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Jelen vannak:
Elnökség tagjai: dr. Pethõ József el-

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Doros István technikus alelnök,
Bodor Dezsõ Károly magánerdõs alel-
nök, Kiss László és Puskás Lajos
régióképviselõ (7 fõ).

Tanácskozási joggal:
Dr. S. Nagy László MTESZ alelnök,

Kolozsvári Ákos EB elnök, dr. Sárvári
János MEGOSZ fõtitkár, Bogdán József
DB elnök, Ormos Balázs fõtitkár, Pápai
Gábor fõszerkesztõ, Mester Gézáné
titkárságvezetõ.

Kimentését kérte: Haraszti Gyula EL
SzB elnök, Horgosi Zsolt, Máté Zoltán
és Tihanyi Gyula régióképviselõk.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket. Megálla-
pította, hogy az elnökség 7 fõvel határo-
zatképes és az ülést megnyitotta. A
jegyzõkönyv vezetésére Mester Gézáné
titkárságvezetõt, hitelesítõknek Schmotzer
András alelnököt és Puskás Lajos régió-
képviselõt kérte fel. A meghívóban kikül-
dött napirendi pontokat az elnökség egy-
hangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Bogdán
József a Díjbizottság elnöke beszámolt
az ülésükön hozott javaslatokról és ar-
ról, hogy elkészítették a Bizottság mû-
ködési rendjét. Javasolták, hogy az El-
nökség hívja fel a javaslattevõk figyel-
mét arra, hogy a kitüntetési javaslatok
körültekintõbben és teljesebben kerül-
jenek megküldésre, mert a jövõben ezt
tekintik a minõsítés alapjának. A Díj Bi-
zottság levélben fogja felkérni a
régióképviselõket, hogy a helyi cso-
portülésekre hívják meg a DB tagjait. A
Küldöttközgyûlésen nem javasolják a
kampánytevékenységet. A Bizottság
tagjai úgy határoztak, hogy a Vándor-
gyûlés ünnepi Küldöttközgyûlésén a
kitüntetettekrõl rövid méltatás történik,
bõvebb ismertetés az Erdészeti Lapok-
ba jelenik meg. A kitüntetett megszóla-
lása a Közgyûlésen pedig üzenetjellegû
legyen. Kérdésként vetették fel, hogy ki
adományozza a kitüntetéseket, az El-
nökség vagy a Küldöttközgyûlés. Az

esetleges adományozással kapcsolatos
javaslatok csak az Alapszabály módosí-
tásakor kerülhetnek napirendre. A Díj
Bizottság megalkotta és elfogadta saját
ügyrendjét. 

Dr. S. Nagy László, a MTESZ alelnö-
ke tájékoztatta az Elnökséget, hogy
Bagaméry Gáspár, a Szolnoki Helyi
Csoport titkára MTESZ Emlékérem ki-
tüntetésben részesült. A kitüntetés de-
cember 5-én a MTESZ Ünnepi Szövet-
ségi Tanács ülésén kerül átadásra.

19/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:  

Az Elnökség támogatja a Díj Bi-
zottság törekvéseit a díjak odaítélé-
sének szempontjainak javítása ér-
dekében tett törekvéseit, melyeket
egy késõbbi idõpontban terjeszte-
nek az Elnökség elé, figyelembe vé-
ve, hogy a jelentõsebb változásokat
az Alapszabály módosítása során
kell elõterjeszteni.

(A jelenlévõ 7 fõ elnökségi tag 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozatot elfogadta.) 

A második napirendi pont elõadója,
Kertész József tájékoztatta a jelen-
lévõket a 2007. november 14-én, Buda-
pesten, az Erdészeti Információs Köz-
pontban megrendezésre kerülõ Bedõ
Albert, Kaán Károly és Decrett József
Emlékéremmel kitüntetettek találkozó-
jának szervezésérõl. A jelentkezõk szá-
ma 75 fõ. 

Dr. S. Nagy László a MTESZ alelnöke
a harmadik napirendi pontban ismertette
a Szövetségi Tanács határozatát a Fõ ut-
cai irodaház eladásával kapcsolatban. A
MTESZ  az árbevételbõl fizetné tartozása-
it és új irodaház felépítését tervezi. Az
Egyesület nehéz helyzetbe került, mivel
nincs tulajdonosi részaránya. A MTESZ
az épület leendõ új tulajdonosával vissza-
bérlési szerzõdést szeretne kötni, így
lehetõség nyílna arra, hogy az egyesüle-
tek még két évig az épületben maradhat-
nak.  Egyesületünk jogos pénzügyi ré-
szesedéséért dolgozik, melynek reális

lehetõsége van a következõ évben. A
döntések még ez évben megtörténnek.
Ezzel párhuzamosan a volt Székházunk
birtokba vételi lehetõségeinek további
feltárását és az esetleges közbensõ idõre
történõ egyesületi központ elhelyezésére
is egyeztetések kezdõdnek.

