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

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Bodor Dezsõ Károly magánerdõs
alelnök, Haraszti Gyula EL SZB elnök,
Kertész József, Máté Zoltán és Tihanyi
Gyula régióképviselõk (7 fõ).

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

Szeniorok Tanácsának elnöke, Kolozs-
vári Ákos az EB elnöke, dr. Sárvári Já-
nos MEGOSZ fõtitkár, Ormos Balázs fõ-
titkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester
Gézáné titkárságvezetõ.

Kimentését kérte: Doros István tech-
nikus alelnök, Horgosi Zsolt, Kiss Lász-
ló és Puskás Lajos régióképviselõ.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte
az év elsõ elnökségi ülésén megjelente-
ket sok sikert kívánva az újévre, majd
megnyitotta az ülést. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Kertész Józsefet és Haraszti Gyulát kér-
te fel. A meghívóban kiküldött napiren-
di pontokat az elnökség egyhangúan
elfogadta.

1. napirendi pont: Az Egyesület és az
Elnökség elmúlt idõszakban végzett
munkájának értékelése.

Dr. Pethõ József elnök ismertette,
hogy elnökségi ülés alkalmával vetõ-
dött fel az igény, hogy szükséges érté-
kelni az elmúlt idõszak egyesületi mun-
káját. Az elnökség rendszeresen ülése-
zett és több esetben is kétnapos ülésen
igyekezett az egyesületi feladatokat el-
végezni. Sok volt a feladat, így nem
mindig lehetett kellõ mértékben átbe-
szélni a tennivalókat. Az erdészeti ága-
zat is átalakulóban van, az érdekvédel-
mi tevékenység is nagy felkészülést igé-
nyel és sokszor eredménytelen mégis.
Az erdésztársadalmat is megosztja a je-
lenlegi helyzet. Az Egyesületnek és az
Elnökségnek is fel kell készülni, hogy
még hatékonyabban lehessen a mun-
kánkat végezni. Az elnöki felvezetõ
után élénk vita bontakozott ki, mely so-
rán a jobbító szándék vezérelte az El-

nökség tagjait. Végül egy ütemezett
ülésrendet állapítottak meg, mely során
az Elnökségi ülések közötti idõszak te-
endõit még jobban össze lehet hangol-
ni. Az ülésen az elnök, általános alel-
nök és a fõtitkár mindig jelen lesz, a
többi elnökségi tag alkalomszerûen. Az
elnökség tagjai írásban adnak javaslato-
kat az ágazati érdekképviselet szem-
pontjaira.

E napirendi pont keretében került
megtárgyalásra az Egyesület 2008. évi
programtervezete, melyet Ormos Ba-
lázs fõtitkár terjesztett elõ. A tételes át-
tekintés után az elnökség elfogadta az
Egyesület szervezeteinek megküldhetõ
változatot. A végleges programot majd
a Küldöttközgyûlés fogadja el. 

1/2008. (jan.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége megtárgyalta a 2008. évi
program tervezetét, azt a módosítá-
sokkal együtt elfogadta és vélemé-
nyezésre az Egyesület szervezeti
egységei részére megküldi. 

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2. napirendi pont: Etikai Szabályzat
elfogadása

Az Etikai Szabályzat elõterjesztõje dr.
S. Nagy László a korábbi változat mó-
dosítását nyújtotta be az Elnökségnek,
melyet Ormos Balázs fõtitkár kiegészí-
tett az Egyesület szabályainak gyûjte-
ményével és az Etikai Bizottság mûkö-
dési rendjével. Az Elnökség megtár-
gyalta az elõterjesztést és annak egysze-
rûsítését kérte, a szabályzatok rész mel-
lékletbe való helyezésével és hivatko-
zásokkal való megjelenítéssel.

2/2008. (jan.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége megvitatta az elõterjesz-
tett Etikai Szabályzatot és a kiegészí-
tésekkel együtt elfogadta. 

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
az aktív részvételt és az ülést bezárta.
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2008. január 22-i ülésérõl
Budapest, II., Fõ u. 68. OEE Klubterme

Január 24-én Sárvár adott otthont évnyi-
tó rendezvényünknek. Házigazdánk az
ERTI Sárvári Állomása volt, mely az új
konferenciatermének hála nagyon szín-
vonalas helyszínt biztosított a megjelent
72 egyesületi tag számára. A Nagy Imre
HCS elnök köszöntõje után Zsuppán
Ernõ HCS titkár ismertette és értékelte
az elmúlt év eseményeit, külön kitérve
a nagyon sikeres szakmai elõadássoro-
zatra és a szigetközi tapasztalatcserére,
ezt követõen titkár úr beszámolt az el-
múlt év költségvetésérõl és vázolta a
2008-as évre vonatkozó programok ter-
vezetét. Ha minden úgy alakul, ahogy
tervezik, folytatódik a szakmai elõadás-
sorozat, ezenkívül újdonságként családi

nap és debreceni kollégákat megláto-
gatva szakmai tapasztalatcsere fogja
még színesíteni a 2008-as évet.

