenek feltárásra a pénz-
ügyi források a költségek enyhítésére;
az arculat gondosan jelenjen meg. Az el-
nökség a következõ határozatot hozta a
napirenddel kapcsolatosan.

11/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség a 2007. évi Kecskemé-
ti Vándorgyûlés elõkészítését jónak
értékeli. Felkéri a KEFAG Zrt. szer-
vezõit, mint rendezõket a mértéktar-
tó részvételi díj kialakítására. Az el-
nökség szükségesnek tartja pályáza-
tok felkutatását, melyek sikere esetén
a költségek csökkenthetõk. Az elnök-
ség részérõl az összekötõ feladatot
Puskás Lajos régióképviselõ látja el. 

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

A második napirendként kapott szót
az idõközben megérkezett dr. Tóth Im-
re elnök, a GEO-ENVIRON Környezet-
védõ Egyesület vezetõje, aki a Kárpátal-
ján lévõ Kõrösmezõ melletti Fekete-Ti-
sza forrásánál rendbe hozatta a Tisza La-
jos egykori OEE elnök vezette közgyû-
lés emléktábláját. Az évforduló alkalmá-
ból javasolja, hogy az Egyesület tartson
megemlékezést a helyszínen a jövõ év-
ben. Az elnökség egyetértett a javaslattal
és a következõket határozta el. 

12/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség megköszöni dr. Tóth
Imrének a GEO-ENVIRON Környe-
zetvédõ Egyesület elnökének áldo-
zatos munkáját. Támogatja a 2007.
augusztus 22-24. között Kõrös-
mezõn a Fekete-Tisza forrásánál
tartandó kihelyezett ünnepélyes el-
nökségi ülést, a 125 éve megtartott
és Tisza Lajos egykori egyesületi el-
nök által vezetett közgyûlés emlé-
kére. Megbízza Kertész József el-
nökségi tagot a részletek kidolgozá-
sával.

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az elnökség a következõkben az
Egyesület szabályzatinak aktualizálásá-
val foglalkozott. Bogdán József a Díj Bi-
zottság elnöke terjesztette az elnökség
elé a Kitüntetések Adományozási Sza-
bályzatának módosítási javaslatait, több

változatban. Az elnökség hosszas vita
után hozta meg határozatát. 

13/2006. (szept. 27.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a Kitüntetések Ado-
mányozási Szabályzatát az alábbiak
szerint javasolja módosítani.

A Kitüntetések Adományozási Sza-
bályzatának jelenlegi módosítása az
Alapszabályt nem érinti.

A Szabályzat 5. sz. mellékletén a
„Javaslat egyesületi kitüntetésekre”
meg kell különböztetni és fel kell
tüntetni az „Erdõmérnök” és „Erdész-
technikus” pályázatot. 

A Díj Bizottság döntést elõkészítõ
szerepet kap. A beérkezett javaslatok-
ból összeállítja a szûkített jelölõlistát,
amelyrõl a küldöttközgyûlés szavaz.

A jelölés a jelenlegi rendszer meg-
tartásával a hat régió, valamint a
szakosztályok – elnökség javaslatai
alapján történik. Ez 8 x 3 = 24 javasla-
ti lehetõséget jelent kitüntetésenként.

A jelölõlistára a Díj Bizottság által
legméltóbbnak ítélt maximum 6-6 fõ
kerül.

Az Elismerõ Oklevél kitüntetésben
részesülõk nevének felolvasására a
Vándorgyûlés keretében megtartott
ünnepi küldöttközgyûlésen kerül
sor, az oklevelek átadása az év végi
küldöttközgyûlésen történik.

A Díj Bizottságba a tagokat a hat
régióképviselõ javasolja, továbbá
egy-egy tagot az elnökség, az erdész-
technikusok és a nyugdíjasok dele-
gálnak. 

Az elnökség megbízza Bogdán Jó-
zsefet a Kitüntetések Adományozási
Szabályzatának átdolgozására és a
következõ elnökségi ülésre való be-
terjesztésére.

(A határozatot 8 igen, 0 nem és 1
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az elnökség az elõzõ elnökség idején
elõkészített, de el nem fogadott szabály-
zatok napirendre tûzésérõl is döntött. 

14/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség megbízza dr. S. Nagy
Lászlót a Szeniorok Tanácsának el-
nökét, hogy terjessze az elnökség
elé az Országos Erdészeti Egyesület
Etikai Szabályzatát 2007. február
28-ig. 

