ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Egyesületi hírek
Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének
2007. április 12-i ülésérõl, Budapest, OEE Klub
Jelen vannak:
Elnökségi tagjai: dr. Pethõ József elnök, Schmotzer András általános alelnök, Doros István technikus alelnök, Haraszti Gyula EL SzB elnök, Horgosi Zsolt,
Kiss László, Kertész József, Máté Zoltán,
Tihanyi Gyula és Puskás Lajos régióképviselõ (10 fõ).
Tanácskozási joggal:
Bak Julianna EB tag, dr. S. Nagy László Szeniorok Tanácsának elnöke, dr. Sárvári János MEGOSZ fõtitkár, Mõcsényi
Miklós FAGOSZ fõtitkár, Urbán Pál OEE
Erdõmûvelési Szakosztály elnöke, Ormos
Balázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ
és Mester Gézáné titkárságvezetõ.
Kimentését kérte: Bodor Dezsõ Károly
magánerdõs alelnök.
Dr. Pethõ József megállapította, hogy
az elnökség 10 fõvel határozatképes. A
jegyzõkönyv vezetésére Mester Gézánét,
hitelesítõknek Máté Zoltánt és Tihanyi
Gyulát kérte fel. A meghívóban kiküldött napirendi pontokat az elnökség
egyhangúan elfogadta.
1. napirendi pont: Az erdõfelújítás normatív támogatásának elmaradása
A meghívott vendégek jelenlétében
zajlott ágazati kérdéseket megvitató napirend keretében Urbán Pál vezette fel az
erdõfenntartási járulék rendszer anomáliáit. Szakértõként meghívott Mõcsényi Miklós kiegészítésében rámutatott az FVMmel kötött megállapodás hiábavalóságára.
A vita során az ágazatért való aggódás, a
tenni akarás, elszántság és leginkább az
Egyesület felelõsségteljes szerepe került
középpontba. A jelenlévõk megállapodtak abban, hogy keresik a lehetõ-séget a
döntéshozókhoz az ágazat érdekeinek
képviselete érdekében. Kialakult a
képviselhetõ szempontok összegessége
is. Ennek egyik fontos része, hogy az
Erdõmûvelési Szakosztály által összeállított, az erdõfenntartási járulék és támogatások témakörében írt anyagát, az elnökségi ülésen elhangzottakkal módosítva
meg kell küldeni az FVM miniszternek, és
az Erdészeti Lapokban mellékletként meg
kell jelentetni, továbbá fel kell tenni az
Egyesület honlapjára. Az erdõfenntartás

jogi rendezetlensége az állami erdõgazdálkodásból, az erdõtõl végsõ soron
nyolc milliárd forint kivonást jelenthet. Ezzel ellentétben az erdõtörvény az állami
támogatást és gondoskodást írja elõ.
További meghatározó téma volt, hogy
a nemzeti és natúrpark törvénytervezet
koncepció, kormány általi elfogadását
meg kell akadályozni, hiszen nincs szakmai és pénzügyi hatástanulmány, külön
tárgyalva nem lehet összhangba hozni a
zöld törvényekkel. További kiemelt téma,
hogy a nemzeti és a natúrpark törvénytervezet-koncepció kormány általi elfogadása nem elõzheti meg az állami vagyon
jövõbeni kezelésének szabályozását,
mert az elõzõ determinációt jelenthet az
állami vagyonkezelés szabályozására.
A feladatok sürgõsségét és komolyságát érzékelendõ javaslat hangzott el, hogy
az Egyesület állítson fel válságkezelõ stábot. A bizonytalanságot növeli és az egész
ágazat szakmai irányítását hiúsítja meg az
FVM-ben az erdészeti ágazat ellehetetlenítésének folyamata, melynek következménye, hogy a Természeti Erõforrások
Fõosztálya erdészeti vezetésének majd teljes vezetõsége elhagyja a Minisztériumot.
Az ágazat szereplõinek összefogása
és minden lehetséges érdekérvényesítési lehetõség kihasználása szükséges a
gondok orvoslása érdekében.