20/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
nem kíván kedvezõtlen helyzetbe
kerülni sem a lelépés, sem az új
hely kiválasztása során, ezért az El-
nökség megbízza dr. Pethõ József
elnököt, Schmotzer András alelnö-
köt, dr. S. Nagy Lászlót, a Szeniorok
Tanácsa elnökét és Ormos Balázs
fõtitkárt, hogy tájékozódjanak a ki-
alakult helyzetrõl és tegyenek ja-
vaslatokat az Elnökség felé. 

(A jelenlévõ 7 elnökségi tag 7 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett a ha-
tározatot egyhangúan elfogadta.)

A negyedik napirendi pontban Or-
mos Balázs röviden összefoglalta a
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
jogi helyzetét, annak rendezetlenségét.
Egyesületünk a belsõ szervezeti rendet
megteremtette, de szükséges egyeztetni
a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezetésével a két
fél közötti jogi kapcsolatot, melyet
Egyesületünk és az erdõgazdaság is tá-
mogat.

21/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:

Az Elnökség elnöke haladéktala-
nul indítson egyeztetõ megbeszé-
lést a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezetésé-
vel a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár jogi helyzetének rendezé-
se ügyében.

(A jelenlévõ 7 elnökségi tag 7 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett a ha-
tározatot egyhangúan elfogadta.)

A Sopronban új regionális szervezésû
INNO LIGNO SOPRON kiállítás és ren-
dezvénysorozat jelenlegi állásáról adott
tájékoztatást Ormos Balázs az ötödik na-
pirendi pontban. A korábbi WOOD
TECH helyett évente megrendezésre
kerülõ regionális szervezésû rendez-
vénysorozat mögé Sopron megyei jogú
város Önkormányzata is felsorakozott,

Egyesületi hírek
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így egy szélesebb összefogás eredmé-
nyeként jöhet létre a rendezvénysorozat.
Idõpontja a korábbi szeptemberi rendez-
vény idõpontjával egyezik. 2008 évben
kiemelt esemény a NYME Erdõmérnöki
Kara 200 éves erdészeti felsõoktatásról
megemlékezõ rendezvényei lesznek. A
tárgyalások még folynak, a további tájé-
koztatást idõben megtesszük.

Hatodik napirendi pontban az elmúlt
idõszak rendezvényeirõl adtak tájékozta-
tást: Schmotzer András az Erdõmûvelési
és Természetvédelmi Szakosztály szerve-
zésében bosznia-hercegovinai szakmai
tanulmányúton vett részt. A szakosztály
tagjai szerb, horvát, bosnyák erdészeti
vezetõkkel találkoztak, akikkel a kapcso-
latfelvételrõl állapodtak meg, melyek
elõkészítésére Gerely Ferenc tagtársun-
kat kéri fel az Elnökség. 

Ormos Balázs a Straubingban meg-
rendezett Biomassza Kiállításról számolt
be, ahol  Magyarországot Egyesületünk
Megújuló Energia Szakosztálya képvi-
selte. Köszönetet kell mondani a Ferling
PR. cégnek a rendezvény sikeres lebo-
nyolítása és az EGERERDÕ Zrt. támoga-
tásáért. A sikeres kezdet további együtt-
mûködési lehetõségeket nyithat meg az
FVM és az OEE között. 

Doros István az ERTI szervezésében
szovátai tanulmányúton vett részt
Schmotzer Andrással. A rendezvény
egyben a Kárpát-medencei Erdészek II.
találkozójaként került megrendezésre.
A harmadik találkozó megszervezését a
vajdasági erdészek vállalták.

Dr. Pethõ József thüringiai látogatása
során meghívta a helyi erdészkollégákat
Magyarországra, így a 2008. évi tanul-
mányút megszervezése folyamatban van.  

Ormos Balázs a hetedik napirendi
pontban beszámolt az Egyesület III.
n.éves pénzügyi teljesítésérõl, mely to-
vábbra is tervszerû és kiszámítható. Ko-
lozsvári Ákos, az EB elnöke az Egyesü-
let pénzügyi mûködését stabilnak és ki-
egyensúlyozottnak tartja. Schmotzer
András alelnök a helyi csoportok tagdíj-
fizetési elmaradásairól szólt és kérte,
hogy az Elnök tegyen lépéseket az el-
maradások teljesítése érdekében. 

22/2007. (november 13.) sz. el-
nökségi határozat:

Az Elnökség az Egyesület III. n. évi
rövid pénzügyi beszámolóját elfo-
gadta.

(A jelenlévõ 7 elnökségi tag 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozatot egyhangúan elfogadta.)