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

15/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

JEGYZÕKÖNYV
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérõl

a KEFAG Zrt. Dél-Kiskunsági Erdészetének Kelebiai Vadászházában
2006. szeptember 27-28-án
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Az elnökség megbízza Halász Gá-
bort az Országos Választási Bizottság
volt elnökét, hogy a választások ta-
pasztalatait összegezve, 2007. febru-
ár 28-ig terjessze be az elnökségnek a
módosított Választási Szabályzatot. 

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

16/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség megbízza Ormos Ba-
lázs fõtitkárt az OEE Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának aktualizá-
lásával és az elnökség elé való be-
terjesztésével 2007. február 28-ig.

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az Alkotmány utcai volt székhá-
zunkban lévõ ERDÉSZTEREM felújítása
dr. Sárvári János a könyvtárunk õre és
Ormos Balázs fõtitkár „felügyelete”
mellett folyik. A felújítás érinti a teljes
termet. A berendezéséhez szükséges
egyesületi tárgyak megõrzésre való át-
adása az épültet használó Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumnak. (A felújí-
tásról külön számolunk be az Erdészeti
Lapok hasábjain.) Az elnökség döntött
az egyes tárgyak átadásáról.

17/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség az Egyesület Alkot-
mány utcai volt Székházában lévõ
ERDÉSZTEREM felújításához a Wag-
ner Károly Erdészeti Szakkönyvtár-
ban elhelyezett Bedõ Albertet ábrá-
zoló festményt és a Bedõ térképet a
Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
umnak megõrzésre átadja, melyet
szerzõdés rögzítsen. Az átadással
kapcsolatos teendõk ellátásával meg-
bízza dr. Sárvári Jánost a könyvtár
õrét és Ormos Balázs fõtitkárt.  

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Egyesületünk is méltó módon kíván
emlékezni 1956 hõseire. Korábbi elkép-
zelés került az elnökség elé. Az OEE a
Vajdahunyad vár elõtti OEE millenniu-
mi kopjafájánál tartja rendezvényét. Hat
darab tölgyfa kerül ültetésre, „H” alak-
ban, emlékeztetve a hõsökre, majd ün-
nepi megemlékezésre kerül sor. 

18/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség az „Ültess fát a
hõsökért” országos akcióhoz kap-
csolódva emlékezik 1956 októberé-
re. Az ünnepség idõpontja 2006. ok-

tóber 27. 10,30; helyszíne Budapes-
ten a Vajdahunyad vára elõtti egyesü-
leti millenniumi kopjafa. Az elnök-
ség felkéri Kertész József elnökségi
tagot, a régió képviselõjét a megem-
lékezés teendõinek összefogására. 

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az erdõtörvény módosítására nyílott
lehetõség, melyet a három szervezet –
OEE, MEGOSZ, FAGOSZ – elnöksége
összefogva támogatott. A történelmileg
elsõ példaértékû érdekképviseleti össze-
fogás eredményeként elkészült a módo-
sítás tervezete, mely közös aláírás után
kerül megküldésre a Természeti Erõfor-
rások Fõosztályára. Egyesületünk elnök-
sége további kiegészítéseket hagyott jó-
vá, mely az erdészeti erdei iskola szolgál-
tatás és a természetjárás jogszabályi fel-
tételeit is beemelte a tervezetbe.   

19/2006. (szept. 27.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség az OEE, MEGOSZ,
FAGOSZ érdekvédelmi szervezetek-
kel közösen készített és az erdésze-
ti erdei iskolai szolgáltatással és a
természetjárással foglalkozó jogsza-
bályi kiegészítéssel az erdõtörvény
módosítás tervezetét elfogadja és a
résztvevõ szervezetek vezetõinek
aláírása után megküldi a Természe-
ti Erõforrások Fõosztályának. 

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az ülés másnap folytatódott, ahol az
Erdészeti Lapok mûködésével kapcsola-
tos kérdések kerültek napirendre. A vita
nem zárult le, folytatás várható e fontos
egyesületi témában még. Az elnökség a
következõ határozattal az Erdészeti La-
pok honlapjának elindítását rögzítette.

20/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség támogatja az Erdé-
szeti Lapok önálló honlapjának ki-
fejlesztését és megbízza Haraszti
Gyula SZB elnököt, hogy meghívá-
sos pályázat keretében válassza ki a
kivitelezõt. A SZB pályázati kiírásá-
nak ellenõrzésére és a bírálatok el-
végzéséhez háromfõs szakértõi bi-
zottság kerüljön felkérésre. 

(A határozatot 8 igen, 0 nem és 1
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az ülésrõl Kiss László régióképviselõ
és Haraszti Gyula SZB elnök munkakö-
ri elfoglaltság miatt távozott. Az elnök-
ség hét fõvel, határozatképesen folytatta
munkáját. 

