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Jelen vannak: dr. Pethõ József elnök,
Schmotzer András alelnök, Doros Ist-
ván technikus alelnök, Haraszti Gyula
az Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsá-
gának elnöke, Horgosi Zsolt, Kertész Jó-
zsef, Kiss László, Máté Zoltán és Tiha-
nyi Gyula régióképviselõk; Bogdán Jó-
zsef a Díj Bizottság elnöke, Lengyel
László arculat tervezõ, valamint tanács-
kozási joggal meghívottak közül: Ko-
lozsvári Ákos EB elnök, dr. Sárvári Já-
nos a MEGOSZ fõtitkára, Ormos Balázs
fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mes-
ter Gézáné titkárságvezetõ. Kimentését
kérte: Bodor Dezsõ Károly magánerdõs
alelnök és Puskás Lajos régióképviselõ.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket, majd
megnyitotta az ülést. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Haraszti Gyulát és Horgosi Zsoltot kérte
fel. Az írásban kiküldött napirendi ponto-
kat az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pont elõadója Bog-
dán József, a Díj Bizottság elnöke tájé-
koztatta az elnökséget, hogy az elõzõ el-
nökségi ülésen elhangzottaknak megfe-
lelõen Kertész József átdolgozta a Kitün-
tetési Szabályzatot. A módosítás az Alap-
szabályt nem érinti. A bizottság tagjai
Kertész József javaslatára, a technikusok
részére új kitüntetés alapítását terjesztik
az OEE elnöksége elé Decrett József Em-
lékérem elnevezéssel. Az új díjat azon kö-
zépfokú végzettségû erdészek kapnák,
akik jórészt középfokú végzettséghez
kötött munkakörben, a tõ mellett,
kiemelkedõen végezték munkájukat. 

Tájékoztatta továbbá az elnökség
tagjait, hogy a Díj Bizottságban tovább-
ra is szerepet vállalna: Fejes Dénes,
Répászky Miklós, dr. Rónai Ferenc,
Bogdán József. Kéri az Elnökségtõl,
hogy jelölje meg a 6 régiót, az erdész-
technikusokat, valamint a nyugdíjaso-
kat képviselõ bizottsági tagokat, vala-
mint a Díj Bizottság elnökét.

A hozzászólásokban elhangzott,
hogy a technikusok éveken keresztül
kimaradtak a kitüntetésekbõl, ezért in-
dokolt a Decrett-díj létrehozása hason-
lóan a Bedõ- és Kaán-díjakhoz.  

Dr. Pethõ József megköszönte Bog-
dán József szóbeli kiegészítéseit, vala-
mint a hozzászólásokat és javaslatokat.
Úgy érzi, hogy az Egyesületnek nagy
érdeme lesz az új díj alapítása. A Kitün-
tetési Szabályzatot – a módosítások át-
vezetése után – megvitatásra ki kell kül-
deni az OEE szervezeti egységeinek.

29/2006.(november 8.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az elnökség megtárgyalta a Ki-
tüntetések Adományozási Szabály-
zatát. Megbízza Bogdán Józsefet, a
Díj Bizottság elnökét, hogy a módo-
sítások átvezetése után a szabályzat
tervezetét küldje meg a helyi cso-
portoknak, a szakosztályoknak,
pártoló tanácsoknak, az elnökség
tagjainak, valamint az OEE Titkársá-
gának. A módosító javaslatokat no-
vember 24-én, 12.00 óráig kell meg-
küldeni az OEE titkárságára. 

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

Második napirendi pontként dr.
Pethõ József elnök és Ormos Balázs
fõtitkár javasolta, hogy az elnökség
2007-ben ne tervezzen az egyéni tagok
részére tagdíjemelést. Fõtitkár úr tájé-
koztatta az elnökség tagjait, hogy a Tit-
kárság ismét kiküldi a helyi csoportok-
nak a nyugdíjasok számát azzal, hogy
létszámarányosan adják meg a „kedvez-
ményes” Erdészeti Lapok költségtéríté-
sére (1800,- Ft/év) jogosultak névsorát.
Pártoló jogi tagdíjjal kapcsolatban
fõtitkár úr elmondta, hogy az állami
erdõgazdaságokkal meg kell újítani az
együttmûködési megállapodást, vala-
mint meg kell határozni a jogi tagdíj
összegét. 

