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Az Elnökség a SEFAG Rt.-nél ez évben
megrendezett „Az év erdésze 2004” ver-
seny értékelése és a fontos témakörök,
az Egyesület mûködésének és pénzügyi
alapjainak továbbfejlesztése, megújítása,
idõt igénylõ megtárgyalása érdekében,
tartotta kétnapos kihelyezett ülését. 

Cserép János elnök köszöntötte a
megjelenteket, az elnökség tagjait és a
meghívottakat. Az ülésen megjelentek:
az Elnökség teljes létszámban; Duska
József alelnök, dr. Péti Miklós magán-
erdõért felelõs alelnök, Apatóczky Ist-
ván technikus alelnök, Firbás Nándor,
Pallagi László, Bejczy Péter, Molnár
György, Puskás Lajos, Csiha Imre terü-
leti képviselõk, dr. Szikra Dezsõ Erdé-
szeti Lapok SZB elnök; az állandó meg-
hívottak közül: Kolozsvári Ákos EB el-
nök, Répászky Miklós az OEE Magán-
erdõ Tanács elnöke, Riedl Gyula
könyvtárvezetõ, Ormos Balázs fõtitkár,
Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester
Gézáné titkárságvezetõ. dr. Sárvári Já-
nos MEGOSZ fõtitkár és Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó igazgató asszony kimen-
tette magát az ülésrõl. Az elnökség ti-
zenegy fõvel határozatképes.

A napirendek tárgyalásához meghí-
vást kaptak: dr. Bondor Antal „Az év
erdésze 2004” verseny elnöke, aki ki-
mentette magát az ülésrõl, Horváth
Dezsõ SEFAG Rt. vezérigazgató-helyet-
tes,  dr. Takács László a verseny fõszer-
vezõje, Pintér Ottó SEFAG Rt. Zselici Er-
dészet erdészeti igazgatója, a verseny
helyi szervezõje, Horváth József HCS tit-
kár, Detrich Miklós a SEFAG Rt. sajtó
képviselõje, dr. Pethõ József Szombat-
helyi Erdészeti Rt. vezérigazgatója, a
2005. évi Vándorgyûlés házigazdája,
Gémesi József az Erdészcsillag Alapít-
vány kuratórium elnöke, Bogdán József
DB elnök, Schmotzer András az OEE
volt elnöke, Káldy József MEFA Rt. ve-
zérigazgatója, az OEE volt elnöke,
Feiszt Ottó ZALAERDÕ Rt. vezérigazga-
tója, aki kimentette magát és Tihanyi
Gyula a HCS titkára képviselte, Horváth
László Bakonyerdõ Rt. vezérigazgatója,
aki kimentette magát.

A napirend tárgyalása elõtt Barkóczi
István a SEFAG Rt. vezérigazgatója kö-
szöntötte a megjelent valamennyi kollé-
gát és eredményes munkát kívánt ré-
szükre.

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség határozatképes, beje-
lentette a napirendi pontokat és módosí-
tásukat, mellyel az elnökség egyetértett.

1. A 2005. évi Vándorgyûlés elõkészü-
leteirõl dr. Pethõ József a Szombathelyi Er-
dészeti Rt. vezérigazgatója adott tájékozta-
tást. A Vándorgyûlés idõpontja 2005. má-
jus 20-21. Korábban 1928, 1969, 1989
években volt házigazdája a Vándorgyûlés-
nek az erdõgazdaság. A négy igazgatóság
területén kerülnek megrendezésre a prog-
ramok, melyek terepi, gyakorlati bemuta-
tóval is kiegészülnek. A közös baráti talál-
kozót a Jeli arborétumban tervezik a
szervezõk. A következõ, 2006. évi Ván-
dorgyûlés szervezésére a Veszprémi HCS
adott be igényt, a Bakonyerdõ Rt., a HM
VERGA Rt., az ÁESZ és a magánerdõvel
foglalkozó szervezetek megyei és helyi
szervezetei részvételével. 

Az Elnökség elfogadta a beszámolót
és a 2006. évi Vándorgyûlés veszprémi
szervezését.  