2. napirendi pont: Az elnökség és
az elnök hatáskörébe tartozó kitüntettek elõterjesztése, elfogadása
Ormos Balázs a kitüntetésekkel kapcsoltban elmondta, hogy a Tiszteletbeli
Tagsági Díszoklevél adományozása az
elnökség hatáskörébe tartozik. A szakosztályoktól beérkezett javaslatok közül
az elnökség 2 fõt és az elnökség saját jogán is 2 fõt javasolhat. A Díj Bizottság elnöke írásban tájékoztatta, hogy a helyi
csoportoktól beérkezett javaslatok közül
öt fõ javaslatát a DB nem tudja figyelembe venni, mivel a régiós keretszámokon
túl régiós támogatást nem kaptak.
Az elnökség megvitatta a szakosztályok által beküldött javaslatokat, és
saját javaslataival kiegészítve az alábbi
határozatot hozta:
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15/2007. (április 12.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség vita után, a hatáskörébe tartozó kitüntetésekrõl határozott.
Felkéri Ormos Balázs fõtitkárt,
hogy a javaslatokat a Díj Bizottsághoz határidõben juttassa el.
(Jelen volt 10 elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták)
3. napirendi pont: az Állami Erdõgazdálkodók Pártoló Tagi tagdíja
Dr. Pethõ József beszámolt arról, hogy
dr. Magas Lászlóval, a Pártoló Tagi Tanács elnökével megállapodtak a 2007.
évi jogi tagdíjak bekérésében, ehhez
hozzájárulását adta Koleszár István, az
ÁPV Rt. ügyvezetõ igazgatója is. A jogi
tagdíjak befizetésére a felkérõ levelek kiküldésre kerültek.
4. napirendi pont: Egyebek
Kertész József tájékoztatta az elnökséget, hogy összeállította a 2007. augusztus
18-22. között tartandó kárpátaljai emléktúra útvonal-tervét. Javasolta, hogy elsõ
körben az OEE tisztségviselõinek körében legyen meghirdetve, ha kevés a
jelentkezõ, akkor szélesebb körben is
meg kell hirdetni.
Kiss László a selmeci szalamander
szervezését folytassa.
Kertész József vállalta a Bedõ, Kaán
és Decrett kitüntetettek novemberi találkozójának megszervezését, helye Információs Központ vagy a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum.
Haraszti Gyula tájékoztatta az elnökséget, hogy a Szerkesztõbizottság – külsõs
munkatársak meghívásával – 2007. április
24-25-én Gyulán, kihelyezett ülést tart.
Simonyi Károly ûrhajós és a Rolling
Stones billentyûsének hazai kapcsolatait célszerû volna kommunikációs eszközként kihasználni.
Több hozzászóló nem lévén, dr.
Pethõ József megköszönte a megjelent
meghívottak, valamint az elnökség aktív munkáját és az ülést bezárta.
K.m.f.
Mester Gézáné
jegyzõkönyvvezetõ
Ormos Balázs
fõtitkár
Dr. Pethõ József
elnök
Hitelesítõk: Máté Zoltán Tihanyi Gyula
179

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének
2007. május 10-i ülésérõl, Budapest, OEE Klub
Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Schmotzer András általános alelnök, Doros István technikus
alelnök, Bodor Dezsõ Károly magánerdõs alelnök. Haraszti Gyula EL SzB elnök, Kertész József, Horgosi Zsolt, Kiss
László, Máté Zoltán, Tihanyi Gyula és
Puskás Lajos régióképviselõ (10 fõ).
Tanácskozási joggal: dr. S. Nagy László Szeniorok Tanácsának elnöke, dr. Sárvári János MEGOSZ fõtitkár, Ormos Balázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ
és Mester Gézáné titkárságvezetõ.
Kimentését kérte: dr. Pethõ József elnök.
Schmotzer András alelnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket. Tájékoztatta az Eelnökség tagjait,
hogy dr. Pethõ József elnök az ülésrõl
kimentette magát és õt bízta meg az
ülés vezetésével. Megállapította, hogy
az elnökség 10 fõvel határozatképes. A
jegyzõkönyv vezetésére Ormos Balázst, hitelesítõknek Kertész Józsefet és
Horgosi Zsoltot kérte fel. A meghívóban
kiküldött napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. Kérte az elnökség tagjait, hogy az esetleges távolmaradást az egyértelmûség miatt a titkárságon szíveskedjenek bejelenteni.
1. napirendi pont: 2006. évi közhasznúsági jelentés, mérleg, és befektetési beszámoló elfogadása
Ormos Balázs fõtitkár kiegészítést tett
az írásban elõre megküldött beszámolókhoz. Kolozsvári Ákos az Ellenõrzõbizottság elnöke ismertette a bizottság 2007. április 24-i ülésén megállapított észrevételeit.