A hozzászólásokban és a javaslatok-
ban megfogalmazásra került, hogy az ál-
lami erdõgazdaságokon kívül más jogi
személyek is támogassák az Egyesületet.
Szóba kerültek a tehetõsebb magánerdõ-
gazdálkodók, a biomassza-erõmûvek és
más, az erdõgazdálkodáshoz közel álló
vállalkozások. 

Az elnökség a következõ határozatot
hozta:

30/2006.(november 8.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az elnökség az egyéni tagdíjak
2007. évi díjának emelését nem kez-
deményezi a küldöttközgyûlés felé. 

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

A harmadik napirendi pont elõadója
Haraszti Gyula, az EL SZB elnöke el-
mondja, hogy az írásban kiküldött EL
Mûködési Szabályzathoz írásban nem,
de szóbeli visszajelzéseket kapott.
2007. január 1-re egységes szerkezetbe
szeretné hozni a szabályzatot. Kéri az
elnökségi tagok véleményét, javaslatait.
Röviden tájékoztatta az elnökség tagja-
it, hogy írásban felkereste az állami
erdõgazdasági zrt.-k vezérigazgatóit az
Erdészeti Lapok honlap beindításának
támogatására. Eddig a huszonkét
erdõgazdaságból tizenhattal egyezte-
tett, hét társaság jelezte támogatását,
eddig összesen 460 000,- Ft áll rendel-
kezésre. A támogatási szerzõdések alá-
írás alatt vannak. Egy társaság csak
2007-ben tud támogatást nyújtani, két
társaság írásban értesítette, hogy nem
ad támogatást. 

A jelenlévõ elnökségi tagok a vita so-
rán kérték, hogy a szabályzatban az
idõt álló stratégiai elemek kerüljenek
be. Kerüljön szabályozásra a lapokban
megjelenõ hirdetések feltételei. Továb-
bi felvetés volt, hogy több cikket látná-
nak az erdõgazdasági zrt.-k életérõl.

Dr. Pethõ József elnök, mint az Erdé-
szeti Lapok felelõs kiadója javasolta,
hogy a szabályzat tartalmazza az SzB el-
nökének, az SzB tagjainak, valamint a
fõszerkesztõnek a munkaköri feladata-
it. A döntés felelõsségét az Egyesület el-
nöke vállalja magára. Támogatja, hogy
dr. Sárvári János, Kolozsvári Ákos, Ha-
raszti Gyula közösen tekintsék át a sza-
bályzatot.

31/2006. (november 8.) sz. hatá-
rozat:

Az elnökség felkéri Haraszti Gyu-
lát, a Szerkesztõ Bizottság elnökét,
hogy az Erdészeti Lapok mûködési
rendjének tervezetét terjessze a

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jegyzõkönyv
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérõl

Budapesten az OEE Klub termében
2006. november 8-án
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2007. januári elnökségi ülés elé, jó-
váhagyásra.

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

A következõ napirendi pontként a
2007. évi program került megvitatásra.
Ormos Balázs ismertette a program terve-
zetét, mely elõzetesen kiküldésre került
az elnökség tagjainak. Hozzászólások
után az eredeti változat mellett döntött az
elnökség, melyet ki kell küldeni megvita-
tásra az OEE szervezeti egységeinek. 

32/2006.(november 8.) sz. hatá-
rozat:

Az elnökség a módosított 2007.
évi egyesületi program tervezetét ja-
vaslattétel érdekében vitára bocsátja
a régiók, helyi csoportok, szakosz-
tályok, pártoló tanácsok körében. 

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

Haraszti Gyula az elnökségtõl dön-
tést kér az EL honlapjának beindításához.
Tájékoztatást ad arról, hogy árajánlatokat
kértek be a weblap készítésére. A beér-
kezett öt ajánlat értékelése után a bizott-
ság – melynek tagjai: dr. Sárvári János,
Lengyel László és Pápai Gábor – az Egon
Art Bt. ajánlatát tartották a legkedvezõbb-
nek. Lengyel László a karbantartást fél
évig vállalja, utána Pápai Gábor feladata
lesz. 

33/2006. (november 8.) sz. hatá-
rozat:

Az elnökség elfogadja az Egon
Art Bt. árajánlatát az Erdészeti La-
pok honlapjának elkészítésére.