2. Erdészcsillag Alapítvány jövõbeni
pénzügyi mûködése volt a következõ
téma, elõadója Gémesi József a Kurató-
rium elnöke. Ismertette az Alapítvány

eddigi tevékenységét, a jövõbeni fel-
adatok közül kiemelte az önállóan fo-
gadható szja 1% megszervezését úgy,
hogy az OEE eddigi pénzügyi támoga-
tása is megmaradjon. Az Alapítvány fel-
adatainak bõvülésével újra kell tárgyalni
az anyagi, személyi és munkamennyi-
ségi vonatkozásokat. A lehetséges pá-
lyázatok feltárása szükséges. Hozzászó-
lásaikban Bejczy Péter, Schmotzer And-
rás, Ormos Balázs és Cserép János java-
solták, hogy az Erdészeti Lapok januári
és februári számában jelenjen meg fel-
hívás a szja 1% támogatás ügyében. A
felhívást javasolják megküldeni továb-
bá a magánerdõ-gazdálkodóknak, a
vállalkozóknak, az erdei iskoláknak és
kifüggeszteni az erdészeteknél is. El-
hangzott, hogy az Erdészcsillag Alapít-
vány létrehozása és mûködtetése siker-
története az Egyesületnek, köszönet il-
leti azokat, akik a munkában részt vet-
tek. Az Elnökség a beszámolót tudomá-
sul vette.

3. OEE tagdíj módosítása, Erdészeti
Lapok pénzügyi mûködési rendje, sza-
bályzatának megalkotása, OEE Befek-
tetési Szabályzat módosítása, témakö-
rök összevontan kerültek megtárgyalás-
ra. Ormos Balázs egészítette ki az írás-
ban megküldött elõterjesztést. Eszerint
a tagdíjrendszer egyszerûsítése és az Er-
dészeti Lapok piaci ár közelében
történõ értékesítése szükséges a pénz-
ügyi háttér biztonsága érdekében.
Különbözõ variációk kerültek kidolgo-
zásra és elõterjesztésre. A kérdés fon-
tosságát jelezte, hogy nagy vita bonta-
kozott ki a különbözõ nézetek és hang-
súlyok összehangolása közben. Kolozs-
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vári Ákos az EB elnöke ismertette a té-
mával kapcsolatosan a testület vélemé-
nyét, mely szerint szükség van a bevé-
telek növelésére és a tagdíj és a lap dí-
jának különválasztására. A tagdíj módo-
sítása így sem fedi a lap kiadásának ön-
költségét (kb. 80%). A vitában Firbás
Nándor, Pallagi László, Káldy József,
Molnár György, Puskás Lajos,
Schmotzer András, Csiha Imre, Péti
Miklós, Bejczy Péter, Ormos Balázs és
Cserép János mondta el véleményét és
tettek javaslatokat. Egyetértés született,
hogy a tagdíj kerüljön külön megjelení-
tésre. A tagdíjak megosztására több ja-
vaslat is felmerült. Az Erdészeti Lapok
tagdíjként való megjelenítése vagy a la-
pok külön megfizetése, piaci áron vagy
az alatt szintén vita tárgya volt. Az egy
hóra esõ tagdíjak mértéke az „egy kifli”,
egy „sör” árához mérten nevetséges
összeg, ugyanakkor vannak olyan ta-
gok, fõleg a nyugdíjasok, akiknek a fi-
zetés nehézségekbe ütközik illetve te-
kintettel kell rájuk lenni az Egyesület-
ben elõzõekben kifejtett tevékenysé-
gük miatt, szóltak az érvek és ellenér-
vek. Az ifjúság beszervezése a tagság
körébe nyomós érv a tagdíj megállapí-
tásánál. Az Erdészeti Lapok kiadását a
pályázatok segítik, ugyanakkor
lehetõvé kell tenni, hogy a tagdíjra le-
hessen többletbefizetéseket is tenni,
akinek lehetõsége van erre. A megosz-
tásra és a hozzá kapcsolódó forint
összegekre különbözõ javaslatokat tet-
tek a jelenlévõk. Cserép János vélemé-
nyének elmondása után szavazásra tet-
te fel a részkérdéseket, melynek ered-
ményeként az elnökség határozata
megszületett.

18/2004. (nov.9.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség megtárgyalta a 2005.
évtõl érvényes tagdíjak megosztását
és mértékét, az Erdészeti Lapok pia-
ci árát, melyet a Küldöttközgyûlés
elé terjeszt megvitatásra és jóváha-
gyásra a következõk szerint. 

Az Egyesület éves díjai 2005. ja-
nuár 1-tõl:

Egyéni tag tagdíja: nyugdíjas, ta-
nuló, GYED: 600 Ft.