A középsõ harmadban dr. Borovics
Attila igazgató-osztályvezetõ – házigaz-
dánk – részletesen ismertette az ERTI
Sárvári Kísérleti Állomáson folyó geneti-
kai, nemesítési és oktató munkálatokat.
Elõadásában külön kiemelte, hogy idén
ünnepli az ERTI fennállásának 110 éves
évfordulóját, valamint felhívta a figyel-
met arra is, hogy e jubileum évében az
ERTI lesz a házigazdája a Vándorgyûlés-
nek, melyet elmondása szerint, rendha-
gyó módon  igyekeznek megszervezni.

A következõ elõadás a Vas megyei er-
dészek nagy részének komoly fejtörést

Szombathelyi helyi csoport
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okozó szúkárosításról szólt. A „Szúkárosí-
tás alakulása az Õrségben” címû elõadást
prof. dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, a
téma elismert szakértõje ismertette a pub-
likummal. Az elõadásból leszûrhetõ fon-
tosabb gondolatok az alábbiak voltak:

– A fõ gondot a betûzõszú (Ips
typographus) és a rézmetszõszú (Pityo-
genes chalcographus) okozza.

– A 2007-es évben a betûzõszú (Ips
typographus) két nemzedéke helyett
csak egy nemzedék repült ki.

– Az egészségügyi termelések során
fokozott figyelmet kell fordítani az élõ,
de már a szúbogarak által megtámadott
fák kitermelésére, hiszen így mérsékel-
hetõ a kikelõ nemzedék egyedszáma.

– A nevelõvágásokat vegetációs idõ-
szakon kívül kell elvégezni, mivel a ve-
getációs idõszakban elvégzett nevelõvá-
gások faanyaga optimális szaporodási
közeget biztosít a szúbogarak számára.

– A károsítás mértéke nagyban függ
az idõjárás korábbi alakulásától.

Az elõadásokhoz és az elõadókhoz
szóló kérdések megválaszolása után
szóba került még az Erdõtörvény mó-
dosítása, amely napjainkban nagyon
aktuális téma és az egyre nagyobb teret
hódító átalakító gazdálkodási mód is. 

A rendezvény végén a kíváncsibbak
betekintést nyerhettek a Kísérleti Állo-
más laborjainak idegenek elõl zárt ajtai
mögé is.

Németh János

amikor globalizációról beszélünk,.. az
a dolgunk, hogy elsõsorban sajátossá-
gaink szerint gyarapítsuk az általános
emberit.” 

(Jókai Anna.)

Az OEE. Szeniorok Tanácsa évzáró
rendezvényét 2007. december 07-én
tartotta. Dr. S. Nagy László üdvözlõ sza-
vai után a tagság kegyelettel emlékezett
Zathurecky Lajos idõközben elhunyt
szeniortársunkra.

A következõkben az elnök vázolta a
napirend felcserélésének okait, ismertet-
ve, hogy az Országgyûlés a közelmúlt-
ban határozott az alája rendelt „Fenntart-
ható Fejlõdési Tanács” (FFT) létesítésé-
rõl. A felkért elõadótól az FFT elõzmé-
nyeirõl, céljáról és feladatairól az elsõk
között értesülhetünk, amit az erdészet-
nek is indokolt figyelemmel kísérni. 

Az elõrehozott napirend során az el-
nök visszatekintett a munkaterv teljesí-
tésre, amely alapján hasznos tanácsko-
zásokra és tapasztalatokra utalt, jelezve
az  elmaradt aktuális témák okait. Vá-
zolta továbbá, hogy az elmaradottak
mellett milyen elõzetes ismerete van a
következõ év választható témáiban,
kérve a jelenlévõk indítványait a mun-
katerv tartalmasabbá formálásához,
amellyel kapcsolatosan a következõ vé-
lemények, ajánlások rögzítése szükség-
szerû: 

Haják Gy. szorgalmazta az erdészeti
ágazat irányítóit a most meghallgatni
alakuló szervezeti helyzetrõl, az egysé-
gesebb helyzet értelmezés, pontosabb
megismerés érdekében.

Halász A. ajánlásában a tudományos
elõadásokon túl nagyobb súlyt helyez-
ne – a még meglévõ aktivitás jegyében
– a szakmai tudatformálásban való köz-
remûködésre. Vagyis olyan kérdéseket
vehetnénk sorra, amelyek problemati-
kusak és megoldásuk fontosnak tekint-

hetõ. Azokra javaslatokat kialakítva, en-
nek a „csapatnak” illene reagálni, moz-
gósítani (mint pl. a földtörvény stb. kri-
tikus horderejû témák kérdéseiben).

Dr. Király P. jelezte, hogy napjaink-
ban folyik az NyM Egyetemen az erdõ-
mérnök mesterképzés tartalmi keretei-
nek kidolgozása. Szükségszerûnek te-
kinti ebben állást foglalni és jelezni,
hogy a szakunknál az „elõírt” bolognai
tagolás kockázatos. A képzés túlzott
specializálódása nagy veszteséget
okozna, mert pl. nélkülözhetetlen a bi-
ológiai, mérnöki és gazdasági ismere-
tek egymásra épülése a „több lábon ál-
láshoz”, illetve a gyors változások folya-
matában való helytálláshoz.

Ezen túl az elképzelt keretben kér-
déses az állami, nemzeti tulajdonú erdõ
vagyonkezelése. A tulajdonlás formája,
kimenetele a jövõben kockázatos. A
még meglévõ állami erdõ ui. nemzet
vagyonnak tekinthetõ, amelynek a tu-
lajdonlása felett a népképviselet rendel-
kezhet. A – végrehajtó – kormánynak
értelemszerüen nem tulajdonosi, ha-
nem inkább megõrzési kötelezettsége
lehet. További kérdés a fenntarthatóság
és az erdészeti felfogású tartamosság
fogalmának értelmezése, amelyekben
szintén jó lenne a közös nevezõt kiala-
kítani, mert a fogalmakat  a természet-
védõk igen eltérõen értelmezik. 

Dr. Pethõ J. vázolta az elnökség ez
évi munkája jelentõsebb eredményeit.
Visszautalt az erdészet és természetvé-
delem kapcsolatának tisztázandó kér-
déseire, emellett jelezte, hogy az állami
erdõ kezelésének jövõje az új vagyon-
gazdálkodási törvénnyel összefüggõen
kritikusnak látszik. Érintette a fenntartá-
si járulék eltörlésének máris érzékelhe-
tõ egyenlõtlen hatását. Nemkívánatos-
nak tekinthetõ ugyanakkor az, hogy a
szakma egyes szakterületei nem egyfor-
mán értékelik ennek hatásait. Ezért a

megoldások eredményessége szem-
pontjából valóban kulcskérdés lenne az
egységes állásfoglalás. Hasonlóan kriti-
kus helyzetbe került az erdészeti kuta-
tás szervezete, az oktatás gyakorlatot is
segítõ minõsége stb.

Tokodi M. Az erdészet és a termé-
szetvédelem konfliktusainak feloldásá-
ra irányuló – általa javasolt – állásfogla-
lás tervezet sorsáról érdeklõdött, amely-
re az elnök úgy reagált, hogy a követke-
zõ évre halasztódott a döntés más ha-
sonló kérdéssel kapcsolva.

Zágoni I. szerint figyelemre méltó az
a kohászati múzeumi kezdeményezés,
amely szerint az ifjúsággal közös aktuá-
lis kérdést a hagyományok szellemében
vitathatnánk meg, esetleg azt az ülést a
régi székházba szervezve.

Az ülés elnöke az elõrehozott napi-
rendet megszakítva, az idõközben meg-
érkezett Ékes József elõadót üdvözölte
és bemutatta, mint az Európa Tanács
tagját és az OGy képviselõjét, majd fel-
kérte „A Fenntartható Fejlõdés Magya-
rországon?” címû bevezetõ gondolatai-
nak ismertetésére.

Az elõadó bevezetõjében kitért az
országgyûlésben is elõforduló olyan
kedvezõtlen eseményekre, alapvetõ
OGy-i frakciók közötti egyeztetés hiá-
nyaira, amelyek az EU döntéshozó rész-
legeiben a hitelességünket árnyalják.
Ilyen összefüggésben a fenntarthatóság
kérdésének megtárgyalása és eredmé-
nye egyedi és kiemelkedõ. Elõzményé-
hez tartozik, hogy az Országgyûlés Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága, a Magyar Tu-
dományos  Akadémia, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium, az Or-
szágos Környezetvédelmi Tanács és a
Magyar Természetvédõk Szövetsége a
Friedrich Elbert Alapítvány támogatásá-
val Környezetpolitikai Fórum-sorozatot
szervezett az év folyamán a „Fenntart-
ható Fejlõdés: a XXI. század globális ki-

Szeniorok Tanácsa évzáró rendezvénye 