A korábban megtartott ülésen feltárt hiányosságok az elnökség elé került beszámolókban már kijavításra kerültek. Megállapította, hogy a közhasznú jelentés
bõvebb formája segíti a pályázati esélyeket, a törvénnyel nem ellentétes, mérleg
és eredmény-kimutatás a jelentéshez csatolásra került. A 2006. évi pénzügyi gazdálkodás stabil volt, melyet a két elnökség
és a fõtitkár munkáját dicséri. A stabilitást
az NFA támogatása jelentõsen befolyásolta. A befektetés megfelelt az elõírásoknak
és biztosította a befektetett pénz értékállóságát. Az elnökség elfogadta a beszámolókat és az alábbi határozatot hozta.
16/2007. (május 10.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta az Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelenté180

sét, a mérleget és az eredménykimutatást, 53 258 eFt bevételi, 49 893 eFt
ráfordítási összeggel, 3365 eFt közhasznú eredménnyel, valamint a
befektetésrõl készült beszámolót.
(A jelenlévõ 10 elnökségi tag a
határozatot egyhangúan fogadta el)
2. napirendi pont: 2007. évi pénzügyi és befektetési terv elfogadása.
Ormos Balázs fõtitkár kiegészítéseket
tett az írásban kiadott anyagokhoz, majd
Kolozsvári Ákos az Ellenõrzõbizottság elnöke ismertette a bizottság észrevételeit.
Elmondta, hogy a terv ambíciózus, széles
körû bevételekre épít, számos tényezõn
múlik a terv teljesítése. Javasolta, hogy félévkor az elnökség tûzze napirendre a
pénzügyi teljesítés értékelését. A kiadások
a bevételek arányában valósíthatók meg.
A befektetési terv két elõterjesztett változata közül a biztonságos befektetést jelentõ állampapírokat részesíti elõnyben. Az
elnökség tagjai kisebb kiegészítéseket tettek a tervekhez, majd határozatot hoztak.
17/2007. (május 10.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség a módosításokkal el-

fogadta az Egyesület 2007. évi pénzügyi tervét 60 250 eFt bevételi, 58
850 eFt ráfordítási összeggel, 1400
eFt közhasznú eredménnyel valamint a 2007. évi befektetési tervet.
(A jelenlévõ 10 elnökségi tag a
határozatot egyhangúan fogadta el)
3. napirendi pont: Egyebek
Bodor Dezsõ Károly alelnök hívta fel
a figyelmet a Leader programokra, melyekre civil szervezetek is pályázhatnak. S. Nagy László MTESZ alelnök
adott tájékoztatást az Országházban
2007. május 5-én megtartott Mûszaki
Értelmiség Napjáról. A június eleji Pannónia Napokon képviseltetjük magunkat Burgenlandban. Pápai Gábor röviden beszámolt az újságíró találkozóról,
melyet a NEFAG Zrt. és a NYÍRERDÕ
Zrt. támogatásával sikerült megrendezni. Köszönetét fejezi ki Egyesületünk a
fogadásért.
Több hozzászólás nem lévén
Schmotzer András alelnök megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.
Kmf.
Ormos Balázs
Jegyzõkönyvvezetõ, fõtitkár
Schmotzer András
alelnök
Hitelesítõk: Horgosi Zsolt
Kertész József

JEGYZÕKÖNYV
az OEE 2007. május 10-én, 11.00 órától tartott
küldöttközgyûlésérõl
Budapest, MTESZ Budai Konferencia Központ,
II. 219. sz. terem
Schmotzer András alelnök köszöntötte a
megjelenteket, bejelentette, hogy a jelenléti ív szerint a 70 fõ küldöttbõl 53 fõ jelent
meg, a küldöttközgyûlés határozatképes.