(Szavazás eredménye: 8 igen, 0
nem, 3 tartózkodással megszavaz-
va.)

Egyéni tag aktív dolgozó: 1800
Ft.

(Szavazás eredménye: 10 igen, 0
nem, 1 tartózkodással megszavaz-
va.)

Erdészeti Lapok költségtérítése
egyéni tag részére 3600 Ft.

(Szavazás eredménye: 6 igen, 4
nem, 1 tartózkodással megszavazva.)

Pártoló tag, jogi személy tagdíja
megállapodás szerint.

Erdészeti Lapok piaci ára 6000 Ft.
(Szavazás eredménye: 10 igen, 0

nem, 0 tartózkodással megszavazva)
A továbbiakban az Erdészeti Lapok

mûködési rendjérõl készített írásos
elõterjesztésrõl hangzottak el a javasla-
tok. Kolozsvári Ákos EB elnök a testület
véleményét tolmácsolta, mely szerint a
szabályozás tartalmával és a mértékek-
kel egyet értenek, formai, megjelenítési
javaslataikat a fõtitkárnak megadták.
Kérte, hogy legyen a lapok szerkeszté-
sére vonatkozó szabályozás is.  Cserép
János elnök egyetértett a felvetett javas-
latokkal és a szabályzat címének módo-
sítására tett javaslatot. Pápai Gábor a
fényképek személyi jogaira vonatkozó
felvetése a szabályzattal nem ellentétes,
az elnökség a következõ határozatot
hozta:

19/2004. (nov.9.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség elfogadta az Erdésze-
ti Lapok Mûködésének Szabályait,
mely 2005. január 1-tõl hatályos.
Felkérik dr. Szikra Dezsõ SZB elnö-
köt, hogy 2005. január 31-ig ter-
jessze elõ az Erdészeti Lapok Szer-
kesztési Szabályait jóváhagyásra.

(Jelen volt 11 fõ elnökségi tag, a ha-
tározatot egyhangúan megszavazták.)

Az elnökség Kolozsvári Ákos EB el-
nök elõterjesztésében, vita nélkül, az
alábbi határozatban rögzítette az Egye-
sület befektetési szabályainak módosí-
tását. A módosítás lényege, hogy a tar-
talék pénzeszközöket a tartós kötele-
zettségek és az éves pénzügyi terv is-
meretében, a fordulónap megjelölésé-
vel az Elnökség határozza meg.

20/2004. (nov. 9.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség elfogadta és a Kül-
döttközgyûlés elé terjeszti megvita-
tásra és jóváhagyásra az „Országos
Erdészeti Egyesület Befektetési
Szabályzata”-t.

(Jelen volt 11 fõ elnökségi tag, a
határozatot egyhangúan magsza-
vazták.)

4. A Kitüntetések Adományozási Sza-
bályzata módosítása, Bogdán József DB
elnök elõterjesztésében került az El-
nökség elé. A Díjbizottság ülésén felvett
jegyzõkönyv tartalma került tájékozta-
tásként ismertetésre. Az Elõterjesztés lé-
nyegi módosítást nem érintett, a felve-
téseket a Díjbizottság részben saját ha-
táskörében rendezheti. Cserép János
kérte a Díjbizottság elnökét, hogy a
fennmaradó módosításokra konkrét írá-
sos elõterjesztés készüljön.

5. „Az év erdésze 2004.” verseny ta-
pasztalatainak megvitatása, javaslatok a
következõ verseny rendezõjének.
Apatóczky István technikus alelnök is-
mertette a SEFAG Rt.-nél ez évben lezaj-
lott verseny eredményeit és tapasztalata-
it. A jelenlévõ helyi vezetõk és szervezõk
véleményének meghallgatása után Cse-
rép János elnök elismerte, hogy nagyobb
szerepet kell vállalni, az erdészekkel töb-
bet kell foglalkozni egyesületi és vállalati
szinten is. Az elnökség elismerte és meg-
köszönte a SEFAG Rt. vezetésének és a
szervezõknek a színvonalas rendezését.

6. Javaslatok kérése az OEE 2005.
évi programjához és pénzügyi tervé-
hez, napirendi ponthoz az ágazati
kommunikáció hiányosságai és az
OEE szerepének erõsítése javaslat ke-
rült szóba. 