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

Schmotzer András felolvassa az
Erdõmûvelési Szakosztály levelét a va-
dászterületek kijelölésével kapcsolatos
NFA ténykedésekrõl. Javasolja, hogy az
FVM miniszterének dr. Pethõ József ír-
jon levelet. 

34/2006. (november 8.) sz. hatá-
rozat:

Az elnökség megbízza dr. Pethõ Jó-
zsef elnököt, hogy az Erdõmûvelési
Szakosztály által a vadászterületek ki-
jelölésével kapcsolatos levelét adja át
az FVM miniszterének. 

(Az elnökség 5 igen, 1 tartózko-
dás mellett a határozatot elfogadta.)

Dr. Pethõ József tájékoztatta az el-
nökséget a Gyökerek és lombok V. kö-
tetének megjelentetési költségeirõl. 

35/2006. (november 8.) sz. hatá-
rozat:

Az elnökség a Gyökerek és lom-
bok V. könyv költségvetését és meg-
jelentetését elfogadja.

(A határozatot 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Dr. Pethõ József tolmácsolja dr.
Oroszi Sándornak, az Erdészettörténeti
Szakosztály elnökének azon kérését,
hogy az Erdészettörténeti Közlemények

56-os eseményekrõl szóló kiadásához
az OEE 500-600 ezer Ft-os támogatást
adjon, melyet az elnökség támogatott.

Dr. Sárvári János: a zöldektõl kapott
levelet olvasta fel. Az elnökség a levél
tartalmát támogatta.

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
az aktív részvételt és az ülést bezárta. 

Kmf.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Ormos Balázs

fõtitkár  
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk: Horgosi Zsolt

Haraszti Gyula

Jelen vannak: dr. Pethõ József elnök,
Schmotzer András általános alelnök,
Doros István technikus alelnök, Bodor
Dezsõ Károly magánerdõs alelnök, Hor-
gosi Zsolt, Kertész József, Kiss László, Má-
té Zoltán és Tihanyi Gyula régiókép-
viselõk, Bogdán József a Díj Bizottság el-
nöke, tanácskozási joggal meghívottak:
Kolozsvári Ákos az EB elnöke, dr. Sárvá-
ri János a MEGOSZ fõtitkára, Ormos Ba-
lázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ,
Mester Gézáné titkárságvezetõ. Kimenté-
sét kérte: Haraszti Gyula az EL Szerkesz-
tõbizottságának elnöke és Puskás Lajos
régióképviselõ.

Dr. Pethõ József elnök az elnökségi ülé-
sen megjelentek köszöntése után megnyi-
totta az ülést. Felkérte Mester Gézánét a
jegyzõkönyv vezetésére, hitelesítõknek
Tihanyi Gyulát és Máté Zoltánt. 

Az elsõ napirend pont elõtt tájékoz-
tatta az elnökség tagjait, hogy a ma
délelõtti szakosztályvezetõi értekezle-
ten is szóba kerültek a vadászterületek
kijelölése körüli anomáliák. A most fel-
hozott igények már megkésettek. El-
mondta továbbá, hogy az ÁESZ érdeké-
ben Gráf miniszter úrral három alka-
lommal találkozott, aki mindannyiszor
az új „egyablakos” megoldás mellett
foglalt állást. Újszerû és pozitív volt a
november 23-i zöld civil szervezetekkel
való találkozás. A MEGOSZ határozott
fellépése révén az erdészek mellett na-
gyon pozitív volt a zöldek hozzáállása.
Az ÁESZ érdekeinek érvényesítésére a
miniszterelnök úrnak írandó levelet a
zöld civil szervezetek is aláírják. 

Beszámolt továbbá a 2 milliomodik
hektár erdõ átadási ünnepségérõl,
melyrõl az Erdészeti Lapok is hírt ad. 

Az elsõ napirendi pont elõadója
Schmotzer András alelnök beszámolt a
régiókban lazajlott értekezletekrõl, me-
lyek témája a Kitüntetési Szabályzat
módosítása volt. 

A régióképviselõk részletesen ismer-
tették a régióikban tartott értekezlete-
ken felvetett módosító javaslatokat. A
sok vélemény megvitatása után az El-
nökség az alábbi határozatot hozta:

36/2006. (november 24.) sz. hatá-
rozat:

A régiók és a szakosztályok javas-
lataival módosítva az elnökség a
Küldöttközgyûlés elé terjeszti a
Decrett József emlékérem, új egye-
sületi kitüntetés alapítási javaslatát.

(Jelen van 8 fõ elnökségi tag. Sza-
vazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 1
tartózkodás)

37/2006. (november 24.) sz. hatá-
rozat:

Az elnökség felkéri a Díj Bizott-
ság elnökét, Bogdán Józsefet, hogy
a következõ elnökségi ülésre tegye
meg javaslatát az új összetételû Díj
Bizottság tagjaira.

(Jelen van 8 fõ elnökségi tag. Sza-
vazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)

A második napirendi pont a 2007. évi
egyesületi program megvitatása volt.

Jegyzõkönyv
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérõl

Budapesten az OEE klub termében
2006. november 24-én
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Schmotzer András alelnök a régiókból
összegyûjtötte a javaslatokat. Bejelenti,
hogy 2007. január elején Ormos Balázs
fõtitkárral egyeztet, és a tervezet az el-
nökségi ülésen elõterjesztésre kerül. 

Dr. Sárvári János, a könyvtár õre tá-
jékoztatta az elnökséget, hogy megke-
reste õt Farkas Lajos, a Kaán Archívum
gondozója. Javasolja, hogy a 2007. évi
programba vegyék fel a kiállítás-soroza-
tot, mely érinti Nagykanizsát, Budapes-
tet, a Vándorgyûlés színhelyét, a Wag-
ner Károly Erdészeti Szakkönyvtárat.

A harmadik napirendi pont a decem-
ber 8.-i Ünnepi Küldöttközgyûlés volt,

mely a felújított Erdészteremben, a volt
Alkotmány utcai Székházban kerül
megrendezésre. Az elnökség a meghívó-
tervezetet elfogadta.

Több hozzászólás nem lévén az el-
nökségi ülést az elnök berekesztette.  

Kmf.
Ormos Balázs

fõtitkár
Dr. Pethõ József

elnök
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk: Tihanyi Gyula

Máté Zoltán

Jegyzõkönyv
mely készült az Országos Erdészeti Egyesület

Ünnepi Küldöttközgyûlésérõl
Budapesten az Alkotmány utcai volt Székház Erdésztermében

2006. december 8.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte a
küldöttközgyûlésen megjelent vendé-
geket, az Elnökség és az Ellenõrzõ Bi-
zottság tagjait, valamint a küldötteket. A
küldöttközgyûlés a 120 éves Székház-
ban az Erdészterem felújítása alkalmá-
val tartotta ülését.

Az elnök megállapította, hogy a kül-
döttközgyûlésen a 70 fõ küldöttbõl 29
fõ jelent meg, ezért a küldöttközgyûlést
az eredeti napirendi pontokban 10,30
órára ismét összehívja, mely a megje-
lent küldöttek számától határozatképes.

Az idõt kihasználva a jelenlévõk ün-
nepi programon vettek részt, melynek
során bemutatásra került az Erdészte-
rem rekonstrukciós folyamata. 

10,30 órakor dr. Pethõ József elnök
megnyitotta a küldöttközgyûlést, mely
29 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére felkérte Mester Gézánét,
hitelesítõknek Ripszám István és Tátrai
Gábor küldötteket. 

Elsõ napirendi pontként az Egyesület
elnöksége javaslatára egy új díj, a
Decrett József Emlékérem adományozá-
si felté-telei kerültek felterjesztésre. Az

elõterjesztõ Kertész József ismertette a
nevezetes erdész személyiség életútját,
eredményeit és a tõ mellett végzett
kiemelkedõ szakmai munkáját. Javasol-
ta a küldöttközgyûlésnek, hogy az új dí-
jat a kiemelkedõ tõ melletti erdészeti
munkát életen át végzõ erdészkollégák
díjazására fogadja el a küldöttközgyûlés.
A küldöttközgyûlés egy támogató hoz-
zászólással a következõ határozatot
hozta:

5/2006. (december 8.) sz. kül-
döttközgyûlési határozat:

A küldöttközgyûlés Decrett Jó-
zsef díjat alapít a Kitüntetések Ado-
mányozási Szabályzata 4. sz. mel-
lékleteként az alábbiak szerint.

4. sz. melléklet

Decrett József Emlékérem 
Az Országos Erdészeti Egyesület 2006.
évben új díjat alapít Decrett József Em-
lékérem címen. 

1. Decrett József Emlékéremmel az
Egyesület azokat a középfokú végzett-
ségû, élõ erdészeket tünteti ki, akik a

névadó szellemiségéhez méltó munkás-
ságot fejtettek ki, akik                  

a) az Egyesület (helyi csoport, régió)
életében tevékenyen részt vettek, ha eset-
leg országos hírnévre nem is tettek szert;

b) erdészeti tevékenységüket évtize-
deken át szakmai területen, jórészt kö-
zépfokú végzettséghez kötött munka-
körben, kiemelkedõen végezték;

c) hivatásként végzett munkájukkal,
emberséges magatartásukkal környeze-
tükben példát mutattak;

2. Az Egyesület ennek az emlékérem-
nek az alapításával egyben emléket kíván
állítani Decrett Józsefnek, aki kitûnõ kép-
zettségû erdésze volt a XVIII-XIX. század
Magyarországának. Végigjárta az akkori
erdészeti ranglétrát. (Volt felvigyázó,
erdõõr, alerdész, fõerdész, erdõbíró, vé-
gül erdõmester.) Besztercebánya környé-
ke több ezer hektáron kopárrá vált
erdõterületének eredményes újraerdõ-
sítõje. Az elsõ magyarországi csemeteker-
tek létrehozója, a tudatos elõhasználatok
bevezetõje. Az erdei munkások felkaroló-
ja, hatékony támogatója.

Az emlékérem évenként legfeljebb
három személynek adható.

3. Az emlékérem egyik oldalán
Decrett József dombormûvû arcképe lát-
ható „ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜ-
LET DECRETT JÓZSEF EMLÉKÉREM
2006” körfelirattal, a másik oldalon „Az
erdõk szolgálatáért” felirattal. Az emlék-
érem arckép feletti peremére a kitüntetett
neve és az adományozás évszáma kerül.

A kitüntetéshez egy kör alakú, 18 ka-
rátos aranyból készült jelvény is tartozik,
amelyen középen mélyzöld  zománco-
zott erdészcsillag, felette „OEE”, alatta
pedig „DECRETT  DÍJ” felirat    kerül be-
vésésre. Jutalomként az emlékérem mel-
lé értékálló aranygyûrût adományoz az
Egyesület. A gyûrû 18 karátos aranyból
készül, közepén erdészcsillaggal. 

A belsõ oldalára a kitüntetés évét vésik.
4. Az adományozás indokait nyilvá-

nosságra kell hozni. A kitüntetett arc-
képét és szakmai életrajzát az Erdészeti
Lapokban meg kell jelentetni. A kitün-
tetettekrõl az Egyesület titkárságán nyil-
vántartást kell vezetni.

5. A Decrett József Emlékérem átadá-
sára az évenként megrendezendõ Ván-
dorgyûlésen, ha ez bármely ok miatt
nem lehetséges, más ünnepélyes alka-
lommal kerüljön sor.

Budapest, 2006. december 8.
Ormos Balázs         Dr. Pethõ József

fõtitkár elnök
(Jelen van 29 fõ küldött: 29 igen,

nem: 0, tartózkodott: 0 szavazattal a
határozat elfogadásra került)

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

A váratlan és szélsõséges idõjárási események káros hatásainak enhyítését, a vé-
dekezési eljárások hatékonyságának növelését célozza a formálódó Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia. A 20–25 éves távlatra kitekintõ stratégia a globális fel-
melegedéssel együtt járó rendkívüli eseményekre is kitér. A koncepció rögzíti a
kormány és valamennyi résztvevõ szerepét és feladatait, továbbá a felkészülés,
a védekezés és a helyreállítás pénzügyi alapjai és mûszaki feltételei megterem-
tésének szükségességét. Láng István, a stratégiát megalapozó kutatást vezetõ
akadémikus a lehetséges felkészülés konkrét példáit sorolva kifejtette: a
mezõgazdaságban fajváltásokra van szükség, egyre inkább szárazság- és
melegtûrõ növények termesztésében kell gondolkodni.




