
Helyszín: Budapest OEE központ
Jelen vannak az elnökségi tagok:

Dr. Pethõ József elnök, Bodor Dezsõ
Károly magánerdõs alelnök, Doros Ist-
ván technikus alelnök, Haraszti Gyula
SZB. elnök, Kertész József régió képvi-
selõ, Kiss László régió képviselõ, Máté
Zoltán régió képviselõ, Puskás Lajos ré-
gió képviselõ, Tihanyi Gyula régió
képviselõ

Meghívottak:
Kolozsvári Ákos ell. biz. elnök, Or-

mos Balázs fõtitkár, Pápai Gábor E.L
fõszerkesztõje, Dr. Sárvári János MEG-
OSZ fõtitkár

Pethõ József elnök megnyitotta az
ülést, megállapította, hogy az ülés hatá-
rozatképes.

Jegyzõkönyv vezetõnek Máté Zol-
tánt, hitelesítõknek Bodor Dezsõ Ká-
rolyt és Tihanyi Gyulát javasolta, majd
ismertette a tervezett napirendi ponto-
kat.

Az elnökség a jegyzõkönyvvezetõt,
hitelesítõt és a napirendi pontokat egy-
hangúlag elfogadta.

A javaslat elfogadása alapján a napi-
rendek tárgyalásának sorrendje módo-
sult, 4.5.6. napirendi pont, majd 1.2.3.
került tárgyalásra.

4. napirendi pont
– Az OEE érdekvédelmi tevékenysége:
Az elnök tájékoztatta az elnökséget

az elmúlt idõszak legfontosabb tevé-
kenységeirõl.

Veszélyes civil folyamat indult el
150.000 ha állami erdõ természetvédelmi
kezelésbe vételére. Ez ellen való küzde-
lemben sok segítséget kaptunk hatósági
oldalról és a FAGOSZ-tól is. Kiemelkedõ
az elnökség részérõl Haraszti Gyula
koordináló szerepe és a média megjele-
nés szervezése. Gráf Józsefet erõsítettük
abban a törekvésében, hogy az erdõke-
zelés az FVM-nél maradjon. Sírman ál-
lamtitkár úr irásban is megköszönte az
összefogást és támogatást. A veszély-
helyzet elmúlt. A MEDOSZ megkeresése
alapján szeptember 23-án Dr. Hujber Ti-
borral volt találkozó. Az Európai Erdõk
Hete rendezvény keretében Gráf minisz-

ter úr is jelen lesz és erõsíti érdekvédel-
mi tevékenységünket.

17/2008. (X. 14.) sz. elnökségi
határozat:

Az OEE-nek 2008. augusztus-szep-
tember hónapban az állami erdõk
egységes kezelése érdekében kifej-
tett érdekvédelmi munkája mind ha-
tósági, mind gazdálkodói oldalról
pozitív visszaigazolást, illetve hivata-
los megerõsítést kapott.

Igen: 9 szavazat

– 2009. évi vándorgyûlés
Kiss László tájékoztatta az elnöksé-

get a 2009. évi vándorgyûlés szervezé-
sével kapcsolatos aktualitásokról: 

Lehoczki Tibor szlovák parlamenti
képviselõvel felvette a kapcsolatot, aki
egyébként tagja is az OEE-nek. Taná-
csát, támogatását kérte azzal kapcsolat-
ban, hogy a teljes rendezvény Selmecen
legyen, vagy csak egy nap eseményei
legyenek ott. Õ az utóbbit támogatta (1
nap Selmecen).

Segítenek a kapcsolatfelvételben:
zólyomi fõiskola, zólyomi székhelyû er-
dészeti intézet, Szlovák Erdészeti Ka-
mara, Selmec polgármestere, szlovák
erdészet vezetõje.

A rendezvény a Selmec melletti An-
tali kastély udvarán lehet szabadtérben,
a kinti parkban baráti találkozó sátor-
ban. Július elsõ hétvége (3.a) látszik jó
idõpontnak.

A magyar helyszín Vác lehet.
Szlovák oldalról a partnerek szívélye-

sen, készséggel fogadnak bennünket.
Hozzászólások:
Pápai Gábor: szükséges idõkereteket

megállapítani a program tartásához.
Tihanyi Gyula: rövid megemlékezés

legyen Selmecen, a nagyobb ünnepség
itthon.

Kertész József: a közeledést szolgál-
ná, ha magyar nyelvû és érzelmû szlo-
vák erdõmérnököket találnánk díjazott-
nak és Selmecen legyen a díjak átadása
magyar vonatkozásban is.

Pethõ József: az egyesület kitüntetés-
tõl függetlenül kiemelhet érdemes sze-
mélyeket.

