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Az Országos Erdészeti Egyesület Kül-
döttközgyûlését dr. Pethõ József elnök
köszöntötte, megállapította, hogy 51 fõ
küldött jelent meg az ülésen és ezzel az
ülés határozatképes. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Koczka Zoltánt és Pintér Csabát kérte
fel, amit a küldöttek egyhangúan meg-
szavaztak. A Szavazatszedõ Bizottság
elnökének dr. Marosi Györgyöt, tagjai-
nak Sere Ferencet és Szõnyi Jánost kér-
te fel, akiket a küldöttek szintén egy-
hangúan szavaztak meg. A napirendi
pontok egyhangú megszavazása után
Bogdán József, a Díj Bizottság elnöke
terjesztette elõ a 2008. évi egyesületi ki-
tüntetésekkel kapcsolatos döntéseket
és tudnivalókat. dr. Marosi György a
Szavazatszedõ Bizottság elnöke ismer-
tette a szavazás menetét. Dr. Pethõ Jó-
zsef elnök saját hatáskörében terjesztet-
te elõ Rakonczay Zoltán erdõmérnököt
Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél kitün-
tetésre életpályája és egyesületi tevé-
kenységének ismertetésével. Mivel a
Küldöttközgyûlésen már korteskedésre
nincs mód, a szavazás következett. 

A szavazatok összeszámlálása idejé-
re a második napirendi pont, az Egye-
sület 2007. évi közhasznúsági jelentésé-
nek, pénzügyi tervének, pénzügyi be-
fektetési beszámolójának jóváhagyása –
mely dokumentumokat a küldöttek elõ-
re írásban kézhez kaptak – került elõ-
terjesztésre. Dr. Pethõ József elnök fel-
vezetõjében tájékoztatta a Küldöttköz-
gyûlést, hogy 5,6 millió Ft hiányt mutat
az elmúlt évi mérleg. Ennek oka, hogy
olyan programok is megvalósultak, me-
lyek nem voltak tervezve 2007. évben.
Ilyenek voltak Halász Aladár könyve a
Kárpátaljáról, az Erdõk a közjóért Szak-
osztály 40 éves évfordulójának rendez-
vénye és könyvkiadása, Kaán Károly
rendezvénysorozat és verseny, külföldi
magyarokkal kapcsolat, kanadai utazás,
boszniai út, Bedõ-szobor avatása Kál-
nokon, Erdészeti Lapok kiemelt lap-
számai. Kérte a küldötteket, hogy a
2007. év vonatkozásában vegyék tudo-
másul a veszteséget azzal, hogy 2008-

ban ilyen túllépés nem következhet be.
Ennek egyik lehetõsége az Erdészeti La-
pok közel 4 millió Ft-os postaköltsége
egy részének megtakarítása, valamint a
tagdíjak és az Erdészeti Lapok ügyének
rendezése. Köszönte a pártoló tagok tá-
mogatását és szeretne a pártoló tagok-
kal egy szilárdabb bázist biztosítani.
Külön köszönte kiemelt támogatónk-
nak (Stihl Kft.) az együttmûködést. A tá-
mogatók körének bõvítése is a jövõ évi
cél. Az elnök tájékoztatta a küldötteket,
hogy az Egyesület székhelyével is prob-
léma lesz a MTESZ-ben, ugyanakkor az
Erdészeti Információs Központban a
könyvtárunk bérleti díjának rendezése
is jogos a Pilisi Parkerdõ Zrt. részérõl. 

Átadta a szót Ormos Balázs fõtitkárnak,
aki az írásban megküldött beszámolók-
hoz szóbeli kiegészítést tett. Elmondta,
hogy a 4225 fõnyi tagságból 1671 az er-
désztechnikus végzettségû. A közeli Év
erdésze 2008 versenyen való részvételre
kérte a jelen lévõ érdekelteket. 2007. év-
ben az Egyesület tagjai 271 helyi csoport
és szakosztály-rendezvényt szerveztek,
melyeken több mint 16 ezer fõ vett részt.
A fõtitkár felhívta a figyelmet, hogy a pá-
lyázati feltételek szigorodtak és a mûkö-
dési költségre gyakorlatilag nem lehet for-
rást szerezni. Át kell gondolni az Egyesü-
let belsõ mûködését, mert nem lenne jó
visszalépni a rendezvények, a kiadványok
terén. Beszámolt arról, hogy napi mun-
kakapcsolat mûködik a MEGOSZ és
FAGOSZ szervezetekkel. Felhívta a figyel-
met arra, hogy az erdészet kiemelt felada-
ta az EU elvárása szerint a vidékfejlesztés,

melynek része a természetvédelem. Aján-
lotta a természetjáró szervezetekkel való
együttmûködést, hiszen ezek a szerveze-
tek érdek nélkül és kellõ kritikával vannak
az erdészek iránt. A 2008. évi tervekrõl
szólva megalapozottnak tartotta azt.

Kolozsvári Ákos, az Ellenõrzõ Bizottság
elnöke ismertette a bizottság elvárásait,
mely szerint az Elnökség indokolja meg a
vagyonvesztést és a 2008. évi terv garan-
ciákat tartalmazzon a folyamat megállítá-
sára. Megállapította, hogy a vagyonvesz-
tés nem volt jellemzõ a korábbiakban. To-
vábbra is felhívja a figyelmet arra, hogy az
NFA forrás bizonytalan és ezt a 2008. évi
tervezésnél figyelembe kell venni. Elvá-
rás, hogy legyen különválasztva az állan-
dó kiadás és a programok esetleges kiadá-
sai a tervezés során. Az észrevételekkel
együtt a 2007. évi beszámolókat és a 2008.
évi terveket elfogadásra javasolta, azzal,
hogy a teljes garanciákat még nem látják.

Pintér Csaba küldött javasolta az ön-
álló jogi személyiség bevezetését a pá-
lyázati források megszerzése érdeké-
ben. Zétényi Zoltán a szponzorációs
munka kiszélesítését javasolta, melyhez
egy arculati ajánlatott alakított ki. 

Dr. Pethõ József elnök szavazásra tet-
te fel a 2007. évi beszámolókat és a
2008. évi terveket.

1. 2008 (máj. 15.) sz. Küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2007. évi
közhasznúsági jelentés, a pénzügyi
terv és a pénzügyi befektetés beszá-
molóját külön-külön elfogadta és
megszavazta.

(jelen van 51 fõ küldött; egyhan-
gú 51 igen szavazat)

2. 2008 (máj. 15.) sz. Küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2008 évi
programot, annak pénzügyi tervét
és a befektetési tervet külön-külön
elfogadta és megszavazta.

(jelen van 51 fõ küldött; egyhan-
gú 51 igen szavazat)

Folytatódott a kitüntetettekre történõ
szavazás, mely az alábbi eredményt hozta:

3. 2008 (máj. 15.) sz. Küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a következõ tag-
társaknak adományoz kitüntetéseket.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének 2008. május 15-én tartott

küldöttközgyûlésérõl

Budapest, MTESZ Budai Konferencia Központ, VII. 700. terem

Új belépõk

Zalaegerszegi HCs: Ther András
em., Pápai HCs: Bartakovics Imréné
egyéb középfok, Debreceni HCs:
Pusztai Virág em., Szombathelyi
HCs: Rákovits Zoltán egyéb közép-
fok, Zsoldos Csaba egyéb középfok,
Doncsecz Károly egyéb középfok,
Egri HCs: Szajkó Sándor faipari
mérnök, Gyõr Magánerdõ HCs:
Simon Gábor et., Kóbor Géza et.
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Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél 
Rakonczay Zoltán 44 szavazat

Bedõ Albert emlékérem
Bolla Sándor 34 szavazat
Cserép János 39 szavazat
Dr. Csóka György 33 szavazat

Kaán Károly emlékérem
Dr. Jereb Ottó 33 szavazat
Józsa László 27 szavazat
Miszlang Lajos 36 szavazat

Decrett József emlékérem
Jeszenszky András 26 szavazat
Koncz Antal 32 szavazat
Matyasovszky András33 szavazat