Az elnökség a munkamegosztást
erõsítve Schmotzer András alelnököt a
következõ feladatokkal bízza meg.

21/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség az egyesületi munka
hatékonyságának növelése érdeké-
ben megbízza Schmotzer András ál-
talános alelnököt, hogy lássa el az
Egyesület belsõ életéhez kötõdõ régi-
ók, helyi csoportok, szakosztályok és
tanácsok munkájának összefogását,
segítését. 

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az új elnökség delegáltat küldött a
Pro Silva Hungariae-díj Bizottságba.

22/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség a Pro Silva Hungariae-
díj Bizottságba az Egyesület képvi-
seletére megbízza Schmotzer And-
rás általános alelnököt. 

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

A következõkben az elnökség tagjai
beszámoltak az elmúlt idõszakban vég-
zett munkájukról és programjavaslatok
hangzottak el. 

23/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség megbízza Schmotzer
András általános alelnököt, hogy
vegye fel a kapcsolatot a Szakszer-
vezeti Sportnapok szervezõivel an-
nak érdekében, hogy az OEE Erdei
Sportok Szakosztálya szervezésé-
ben versenyszámok kerüljenek a
programba (pl.: tájfutás). 

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az  Egyesületet a Selmeci Szalaman-
deren Schmotzer András általános alel-
nök képviselte idén szeptemberben. A
hagyományok õrzése érdekében cél-
szerû volna nagyobb képviselettel meg-
jelenni az Egyesületünknek is.

24/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség a Selmeci Szalaman-
der egyesületi megjelenését támogat-
ja és felkéri Ormos Balázs fõtitkárt,
hogy a 2007. évi program tervezeté-
ben szerepeltesse a rendezvényt.

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az elnökség foglalkozott a Szombat-
helyi Helyi Csoport vezetésének kérdé-
sével. Tudomásul vette Schmotzer And-
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rás általános alelnök beszámolóját az át-
adott jegyzõkönyv alapján. E szerint a
Szombathelyi HCS vezetése lemondott és
nem is indul a következõ választáson.
Ugyanakkor kérik, hogy a szükséges sza-
bálymódosítások történjenek meg az
egységes értelmezés miatt. 

25/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség tudomásul veszi a
Szombathelyi Helyi Csoport vezeté-
sének lemondását, a szükséges sza-
bályzatmódosítások elvégzését és a
tisztújítás elõkészítésével megbízza
Tihanyi Gyula elnökségi tagot, a ré-
gió képviselõjét, azzal a kikötéssel,
hogy a jelölõ bizottság összetétele fe-
jezze ki a helyi tagsági csoport ará-
nyokat.  

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

Az elnökség még az alábbi határoza-
tokat hozta.

26/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség a VI. Gyökerek és
lombok könyv 2006. évi kiadását tá-
mogatja, a szerzõdés megkötése
után a hiányzó pénzösszeg pótlásá-
ról gondoskodik. 

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

27/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség támogatja, hogy a Bedõ
Albert Középiskola, Erdészeti Szakis-
kola és Kollégium 2008. évi 125 éves
fennállásának évfordulós ünnepsége
kerüljön be az OEE programjába.

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

28/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség azon tagjai, akik
költségeiket maguk fedezik, költ-
ségtérítésben részesülnek a benyúj-
tott bizonylatok alapján.

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

A kétnapos elnökségi ülést eredmé-
nyesnek ítélte meg dr. Pethõ József el-
nök. Megköszönte a házigazdák figyel-
mességét és bezárta az ülést. 

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk:  Kertész József

Tihanyi Gyula

Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szak-
osztálya, a Fakereskedelmi Szakosztály
érdeklõdõ tagjainak részvételével,
2006. szeptember 12-13-án tartotta ki-
helyezett ülését a KEFAG Zrt. Bugaci
Erdészeténél. Az ülés fõ témái az erdõ-
tanúsítás hazai feltételeirõl, valamint a
fa energetikai hasznosításának tapasz-
talatairól szóló tájékoztatók voltak. 

Elõször Kiss Béla vezérigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, majd rövi-
den bemutatta a KEFAG Zrt. gazdálko-
dásának idõszerû jellemzõit. 

Ezt követõen dr. Marosi György, a
Tanúsitási Rendszerek Szakosztály el-
nöke ismertette a két nap részletes
programját, majd Illyés László a Fake-
reskedelmi Szakosztály elnöke adott tá-
jékoztatót a fa energetikai hasznosításá-
nak kereskedelmi hatásairól. Megállapí-
totta, hogy az energia célú felhasználás
mára jelentõsen megnövelte a faanyag
iránti keresletet. Ez várhatóan még to-
vább növekszik, ezáltal fahiányt és ár-
emelkedést okoz. A TÜZÉP-nél az el-
múlt 3 évben a szén ára kb. 5%-kal, a
tüzifáé 50%-kal emelkedett.

A jelenlévõk többsége egyetértett
Szalkay Györggyel, aki szerint az
elsõdleges faipar nem lesz képes 20-30 %
alapanyag-áremelkedést továbbadni
termékeiben, ez beláthatatlan változá-
sokat okozhat a jövõben.

Az erdõtanúsítási rendszerek közül
az FSC-t már mûködtetõ Nyírerdõ Zrt.-
tõl Elek Miklós, a Mecseki Zrt.-tõl Pott
Imre, a SEFAG Zrt.-tõl Puskás Zoltán

osztotta meg tapasztalatait a hallgató-
sággal.

Ezután a PEFC Magyarországi Egye-
sület elnöke, Sódar Pál, és titkára, Len-
gyel Attila tájékoztatója következett.
Eszerint az erdõgazdaságok elõzetesen
mind jelezték szándékukat a PEFC tag-
ságra, de a tagfelvételi kérelem nyom-
tatványát már nem küldték vissza, és
alapdíját nem fizették be. Pedig a belé-
pett tagok gyûlése jogosult meghatá-
rozni a PEFC költségeinek mértékét.
Ezért most elsõ teendõ a tagbelépést
elõírásszerûen elvégezni és a PEFC
nemzeti szabványát kidolgozni.

Dr. Marosi György szakosztályelnök
összefoglalta a PEFC bevezetésével
kapcsolatos teendõket, majd az elsõ
nap hangulatos vacsorával és kötetlen
beszélgetéssel zárult.

Másnap délelõtt a helyszínen tekin-
tettük meg – a Bugaci Erdészet vezetõ-
je Fodor Mihály vezetésével – az
õsborókást, az erdészet által kivitelezett
erdõtelepítéseket, az alsómonostori
csemetekertet és a barázdás ültetésû
mesterséges erdõfelújítást. A faipari
üzemben pedig a raklapgyártás megis-
mertetésével bõvítették tapasztalatain-
kat. 

Szakosztályülésünk programja Bu-
gacon az Alföldfásítási Múzeum meg-
tekintésével, majd ebéddel zárult. A
résztvevõk hasznos tapasztalatokkal
és élményekkel gazdagodva indultak
haza. 

A szakosztályülés sikeréért köszönet

illeti KEFAG Zrt. dolgozóit a szervezé-
sért. Külön köszönetünket fejezzük ki
Kiss Béla vezérigazgató úrnak, aki a
szakosztályülést megtisztelte jelenlété-
vel, és anyagilag is támogatta rendezvé-
nyünket.

Iványi Miklós 
szakosztály titkár

* * *

Kárpátaljai erdészek 
magyarországi tanulmányútja 

Az Erdõhasználati Szakosztály 2005. évi
tanulmányútjának viszonzásául 2006.
augusztus 23-26. között 21 fõs erdész-
csoport látogatott hozzánk, a Kárpátal-
jai Erdészeti Vezérigazgatóság és annak
Ökörmezõi, Volóci, Munkácsi, Bereg-
szászi és Szolyvai, Huszti vezetõi közül.

A program a Beregi Tiszaháton
kezdõdött. Csarodán, a falu református
mûemléktemplománál Szalacsi Árpád,
a Nyírerdõ Zrt. Fehérgyarmati Erdésze-
tének igazgatója köszöntötte a vendé-
geket. Röviden bemutatta az Erdészet
tevékenységét, ismertette azt a különle-
ges éghajlati állapotot, amely a „közeli”
hegyeknek köszönhetõen, a több csa-
padék, párásabb levegõ, jobb talaj-
adottság miatt a gyertyános-kocsányos
tölgyesek kialakulásához vezetett. Ez az
erdõtársulás a jelenlegi politikai határ
túloldalán gyakori, nálunk  ritka,  azon-
ban egyfajta összekötõ kapocs, és re-
ményeink szerint nemcsak az erdészek
között. Ezt követõen Tóth János mûsza-
ki vezetõ kollégánk a térség néprajzi,
építészeti érdekességeirõl szólt dióhéj-
ban. A csodálatos Csarodai és Tákosi
református mûemléktemplomok meg-

Szakosztályi hírek