Ormos Balázs: Szlovákiával kapcso-
latos megemlékezés is kell, ne tüntetés
jellegû legyen a részvételünk, amit
kommandósok védenek. Selmec város-
ban rövidebb idõt, a kastélyban hossz-
abb idõt célszerû tölteni. Ha be lehet
õket vonni, több szlovák is szólaljon
meg, kapjon a rendezvény közös ren-
dezés jelleget. Másnapra szakmai ren-
dezvények legyenek a Börzsönyben.

Doros István: a díjazást nem tartom
aktuálisnak, de nagyon jó lenne, ha
szlovák kormányszintet be lehetne von-
ni az eseménybe.

Pápai Gábor: a kitüntetéseknél a Ka-
án Károly verseny szervezõit ne feled-
jük jutalmazni. A rendezvényt szervez-
hetnénk fordítva: Vác megnyitó, majd
selmeci program.

Kiss László: döntést kér, hogy a köz-
gyûlés is Selmecen legyen és másnap
szakmai program a Börzsönyben.

18/2008. (X. 14.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség meghallgatta Kiss
László tájékoztatást a 2009. évi ván-
dorgyûléssel kapcsolatban. 

A vélemények egyeztetése után
arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a vándorgyûlés ünnepi köz-
gyûlését az elsõ napon Szlovákiá-
ban az Antali kastélyban tartaná a
szlovák partnerek minél teljeskö-
rübb bevonásával. Második nap
szakmai rendezvények legyenek
Magyarországon börzsönyi-cserhá-
ti helyszíneken. 

Igen: 9 szavazat

Petõ József elnök ismertette Káldy
Józsefnek a 2010. évi rendezvénysor-
ozathoz kapcsolódó idõpont javaslatait,
melyet az elnökség megtárgyalás után
az alábbi határozattal fogadott el:

19/2008. (X. 14.) sz. elnökségi
határozat:

Az OEE elnöksége – Pécs város
2010-es kiemelt szerepére tekintet-
tel – elfogadja a Mecsei Erdészeti
ZRt. és az OEE Pécsi Helyi Csoport
2010. májusára tervezett országos
rendezvénysorozatát, amely május
18-19-én az OEE Vándorgyûlésével
indul, május 27-28-án az Év Erdésze
versennyel folytatódik és május 28-
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Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jegyzõkönyv
Az OEE Elnökségének 2008. október 14-i ülésérõl
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29-én a Bányász-Kohász-Erdész ta-
lálkozóval zárul.

Igen: 9 szavazat

– Európai Erdõk Hete
Pethõ József elnök kéri a régió kép-

viselõket, hogy a kiemelt helyszíneken
képviseljék az OEE-t. 

Ormos Balázs: a programok fenn
vannak a honlapon, klikkeléssel meg-
nézhetõk. 

A rendezvény valójában az OEE által
10 év óta megrendezett Magyarországi
Erdõk Hete rendezvénysorozathoz illik.
Éppen ezért ennek központi rendezvé-
nye október 20-án 10 órakor a Mogyor-
óhegyi Erdei Iskolánál lesz, amely most
ünnepli fennállásának 20. évét.

Kiss László: javasolja, hogy jövõre az
OEE menjen elébe a rendezvény szer-
vezésének.

Az elnökség az Európai Erdõk Hete
rendezvénysorozat felkészülése során
szerzett tapasztalatait foglalta össze és a
következõ években még szorosabb
összefogást javasolt ezen a területen.

– Az új erdõtörvény elõkészületei:
Az elnök kiemelte, hogy a tör-

vénnyel kapcsolatos egyeztetési folya-
matokban Doros István, Urbán Pál és
Ormos Balázs aktívan közremûködik.
Október 27-én végleges egyeztetés lesz
az FVM-ben. Az OEE programjában
szereplõ minden fõbb törekvésünket si-
került beépíteni a tervezetbe.

– Az OEE a szakma fontos rendezvé-
nyein

Az alábbi rendezvények zajlottak:
• Ásotthalom jubileumi ünnepség
• Ignolignum Sopron
• Kecskemét
• Európai erdészet hálózata rendez-

vényen elnök úr vett részt Ausztriában,
megfigyelése szerint európai tapasztalat
az erdõkezelõ és a természetvédelem
ütközése

• Alföldi erdõgazdálkodás: Nagyvára-
don Puskás Lajos vett részt, az Erdélyi Ma-
gyar Mûszaki Társulás volt a szervezõje

• Biomassza napok az Ipoly erdõn-
él: nagysikerû rendezvény volt.