Pethõ József bejelentette, hogy az
Egyesület szervezi meg a soron
következõ Zöld-Erdész Fórumot 2007.
december 11-én az Erdészeti Informáci-
ós Központban. Ekkor kerül bemutatás-
ra a Kaán Károly vándorkiállítás anya-
ga. A rendezvény egyben az OEE évzá-
ró eseménye is, melyre a Küldöttköz-
gyûlés tagjai is meghívást kapnak.

Kilencedik napirendi pont: dr. Pethõ
József bejelentette, hogy az Erdõk a
Közjóért Szakosztály 40 éves jubileumi
szakosztályülése 2007. december 12-én
az FVM színháztermében kerül megren-
dezésre.

Tizedik napirendi pont: Pápai Gábor
tájékoztatta az elnökséget, hogy a Gyö-
kerek és lombok VI. kötete csak 2008.
elején fog megjelenni. Megnyugtatónak
tartja, hogy a hirdetések fedezik a költ-

ségeket. Ormos Balázs beszámolt arról,
hogy az Erdészettörténeti Közlemények
(Halász Aladár) még ebben az évben
elkészül. Elkészült továbbá a Székház
rövid történetét bemutató szórólap.  Az
Erdõk a közjóért kiadvány december
12-re elkészül. Készülõben van a
Könyvtár és az OEE szórólapja. 

Doros István a tizenegyedik napiren-
di pontban beszámolt az Erdõtörvény
módosításának folyamatáról, annak
egyesületi vonatkozásairól. Jövõ év kö-
zepe elõtt valószínû, hogy a módosítás
nem kerül az Országgyûlés elé. Egyesü-
letünk az erdõõrzés, az oktatás, tovább-
képzés, a természetjárókkal való kap-
csolat és a melléktermékek szabályozá-
sa terén vállalt szerepet, de természete-
sen a további feladatokban (erdõfenn-
tartás, stb.) is szerepet játszik. Az OEE,
MEGOSZ, FAGOSZ munkamegosztás
és együttmûködés eredményesen foly-
tatódik ez ügyben.

Az egyebekben az Elnökség a Feke-
te-Tisza forrás felújításáról, a Kálnokon
megvalósuló Bedõ Albert emlékház tá-
mogatásáról, az Ungvárra történõ tanul-
mányútról és a Mindentudás egyeteme
erdészeti részvételérõl egyeztetett. Pá-
pai Gábor a sikeres újságírói találkozó-
ról számolt be, melyet a SEFAG Zrt.-nél
és támogatásával szerveztek  meg e hó-
napban.

K.m.f.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk:

Schmotzer András alalenök
Puskás Lajos régióképviselõ

Az OEE Szeniorok Tanácsa és az FVM
Helyi Csoportja kihelyezett rendezvényét
2007. szeptember 27. és 28-án az Ipoly
Erdõ ZRt. királyréti, ill. a nagymarosi er-
dészetei területén tartotta. A rendezvé-
nyen részt vettek a szeniorok, az FVM
nyugdíjasai és az ifjabb, aktuális ismere-
tekkel bíró tisztviselõi. A kismarosi kis-
vasút állomásánál gyülekezõ 22 fõs cso-
portot fogadta és köszöntötte a Zrt. nevé-
ben Kondor Endre nyug. vez. igazgató.
Ruff János erdészetvezetõ és Barton Zsolt
erdészet-vezetõ-helyettes szervezõ pedig

vázolta a következõ teendõket. A
„gördülõ tanösvény” kocsijában, a szál-
láshelyre utazva dr. S. Nagy László a Sze-
niorok Tanácsának elnöke ismertette az
FVM helyi csoporttal közösen kihelyezett
ülések eddigi jelentõségét, hasznosságát.
Az elõzetesen tervezett program célkitû-
zése volt, hogy a résztvevõk szembesül-
hessenek azokkal a kezdeményezõ kísér-
letekkel (eredményekkel), amelyek a ter-
mészetvédelem és az erdõkezelés gya-
korlata szempontjából életszerûek és
közérdeklõdésre alkalmasak lehetnek. 

A királyrétre menet – az erdei-vasút
felújított kocsijában – tájékoztatást kap-
tunk a vasút eszközeinek idõszerû
hasznosításáról. A kiépült adottság is-
meretterjesztésben történõ bekapcsolá-
sával és a megállóhelyeken kialakított
látnivalókkal lehetõséget nyitottak
mind az erdészeti tevékenység, mind a
természeti értékek bemutatására. Már
kezdetben újszerûen hatott a kezdemé-
nyezés és az elõadásban ismertetett
módszer, illetve távlatai. A továbbiak-
ban azok a helyszínek, amelyeket lát-

A Szeniorok Tanácsa és az FVM 
Helyi Csoportja kihelyezett ülése