Tájékoztatta a küldötteket, hogy dr. Pethõ
József elnök az ülésrõl kimentette magát
és õt bízta meg a küldöttközgyûlés vezetésével Ismertette az elõre írásban kiküldött
napirendi pontokat, melyet a küldöttek elfogadtak. Schmotzer András alelnök
jegyzõkönyvvezetõnek javasolta Mester
Gézánét, jegyzõkönyv hitelesítõknek Balázs Istvánt és Palatitz Ferencet, a jelölt
személyeket a küldöttközgyûlés elfogadta. Köszöntötte a küldöttközgyûlésen
megjelent elnökségi tagokat, majd átadta
a szót Bodgán Józsefnek a Díj Bizottság elnökének, az elsõ napirendi pont elõadójának. Bogdán József ismertette az új kitüntetési szabályzat alapján hozott döntéseiket és az eljárás során tapasztalt észrevéte-

leket. A bizottsági munka során a következetességet, értékelvûséget, tisztességes
döntéseket vállalta a bizottság. A teljes
életutat bejárt személyekre magas arányban érkeztek be javaslatok. A tagság véleménye tükrözõdik vissza a Díj Bizottság
által 6 fõre szûkített jelölõlistákban is.
Schmotzer András alelnök javasolta a
Szavazatszedõ Bizottságba elnöknek dr.
Marosi Györgyöt, tagoknak Szõnyi Jánost és Sere Ferencet. A javaslatot a küldöttek elfogadták. Schmotzer András alelnök ismertette, hogy 19 helyi csoport
és 8 szakosztály élt a kitüntetés jelölésének lehetõségével. Dr. Pethõ József elnök Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevélre
tett javaslatát olvasta fel a küldöttközgyûlésnek, dr. Szodfridt István erdõmérnök, emeritusz professzor személyében. Sere Ferenc javaslattal élt, mely
szerint ne legyen a szavazás elõtt kortes-
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kedés. Az ülést vezetõ elnök szavazásra
tette fel a javaslatot, melyet egy nem és
egy tartózkodással elfogadott a küldöttközgyûlés. Dr. Marosi György ismertette
a szavazás menetét, majd elkezdõdött a
szavazás.
Kétfordulós szavazás után az alábbi
határozatot hozta a küldöttközgyûlés:
1. 2007. (május 10.) sz. küldöttközgyûlési határozat:
A küldöttközgyûlés a következõ
tagtárasaknak adományoz kitüntetéseket.
Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél:
Dr. Szodfridt István 43 szavazat
Bedõ Albert Emlékérem
Dr. Barányi László
34 szavazat
Káldy József
30 szavazat
Ipsits Lajos
28 szavazat
Kaán Károly Emlékérem
Bognár Gábor
47 szavazat
Fröhlich András
29 szavazat
Halász Tibor
29 szavazat
Decrett József Emlékérem
Vaspöri Lajos
39 szavazat
Szabó Béla
34 szavazat
Goldbach Károly
30 szavazat
Elismerõ Oklevél valamennyi 53
szavazat:
Berger Péter, Dózsa Lajos, Fritsch
Ottó, Jankovics László, Juhász Lajos,
Katona Zoltán, Marton Imre, Nagy
András, Pósa József, Sajgó Ferenc,
Som László, Stibrányi György, Stift
László, Szabó Csilla, Szommer József, Vajda Rudolf István
Schmotzer András alelnök megköszönte a bizottságok munkáját és gratulált a kitüntetetteknek.
A szavazás közbeni idõt kihasználva
Schmotzer András alelnök felkérte Ormos Balázs fõtitkárt, hogy terjessze elõ
a 2006. évi közhasznúsági jelentést, a
2006. évi mérleget és eredménykimutatást, valamint a befektetésekrõl szóló
beszámolót jóváhagyásra. A fõtitkár kiegészítette a kiadott írásos anyagokat,
majd Kolozsvári Ákos, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke ismertette a bizottság
észrevételeit. Ezek során kijelentette,
hogy a közhasznú jelentés a jogszabályokban elõírt tartalommal készült el. A
2006. évi költségvetés két elnökség és a
fõtitkár munkájának eredményeként kiegyensúlyozott volt. A bevételek fedezetet nyújtottak a tevékenységekhez. A
bevétel meghatározó része az NFA támogatás volt. A befektetések a tartalék
pénzeszközök lekötésére vonatkoztak,
de nehézséget okozott az OTP Optima
megszüntetése és új befektetés megvalósítása. A kitûzött hozamot a befekte-

tés biztosította. Javasolta a küldöttközgyûlésnek a beszámolók elfogadását.
2. 2007. (május 10.) sz. küldöttközgyûlési határozat:
A küldöttközgyûlés elfogadta az
Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentését, a mérleget és az eredménykimutatást, 53 258 eFt bevételi,
49 893 eFt ráfordítási összeggel, 3365
eFt közhasznú eredménnyel valamint
a befektetésrõl készült beszámolót.
(A jelenlévõ 53 fõ küldött a határozatot egyhangúan fogadta el)
Ormos Balázs fõtitkár a továbbiakban az írásban elõre megküldött 2007.
évi egyesületi programhoz, a 2007. évi
pénzügyi tervhez és a 2007. évi befektetési tervhez fûzött kiegészítéseket. Kolozsvári Ákos az Ellenõrzõ Bizottság elnöke észrevételeit ismertette. A tervet
ambiciózusnak nevezte, mely kockázatokat rejt magában, nem teljesíthetetlen.
Csak azokat a programokat lehet elindítani, amihez a fedezet is biztosított. A
2007. évi befektetéseknek állampapír
alapú megoldást javasol elfogadni. A
küldöttközgyûlés az alábbi határozatot
hozta:
3. 2007. (május 10.) sz. küldöttközgyûlési határozat:
A küldöttközgyûlés a módosításokkal elfogadta az Egyesület 2007.
évi programját, pénzügyi tervét
60 250 eFt bevételi, 58 850 eFt ráfordítási összeggel, 1400 eFt közhasznú eredménnyel, valamint a
2007. évi befektetési tervet.
(A jelenlévõ 53 fõ küldött a határozatot egyhangúan fogadta el)
A továbbiakban a 2007. évi Vándorgyûlésrõl tartott rövid tájékoztatót
Koczka Zoltán HCS titkár.
Schmotzer András alelnök felhívta a
figyelmet a közelgõ feladatokra, rendezvényekre, mint az egyesületi és Erdészeti Lapok honlap mûködtetése, a kõrösmezõi emléktúra szervezése, az idén 15
éves WOOD-TECH elõkészítése, a
selmeci szalamander megszervezése.
Megköszönte az állami erdõgazdasági
társaságok vezérigazgatóinak a jogi tagdíjak befizetésével történõ támogatásukat. Az egyéni tagokat kérte a fegyelmezett tagdíjbefizetésre. Beszámolt a küldötteknek arról, hogy az elnökség munkamegosztás szerint végzi az egyesületi
program megvalósítását. Továbbra is feladat a taglétszám stabilizálása, a diákság
körébõl való HCS szervezése. Megállapította, hogy nehéz idõszak elõtt áll szakmánk a politikai helyzetet értékelve.
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Holdampf Gyula küldött aggodalmát
fejezte ki a szakmában kialakult negatív
helyzettel kapcsolatosan. Az FVM-ben
az erdészet képviselete gyengült és
nincs garancia, hogy az eddigi erdész
végzettséggel betöltött vezetõi helyek
megmaradhatnak. Az erdészet személyi
leépítése az FVM átlagához viszonyítva
is jelentõsen magasabb arányt képvisel.
A negatív folyamat kihathat az erdészeti oktatás autonómiájára is.
Balázs István küldött kiegészítésében kijelentette, hogy a szakma ma
vergõdik, nem egységes, a tájékozottság
hiánya és az érdekeltségi viszonyok miatt megosztott, jellemzõen attól függõen, hogy a Duna mely oldaláról tekintjük a megoldandó feladatokat. A
szakmát az Egyesület igyekszik képviselni. A magánerdõ-gazdálkodás erõs,
ugyanakkor a kitüntetettek között nem
kerülnek sorra a szakembereik. A szakma egysége hiányzik, nincs olyan
emblematikus személy, akit egységesen
lehetne támogatni. Sajnálatos, hogy Cserép János volt egyesületi elnököt nem sikerült kitüntetésre megválasztani, megérdemelte volna. Az erdészet nagy család volt, de ma már nem az, szétbomlásnak indult. Végül felszólította a szakmát
az összefogásra, mert együtt könnyebben lehet boldogulni.
Schmotzer András alelnök kijelentette, hogy az erdészet eróziója 1990ben kezdõdött. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy megkérdezzenek bennünket a döntéshozók döntéseik elõtt.
Nekünk is jobban kell tennünk a dolgunkat, magunkon segítünk, ha szembe nézünk saját gyengeségeinkkel.
Több hozzászóló nem lévén Schmotzer
András alelnök, az ülés elnöke megköszönte a küldöttek munkáját és bezárta a
küldöttközgyûlést.
Kmf.
Mester Gézáné
jegyzõkönyvvezetõ
Schmotzer András
alelnök, az ülés elnöke.
Hitelesítõk:
Balázs István, Palatizt Ferenc
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