Éghajlatváltozással kapcsolatos ERTI
rendezvényen elnök úr vett részt, minõ-
ségi erdõgazdálkodás volt az általános
igény.

5. napirendi pont
Az év hátralévõ kiemelt rendezvényei:
Ormos Balázs fõtitkár tételesen is-

mertette az éves programból még
visszalevõ feladatokat és az egyes té-

mákban megvalósult intézkedéseket és
a szervezések állását.

6. napirendi pont
Egyebek:
A Fekete Tisza forrás emlékhellyel

kapcsolatban az elnökség határozatot
hozott.

20/2008. (X. 14.) sz. elnökségi
határozat

Az elnökség a Fekete Tisza forrás
foglalással egyetért, megbízza Ker-
tész Józsefet és Puskás Lajost, hogy
készítse elõ az együttmûködési meg-
állapodást a GEO-ENVIRON Környe-
zetvédõ Egyesület elnökével.

Igen: 9 szavazat

Haraszti Gyula tájékoztatja az elnök-
séget hogy a 112/2008. FVM. Rendelet
alapján pályázat nyújtható be 20 % ön-
résszel az Erdészeti Lapok digitalizálá-
sának támogatására. 1,2 millió forintos
pályázatra lenne lehetõség, melynek el-
nyerése esetén 2009. szeptemberre
megvalósulhatna 141 évfolyam Erdé-
szeti Lapok digitalizálása. Kéri az elnök-
séget, hogy az önrészt biztosítsa.

21/2008. (X. 14.) sz. elnökségi
határozat

Az Erdészeti Lapok digitalizálását
támogató 1.2 millió forintos FVM
pályázat benyújtását az elnökség tá-
mogatja. A pályázathoz szükséges
20 % önrészt biztosítja, és megbízza
Haraszti Gyulát a pályázat elkészíté-
sével és benyújtásával.

A következõ elnökségi ülés idõpont-
ját az elnökség 2008. november 12-re
tûzi ki.

1. napirendi pont
2008. 1-8 havi mûködési mérleg, lik-

viditási és hatékonysági kérdések: 
Ormos Balázs fõtitkár ismertette az

írásban kiadott jelentés szerint a bevéte-
lek és kiadások jelenlegi állását és év
végi várható alakulását.

Kolozsvári Ákos : Az Ellenõrzõ Bi-
zottság ülést tartott az elnökség által
Dobogókõn felvetett kérdésekkel kap-
csolatban, üdvözli az elnökség szándé-
kát, hogy minden ülésén foglalkozik az
anyagi feltételekkel. Vezérelvként
ajánlja, hogy a fix kiadások levonása
után csak azt a programot lehessen el-
kezdeni, amire forrás van. Az EB véle-
ménye szerint az éves költségvetés
egyensúlyban marad. A 3. napirendi
ponttal kapcsolatban megjegyzi, hogy a

munkaszerzõdésben foglalt feladatokat
célszerû aktualizálni. A költségtérítések
kifizetését külön szabályzatba kellene
foglalni. 

22/2008. (X. 14.) sz. elnökségi
határozat

Az elnökség a fõtitkár beszámo-
lóját az 1-8 havi pénzügyi gazdálko-
dásról és várható év végi teljesítés-
rõl megnyugvással elfogadja.

Igen: 9 szavazat

2. napirendi pont
Erdészeti szakkönyvtár könyvtárve-

zetõ személyéhez kötött mûködési gya-
korlat bõvítése

Dr. Sárvári János könyvtárvezetõ
részletesen ismertette eddigi tevékeny-
ségét a könyvtárhoz kapcsolódó felada-
tokban, valamint az ezért kapott java-
dalmazását. Úgy ítélte meg, hogy a
könyvtárhoz kapcsolódóan feladatok
bõvítésére lenne szükség, fõként az
alábbi területeken:

– könyvtárban folytatandó kutatás
kibõvítése, 

– a teljes könyvállomány tárgyszava-
zása és részleges digitalizálása

– közremûködés a honlap szerkesz-
tésében

A kibõvülõ feladatok részmunkaidõ-
ben nem végezhetõk el, ezért a 2008.
tavaszán az egyesület elnökével és fõtit-
kárával ez ügyben folytatott elõzetes
egyeztetés alapján felajánlotta, hogy az
Erdészeti Egyesület fõállású alkalma-
zottja legyen megfelelõ javadalmazás
mellett.

Részletesen elõterjesztette a javadal-
mazás változtatására tett javaslatát is.

Az elnök kérte az elnökség tagjait,
hogy fejtsék ki a témával kapcsolatos
álláspontjukat.