Elismerõ Oklevél
valamennyi szavazat

Dr. Almási János, Bagaméry Gás-

pár, Bagdi Károly, Bakó Márton, Ba-
logh Ödön, Borovics János, Csányi
Károly, Farkas Attila, Gál László, Gre-
guss László Géza, dr. Madas Katalin,
Markó Gyula, Mester József, Müllner
Antal, Vámos Károly, Vitman László,
Zsibók András, Báder László

Az egyebek napirendi pontban
Schmotzer András alelnök felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az egyesületi életet
aktívabbá kell tenni a munkahelyi leter-
heltség mellett is. Nagyobb aktivitást vár
el a tagságtól. Többszöri felkérés ellené-
re hét HCS és három szakosztály nem
küldött beszámolót. Folytatni kívánja a
tagsági okirat ünnepélyes átadását a
HCS-nál. Felhívta a figyelmet az Év erdé-

sze versenyen való részvételre és az er-
désztechnikusok nagyobb megbecsülé-
sére. Koczka Zoltán bejelentette dr. Ba-
rányi László Bedõ díjas erdõmérnök el-
hunytát, akire a küldöttek egy perces né-
ma fõhajtással emlékeztek. 

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
a Küldöttközgyûlés munkáját és az
ülést bezárta.

kmf.
Dr. Pethõ József

az ülés elnöke
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Koczka Zoltán 

Pintér Csaba hitelesítõ

Újabb tagokkal frissült a Pro Silva Hungaria elnöksége
Az 1999-ben megalakult Pro Silva Hungaria közhasznú társadalmi szervezet ez év április 3-án tartotta meg éves köz-
gyûlését, amely egyben tisztújító közgyûlés is volt. 

A leköszönõ elnökség beszámolóit követõen Varga Béla leköszönõ elnök bejelentette, hogy 9 éves elnöki tevé-
kenységét követõen a továbbiakban – a korával járó kockázatok csökkentése, valamint a generációváltással és a ve-
zetési tevékenység szétterítésével járó elõnyök kihasználása érdekében – nem vállalja az elnöki feladatot.

A közgyûlésen a megjelent tagok Kondor Istvánt választották elnöknek a következõ 3 éves idõszakra. 
Varga Bélát a közgyûlés – az Alapszabály egyidejû módosításával – a Pro Silva Hungaria örökös tiszteletbeli elnö-

kévé választotta, és olyan jogosítványokkal ruházta fel, hogy a természeti folyamatokra alapozott erdõgazdálkodás
hazai megalapozása és elterjesztése érdekében két évtizeden át végzett munkáját töretlenül folytathassa – továbbra
is a PSH keretein belül. 

A korábbi elnökség tagjai közül dr. Bartha Dénes, Bodor László, dr. Csóka György, Haraszti Gyula és Szentpé-
teri Sándor egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudják most vállalni az elnökségi tagokra háruló feladatokat, de tovább-
ra is változatlan elkötelezettséggel és odaadással kívánnak részt venni a PSH tevékenységében. Az eddig végzett ál-
dozatos munkájukat a tagság megköszönte.  

A PSH új vezetõségének személyi összetétele (az aláhúzott, dûlt betûk az új tagokat jelzik):  

Elnökég: Kondor István, elnök, MGSZH Eger,
Varga Béla, örökös tiszteletbeli elnök,
Horváth Iván, általános alelnök, MGSZH Zalaegerszeg, 
Sódor Márton, fõtitkár, KvVM, 
Standovár Tibor, Tudományos Tanács elnöke, ELTE, 
Györkös Károly, ügyvezetõ titkár, Bakonyerdõ Zrt.,
Barton Zsolt, kincstárnok, Ipoly Erdõ Zrt.,
további elnökségi tagok (feladatkörüket az Elnökség határozza meg): 
Bakó Csaba, Szombathelyi Erdészeti Zrt., 
Csépányi Péter, Pilisi Parkerdõ Zrt.,
Dénes Károly, Szombathelyi Erdészeti Zrt., 
Frank Tamás, Északerdõ Zrt. 
Siffer Sándor, MGSZH, Veszprém,

Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Gálhidy László, WWF, 
tagjai:  Dobay Péter 

Madas Katalin

Fegyelmi Bizottság elnöke: Bodor László, Gemenc Zrt., 
tagjai:  Kovács József

Mihálffy Imre