Fotó: Detrich M.
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7. OEE évzáró rendezvény, melyet
Budapesten az Erdészeti Információs
Központban, 2004. december 8-án tart
az Egyesület. 

Cserép János elnök elfoglaltsága mi-
att távozott és az ülést Duska József al-
elnök vezette tovább.  

Egyebek:
A 2005. évi költségvetés és adótörvé-

nyek módosítása ügyében lépjen az
Egyesület. Az erdészeti feladatok (közcé-
lú feladatok) 1 milliárd forinttal való nö-
velése szükséges, az illetményfa rendezé-
se az adótörvénybe az erdõgazdálkodás-
ban dolgozók részére (állami és magán
együtt!). Gondot jelent, hogy az erdõ-
gazdálkodás nem mezõgazdasági tevé-
kenységnek minõsül, legyen megjelenít-
ve az EU támogatásoknál, a kirekesztés
ellen fel kell lépni. Errõl írásos, a részlete-
ket bemutató, pontosító anyag készüljön. 

Az Egyesület állítson össze ajándék
kollekciót, árlistával, melyet a helyi cso-
portok, egyének megvásárolhatnak, a
Vándorgyûlésen megkaphatnak. Az
igényt az Egyesület titkársága gyûjtse
össze.

Duska József alelnök a november 9-i
ülés hivatalos részét bezárta, megkö-

szönte a SEFAG Rt. vezetõinek, hogy
helyet adtak a fontos rendezvénynek.

A kétnapos elnökségi ülés céljának
megfelelõen, este az összejövetel kötet-
len beszélgetés formájában folytató-
dott, ahol határozatok nem születhet-
tek, de az együttmûködésnek és fel-
ajánlásoknak teret lehetett engedni: 

Örömmel vették a jelenlévõk Pallagi
László területi képviselõ, az EGERERDÕ
Rt. vezérigazgatója felajánlását, Schmot-
zer András volt OEE elnök, a 2003. évi
Mátrafüredi Vándorgyûlésünk szerve-
zõjével, hogy 2005. évben Felsõtárkány-
ban megrendezik „Az év erdésze 2005”
versenyt és baráti találkozót.

Ugyancsak az EGERERDÕ Rt. vállal-
ta, hogy az erdészeti kommunikáció
elõbbre vitele érdekében, referencia-
ként, az erdészeti erdei iskola szakosz-
tály tagjaival közös kutatást és gyakor-
lati megvalósítást dolgoz ki a témakör-
ben, még ez évi kezdéssel. 

Az OEE szja 1%-os felhívásában sze-
repeltesse a természetvédelmet is és a
napilapokban, a BÚVÁR-ban is tegye
közzé.

A területi képviselõk a feladataikat
és az információkat részükre kör e-mail
segítségével kapják meg. 

Az érdemi beszélgetés és gondolat-
csere kora hajnalban fejezõdött be. A
második napon Pintér Ottó erdészeti
igazgató vezetésével kulturális és szak-
mai programon vett részt az elnökség.
Kaposszerdahelyen megcsodálhatta
Horváth-Béres János fafaragó alkotása-
it. Pintér Ottó ismertette az erdészet
szakmai munkáját és gazdálkodását,
majd az ezüsthársas-bükkös génrezer-
vátum került megtekintésre. Zárásként
összefoglalásra kerültek az elnökségi
ülésen felvetett legsürgõsebb teendõk.   

Az alelnök megköszönte a házigaz-
dáknak a szíves vendéglátást, a
résztvevõknek a munkát és bezárta a
kétnapos kihelyezett ülést. Külön kö-
szönet illeti a szakszemélyzetet, a mun-
kát segítõ kiszolgálás és ellátás miatt.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János
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Frey József 
(1944-2004)

Sokaktól kísérve, nagy részvéttel helyezték
végsõ nyughelyére Frey József erdésztechni-
kust a kakasdi temetõben. Egész életében a
tolnai tájhoz kötõdött. Szekszárdon szüle-
tett, aztán egy emberöltõn át a szekszárdi
Sötétvölgy kerületvezetõ erdészi tisztét töl-
tötte be. 

Édesapja is erdészként mûködött. Egyik
nõvére után maga is erdésznek jelentkezett.
Az akkori idõknek megfelelõen elõfelvételi
rendszerben tanult. Így egy év szakmai gya-
korlat után lett a soproni Erdészeti Techni-
kum tanulója. Szerette, amit tanult, szerette,
amit csinált. Õt is szerették, osztálytitkárnak
választották. A fiatal technikus 1964. szep-
tember 1-én jelentkezett a Bátaszéki Erdé-
szetnél, ahol is 1997-ig teljesített szolgálatot. 

Az igényes, jól képzett szakember a gya-
kornokság után a Szekszárdi dombság egyik
hangulatos, kedves tájrészletében lesz önál-
ló: kerületvezetõ.

Családot alapít. Elsõ gyermeküknek még
petróleumlámpás, kies erdészlak jelenti az
otthont. A megyeszékhely közelsége, a
szekszárdiak immáron generációs madarak-
fák napi kötõdése kihívásokat táplált. 

Az 1973. évi OEE vándorgyûléshez –
aminek Sötétvölgy helyszíne volt – kapcsol-
hatóan ifjúsági tábor, út, villany, horgásztó,
vadbemutató épült, arborétum létesült. 

A gombaszakértõi vizsgával is ren-
delkezõ, a szakmát méltósággal és szeretet-

tel képviselõ szakember elismerést és bará-
tokat szerzett hivatásának. Idõközben a csa-
lád is bõvült: a megszületett második leány-
kát már a faluban épült, új erdészházba vi-
hették haza.

Frey József jószívû ember volt. A vidám
szív derûssé teszi az arcot. Egyenes lelkû,
szókimondó ember lévén, adódott össze-
koccanás is a tennivalók során. 

Tennivaló, feladat pedig bõven volt. Az
akkori támogatási rendnek köszönhetõen a
mezõgazdaság jelentõs dombvidéki területe-
ket adott fel, átengedve azokat erdõtelepítés
céljaira. 

Kevés erdésznek van módja úgy
erdészkedni, mint ahogy Frey Józsefnek
volt. A meglévõ hagyományos erdészkerüle-
te szomszédságában több, mint négyszáz
hektár erdõt telepített és nevelt. Igaz, egy er-
dészet, egy erdõgazdaság adta a szakmai és
anyagi hátteret, de a frontvonalban Õ volt.
Az Õ kerülete sosem volt munkáskéz híján. 

A kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klí-
mában, jellemzõen többletvízhatástól függet-
len száraz vályogtalajokon a táj arculatát for-
máló kemény munka évtizedeken ívelt. Az
egykori erdõtelepítések belterjessége eltûnt,
az erdõ szépségében, az erdei látkép nagy-
szerûségében megjelent az erdész munkája. 

Nemzedékünk életében, amikor az em-
beri környezet felélése megfordíthatatlan,
minden jó szó, hát még egy ilyen tevékeny-
ség, ami több millió fácska ültetésével járt,
hitvallás. 

Mi más lehetne õszintébb azonosulás a
természettel, mint az erdõ ?

Kedves Jóska barátom !
A sors kegyeként erdõket nevelhettél, ma-

radandót alkottál. Az emlékezés elhalványul,
az emlékezõk elenyésznek. A fák túlélnek
bennünket, emlékeztetnek az erdészre is. Az
erdõ örök. Nyugodj békében. Isten áldjon !

Nyúl Bertalan

Balázs Miklós
okl. erdõmérnök

(1928–2004)

Ráckevén 76 éves korában elhunyt Balázs
Miklós okl. erdõmérnök.

Kollégánk erdész pályafutásának jelentõs
részét a Ráckevei Erdészetnél töltötte, és az
akkori motoros korszakban rendületlenül
rótta a kilométereket az általa igen kedvelt
ártéri és észak-alföldi erdõk útjain, jellegze-
tes piros JÁWA motorkerékpárjával, még ak-
kor is, amikor üzemgazdászként a papír-
munka már fõképp az íróasztalhoz kötötte.

Idõvel a termelõszövetkezeti erdészeti
szakirányítás lett a kedvelt szakterülete, és
haláláig aktívan tevékenykedett az OEE
ezen szakmai csoportjában is.

Nyugdíjasként még kijárt az erdõbe, tisz-
tításokat vállalt, és a részére járó fát maga
darabolta és hasogatta fel, amíg bírta erõvel
– az utóbbi idõben egyre kevesebbet.

Ráckevén erdõmérnök felesége mellé te-
mették el, és utolsó útjára elkísérték család-
tagjai, erdész kollégái, szomszédai és barátai.

Nyugodjék békében!
Dr. Czerny Károly