Bodor Dezsõ Károly: Az egyesület
könyvtára igényli a gazdát. A szolgálta-
tás növekedésével talán az igénybevé-
tel is nõhet. Kérdés viszont, hogy a ja-
vadalmazáshoz a forrás biztosított e.

Doros István: Szerintem a kibõvített
munkára szükség van. A feladat kitölti a
teljes munkaidõt. A szakmának nagy
hasznot jelent a rendezett könyvtár. Anya-
giak tekintetében nem gondolom, hogy a
változás tönkretenné az Egyesületet.

Ormos Balázs: Kis cégnél egy fõ 70-
80 %-os ember kell. Az OEE kis közös-
ség, Budapesten ilyen kulturált, széles
látókörû személyre szüksége van. Az
értéket meg kell fizetni. Az információs
központnál olyan lehetõségek vannak,
amik kitermelhetik Sárvári János java-
dalmazását. Építkezzünk értékben és
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becsüljük meg! Nem lehet kétely a pén-
zügyi forrás megteremtésében.

Puskás Lajos: Hosszú távú sikereket
jól fizetett „katonákkal” tudunk elérni.
Én szükségesnek látom az alkalmazást,
a pénzügyi többletet meg tudjuk sze-
rezni. 

Tihanyi Gyula: Szakmailag támoga-
tom, fõként a PR miatt még jobb ered-
ményeket érhetünk el, a bérhez szüksé-
ges forrást meg kell tudnunk teremteni.
Kell a tagdíjakat is emelni. Sok apró be-
vétellel, takarékossággal megteremthe-
tõ a pénzügyi háttér.

Kiss László: Én tartózkodni fogok a
szavazásnál, noha Sárvári János kiemel-
kedõ személyiségét teljesen elismerem.
A kérdés váratlanul ért, a döntéshez
idõre van szükségem, nem vagyok elég
tájékozott. Szeretnék a régiómban is
egyeztetni.

Máté Zoltán: Én elõkészítetlennek
tartom az elõterjesztést, úgy gondolom
az elnöknek és fõtitkárnak már egyezte-
tett elõterjesztést kellett volna ebben a
kérdésben benyújtani. Tartok tõle,
hogy külsõ vélemény szerint az Egyesü-
let túl sok pénzt költ saját önfenntartá-
sára, ami nem biztos hogy kellõ támo-
gatottságot élvez a tagság körében.

Petõ József: Nem akarok ebben ön-
állóan dönteni, nem látszik, hogy
hosszú távon tud e mûködni. Át kell
gondolni, hogy a feladatokat újra
osszuk és a fõtitkár munkájának meg-
osztása is szóba jöhet. Kérdés, hogy
más költségeink visszafoghatók-e?

Ormos Balázs: Így is támogatom a
fõfoglalkozású alkalmazást s a többlet
pénzügyi forrás biztosítását is vállalom.
Emiatt az elnökség szavazza meg Sárvá-
ri János kérését.

Kertész József: Imázs a könyvtár. Év-
tizedeken átívelt mûködése. Állandó
munkahellyel ez a szerep növekedhet.
Teremtsük meg a lehetõséget és szavaz-
zuk meg.

Sárvári János: Köszönöm a bizalmat.
Az elnökség vitáját hallgatva azonban
olyan bizonytalannak érzem a támoga-
tást, aminek következtében nem szeret-
nék fõállásban dolgozni az Egyesület-
nél. Az eddigi megbízatásomat a jelen-
legi javadalmazás mértékét alapul véve
megbízás alapján  továbbra is ellátom,
de többletfeladatokra nem vállalko-
zom.

Petõ József: Segítsünk, hogy egy hó-
napon belül leülhessünk megbeszélni,
hogy miként mûködjön tovább az

Egyesület, figyelembe véve a könyvtár
ügyét is. November közepén térjünk
vissza a témára.

3. napirendi pont
Alkalmazotti munkaszerzõdések,

költségtérítések
Az elnökség tagjai a teljes dokumen-

tációt megkapták levélben, a témával
kapcsolatban érdemi vita nem volt.

Pethõ József elnök megköszönte az
elnökség munkáját és az ülést bezárta.

Kmf.
Máté Zoltán

jegyzõkönyvvezetõ
Bodor Dezsõ Károly

Tihanyi Gyula
jegyzõkönyv hitelesítõk

Dr. Pethõ József
elnök

Szigeti Nándor
(1932–2008)

1932. március 19-én Csepregen született ér-
telmiségi családban. Édesanyja születésekor
meghalt. Az elemi iskola négy osztályát Zsi-
ván, középiskolai tanulmányait Kõszegen a
bencés, majd az állami Jurisics Miklós gim-
náziumban végezte.

Tanulmányait Sopronban folytatta, itt ka-
pott erdõmérnöki oklevelet az Erdõmérnöki
Fõiskola erdõmûvelési szakán. 1956 januárjától
a Dunaártéri Állami Erdõgazdasághoz került,
ahol 1960-ig két erdészetnél, az Érsekcsanádi
és a Hajósszentgyörgyi Erdészetnél szolgált.

1960 áprilisától a Szilvásváradi erdészet-
hez került fahasználati-mûszaki, majd erdõ-
mûvelési-mûszaki vezetõnek.

1970 júliusától a Borsodi Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság központjába helyezték
fahasználati elõadói munkakörbe.

1971. január 1-jétõl az Állami Gazdasá-
gok Központja Borsod–Heves megyei Fõ-
osztályánál erdészeti szaktanácsadó. Az
ÁGK szolgálatában töltött évek alatt 15 álla-
mi gazdaság ügyeit irányította.

Nyugodjék békében.

Fullér József
1936–2008

2008. augusztus 3-án ismét szegényebb lett a
zalai erdésztársadalom, 72 éves korában el-
hunyt Fullér József, a ZALAERDÕ Zrt. nyugal-
mazott erdésztechnikusa. 1936-ban született
Valkonyán, a híres göcseji bükkösök övezte

parányi településen. A
természet, az erdõ sze-
retetétõl áthatva, nem
volt véletlen, hogy az
általános iskola befeje-
zése után, útja a soproni
Erdészeti Technikumba
vezetett, ahol 1954-ben
szerzett erdésztechni-
kusi képesítést. Mozgal-

mas szakmai pályafutását így a magyar erdé-
szet háború utáni fellendülésének korszakjelzõ
esztendejében, 1954-ben gyakornokként
kezdhette meg szûkebb pátriájában, a Bánok-
szentgyörgyi Erdészetnél. Bõ egy év múlva,
1955. november 1-jétõl kerületvezetõ erdésszé
nevezték ki, az az évben alakult Dél-zalai Álla-
mi Erdõgazdaság Budafai Erdészetéhez. 1960
februárjában a Tornyiszentmiklósi Erdészethez
kerül, s itt figyeltek fel erdõgazdasági felettesei
megbízható, igényes szakmai munkájára. Ez
azt is jelentette, hogy életének egyik meghatá-
rozó dátuma lett 1960. november 1-je, amikor
is erdõmûvelési mûszaki vezetõ munkakörbe
helyzeték át a kiváló erdeirõl és gímszarvasai-
ról mesze földön híres Szentpéterföldei Erdé-
szethez. Munkájában derekasan helytállva, egy
évtized után, 1971. július 1-jétõl „megörökölte”
az erdészetvezetõi beosztás is, mivel erdészet-
vezetõje, Hopp József erdõmérnök az erdõgaz-
daság vadászati felügyelõje lett. Ez az idõszak,
amely egyben pályája csúcsát is jelentette,
1980. január 31-ig tartott. Munkáját többek kö-
zött Erdészet Kiváló Dolgozója miniszteri ki-
tüntetéssel honorálták. Ezután rövid ideig az
erdõgazdaság nagykanizsai központjában fa-

használati elõadóként, majd 1980 szeptembe-
rétõl a Letenyei Erdészet erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõjeként dolgozott. 1983 tavaszán a
Nagykanizsai Erdészethez került, ahol három
éven át szállítási mûszaki vezetõi munkakört
töltött be. Az 1986-os év eleje ismét szeretett er-
dõmûvelési ténykedésében találta mûszaki ve-
zetõként a Letenyei Erdészetnél, majd 1990-
1993 között – ugyanilyen beosztásban – a Baj-
csai Erdészetnél fejezte be idõben és térben
változatos, aktív pályafutását.

Fullér József felkészült, lelkiismeretes sza-
kember volt, aki hivatástudattal, felelõsségtel-
jesen szolgálta a zalai erdõket. Hamvai Nagy-
kanizsa kiskanizsai városrészének temetõjé-
ben nyugszanak. Emlékét kegyelettel õrzik
mindazok, akik ismerték csendes, nyugodt,
megnyerõ egyéniségét, szakmaszeretetét.

Dr. Baráth László

Új belépõk

Zalaegerszegi HCs: Czigányné
Hóbor Mária e. felsõfok., Bedõ
István e. középfok, Bedõ Attila e.
középfok, Németh Lajos e. felsõfok,
Bp. ÁESz HCs: Szolnyik Csaba e.
felsõfok, Tatabányai HCs: Léber
György e. középfok.

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség




