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Az ülés helyszíne: OEE Tanácsterem
Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Dr. Pethõ József el-

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Bodor Dezsõ Károly magánerdõs
alelnök, Doros István technikus alelnök,
Haraszti Gyula EL SzB elnök, Horgosi
Zsolt, Kertész József, Kiss László, Máté
Zoltán, Puskás Lajos és Tihanyi Gyula
régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
Ellenõrzõ Bizottság tagja, Dr. Sárvári
János, MEGOSZ ügyvezetõ elnöke, Pápai
Gábor fõszerkesztõ és Mester Gézáné tit-
kárságvezetõ.

Kimentését kérte: Kolozsvári Ákos Elle-
nõrzõ Bizottság elnöke, Ormos Balázs fõ-
titkár, Dr. S Nagy László MTESz alelnök.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte
az elnökségi ülésen megjelenteket. Az
Elnökség teljes létszámban jelen van (11
fõ), határozatképes. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Kertész Józsefet és Haraszti Gyulát kérte
fel, mellyel az Elnökség tagjai egyetértet-
tek. A mai rendkívüli elnökségi ülésnek
– melynek összehívását Schmotzer And-
rás általános alelnök kezdeményezte -
egyetlen napirendi pontja a 2010 évi vá-
lasztások lebonyolítása körül kialakult
ellentmondás megszüntetése. Ezzel kap-
csolatos véleményét írásban Schmotzer
Andrásnak és minden elnökségi tagnak
megküldte, melyet szóban nem kíván ki-
egészíteni. 

Schmotzer András javaslatot tett ar-
ra, hogy az elnökségi ülésrõl magnófel-
vétel készüljön, mellyel az Elnökség tag-
jai egyetértettek, de technikai okok miatt
nem valósult meg. Tájékoztatta továbbá
az Elnökség tagjait, hogy Kolozsvári
Ákos betegség miatt nem tud részt venni
az ülésen, ezért Bak Juliannát kérte fel,
hogy képviselje az Ellenõrzõ Bizottsá-
got. Röviden ismertette az írásban kikül-
dött észrevételeit, mely szerint az Elnök-
ség a 9/2007. (március 13.) sz. határoza-
tával szabályokat szegett, ezért visszavo-
nása elengedhetetlen. E határozat az el-
fogadás pillanatában már ellentétes volt
az ugyan ezen elnökségi ülésen elfoga-
dott 10/2007. (március 13.) sz. határozat-
tal, amely az új Választási Szabályzatot
hatályba léptette. Az új Választási Sza-

bályzat I/4.§ /8./ pontja „Az Egyesület a
tisztségviselõit négy évre választja.” To-
vábbá a /9. /pont „A napokban megálla-
pított határidõt naptári napokban kell
számolni.”

Az elnökségi üléseken többször felve-
tõdött az elnökségi határozat és a sza-
bályzatok összehangolásának megterem-
tése, de ez nem következett be. A 2009.
május 7-i Küldöttközgyûlésen is ebben a
témában több küldött kifogásolta az össz-
hangot, és jegyzõkönyvbe foglalták, hogy
a Küldöttközgyûlés felkérte az Elnöksé-
get az ellentmondás feloldására. Ez mind
a mai napig nem történt meg.

Fel lehetett volna oldani az ellent-
mondást, ha az elmúlt fél év során az
Alapszabály Szerkesztõ Bizottság meg-
alakult volna, és kidolgozta volna az
Alapszabály módosítását, ami alapján a
2009. év végi Küldöttközgyûlés módosít-
hatta volna az Alapszabályunkat. Ez a
munka sajnálatos módon elmaradt! Így a
jelenlegi helyzetben nem maradt más
hátra, csak a 9/2007. (március 13.) sz.
határozat visszavonása.

Hozzászólások:
Kertész József: a határozat elfogadá-

sa akkor ésszerûnek látszott. De elma-
rasztalja Ormos Balázs fõtitkárt, amiért
nem nézte meg, hogy ez a határozat
nem ellentétes-e az Alapszabállyal. Véle-
ménye szerint vannak rossz döntések,
melyeket el kell ismerni. Ezért azt kéri az
Elnökségtõl, hogy vonja vissza a 9/2007.
(március 13.) sz. határozatát.

Doros István: egyetért Kertész Jó-
zseffel. Véleménye szerint az Elnökség-
nek a vállalt feladatait becsülettel kell
végrehajtani. Úgy látja, hogy ebben a
kérdésben az Elnökség megosztott lett.
Ormos Balázs javaslata volt, hogy a Tiszt-
újító Küldöttközgyûlés õszi idõszakra
kerüljön. A 9/2007. határozatot ma is el-
fogadná, mivel azonban ellentétes mind
az Alapszabállyal, mind pedig a Válasz-
tási Szabályzattal, most nem látja betart-
hatónak. 

Máté Zoltán: az Elnökség teljes
egyetértésben és jóhiszemûen szavazta
meg a 9/2007. határozatot. Nagy mulasz-
tás, hogy e határozat nem került a Kül-
döttközgyûlés elé. A régiójába tartozó
helyi csoport titkárai javasolják a határo-

zat visszavonását és az Országos Válasz-
tási Bizottság felállítását.

Tihanyi Gyula: egyetért az elõtte fel-
szólalókkal. Javasolja, hogy a következõ
Elnökség foglalkozzon a választások
rendjének megváltoztatásával, mert vé-
leménye szerint is idõszerû lenne. Kéri a
határozat visszavonását. 

Kiss László: ellentétben Kertész Jó-
zseffel e határozat elfogadását jónak tartja,
és nem érzi saját hibájának, hogy nem lett
keresztül vezetve a szabályzatokon, és
nem óhajtja most visszavonni. Törvényes
és szabályos döntés meghozatalát kéri.

Haraszti Gyula: a kialakult feszültsé-
gért elsõsorban azt az egyesületi alkal-
mazottat marasztalja el, aki nem figyel-
meztette az Elnökséget a szabályzatok
és a határozat ellentmondásainak felol-
dására. A 9/2007. határozat elfogadását
nem kívánja visszavonni.

Horgosi Zsolt: 2007-ben az a döntés
volt, hogy válasszuk el az OEE választá-
sokat a politikai választásoktól, ezért fo-
gadta el az Elnökség a határozatot. Ne-
hezményezte, hogy nincs itt az a fizetett
alkalmazott, aki felelõs azért, hogy mind-
ez idõközben nem került a szabályzato-
kon átvezetésre. A szabálytalanságot az
Ellenõrzõ Bizottságnak is észre kellett
volna vennie. Kéri, hogy az Ellenõrzõ
Bizottság vizsgálja ki a kialakult helyzet
személyi felelõsségeit.

Schmotzer András tájékoztatta az
elnökség tagjait, hogy Ormos Balázs az
egyetemen folyó államvizsga bizottsági
tagsága miatt nincs itt. 

Puskás Lajos: az Elnökség méltatlan
helyzetbe került. Ezt tisztázni kell, és
szabályos választásokat kell tartani. Azt
senki nem vette észre, hogy e határozat
elfogadása szabályzatellenes. Szüksé-
gesnek tartja az új Választási Bizottság
megválasztását.

Doros István: Schmotzer András
azért hívta össze a rendkívüli elnökségi
ülést, hogy szabályos döntés szülessen.
A határozatot elfogadná, de mivel ellen-
tétes mind az Alapszabállyal, mind pe-
dig a Választási Szabályzattal, kéri annak
visszavonását.

Bodor Dezsõ Károly: elvárta volna,
hogy az egyesület fizetett alkalmazottja
tájékoztassa az Elnökséget a szabályta-
lanságról. Az Elnökség jó döntést hozott,
amikor elfogadta a határozatot, de nem
vitte a Küldöttközgyûlés elé. 

Dr. Pethõ József: az elhangzott véle-
mények után a következõ javaslatot ter-
jesztette elõ: a kialakult ellentmondásos
helyzet törvényes megoldása csak egy
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rendkívüli Küldöttközgyûlés összehívá-
sa lehet, amely döntésével mindenre
egyértelmû választ ad.

Bak Julianna: az Ellenõrzõ Bizott-
ságnak egyik legfõbb feladata, hogy el-
lenõrizze az egyesület érvényben lévõ
Alapszabálya szerinti szabályos mûkö-
dését. Az Ellenõrzõ Bizottság kötelessé-
ge, hogy felhívja az Elnökség figyelmét a
törvényes és szabályos döntéshozatalra.
A 9/2007. (március 13.) sz. határozat
megszavazása jogszerû volt, de annak
átvezetését az Alapszabályon a Küldött-
közgyûlésnek kellett volna elfogadni és
megszavazni és ennek érdekében nem
történt meg a megfelelõ intézkedés. 

Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a ki-
alakult helyzetben is többféle döntést hoz-
hat. Az egyesület szabályzatait maga alkot-
ja, nagy a szabadság ebben a tekintetben,
csak a kellõ döntési fórumokon kell a vál-
tozásokról dönteni. A jelenlegi Alapszabály
addig van érvényben, ameddig az újat a
Küldöttközgyûlés el nem fogadja. A Vá-
lasztási Szabályzat módosításának elfoga-
dása pedig (a jelenlegi) Alapszabály 10.
pontja szerint az Elnökség hatásköre. 

Amennyiben az Elnökség fenntartja a
9/2007. (március 13.) sz. határozatát, úgy
meg kell hoznia azokat a határozatokat is,
amelyek az Alapszabály és a Választási
Szabályzat módosítását elrendeli. A jelen-
legi helyzetben a Küldöttközgyûlés jogo-
sult, és idõben még képes is olyan dönté-
seket hozni, ami a jövõ évi választások ké-
sõbbi idõpontban való szabályosságát ga-
rantálhatják. 

Amennyiben visszavonja az Elnökség
a 9/2007. (március 13.) sz. határozatát,
úgy ki kell tûznie a 2010. évi választások
idõpontját annak érdekében, hogy a Vá-
lasztási Szabályzat II. fejezet 5.§ /3/ be-
kezdése szerint, a tisztújító Küldöttköz-
gyûlés tervezett idõpontja elõtt 150 nap-
pal megválaszthassa az Elnökség az Or-
szágos Választási Bizottságot. 

Az Ellenõrzõ Bizottság nevében arra
kéri az Elnökséget, hogy bármelyik meg-
oldás mellett dönt is, valamennyi szüksé-
ges döntést hozza meg annak érdekében,
hogy a 2010. évi tisztújításra szabályosan
kerülhessen sor. A kialakult helyzetrõl az
Ellenõrzõ Bizottság elnökét tájékoztatni
fogja, és maga is javasolni szándékszik,
hogy a felelõsség kivizsgálásra kerüljön.

Schmotzer András javasolta, hogy az
írásban elõzetesen megküldött, alább ismer-
tetett határozatot az Elnökség fogadja el:

14/2009. (december 15.) sz. hatá-
rozat

Az Elnökség a 9/2007. (március 13.)
sz. határozata: „Az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége úgy döntött, hogy a
négyévente megtartandó tisztújító Kül-
döttközgyûlés idõpontja az õszi idõszak-

ra kerüljön, a régi elnökség leköszönése
és az új elnökség ünnepélyes beiktatása
pedig a volt Székházunk Erdésztermé-
ben, a decemberi Ünnepi Küldöttközgyû-
lésen történjen meg.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag, 9 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)”

Mivel az Elnökség 9/2007. (már-
cius 13.) számú fenti határozata el-
lentétes az érvényes Alapszabály
11.§ 5. pontjával (9. old.) elfogadva
1999. május 19., valamint az OEE
Választási Szabályzat Általános
rendelkezések 4.§ 8.- 9. pontjaival
(elfogadva 10/2007. (március 13.)
sz. elnökségi határozattal), ezért
visszavonja, és egyben arról hatá-
roz, hogy a 2010 évben esedékes
egyesületi tisztújítást az érvényben
lévõ egyesületi szabályzatok szerint
bonyolítja le.

(Jelen van 11 fõ elnökségi tag: 6 fõ
igen: Kertész József, Doros István,
Puskás Lajos, Máté Zoltán, Tihanyi
Gyula, Schmotzer András; 5 fõ nem:
Dr. Pethõ József, Kiss László, Ha-
raszti Gyula, Bodor Dezsõ Károly,
Horgosi Zsolt, 0 fõ tartózkodott)

Schmotzer András javasolta, hogy
az Elnökség jelölje ki a 2010 évi Tisztújí-
tó Küldöttközgyûlés idõpontját, és azt
határozatban rögzítse.

15/2009. (december 15.) sz. hatá-
rozat

Az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége úgy döntött, hogy a jövõ
évi Tisztújító Küldöttközgyûlés idõ-
pontja 2010. május 14. (péntek).

(Jelen van 11 fõ elnökségi tag: 6 fõ
igen: Kertész József, Doros István,
Máté Zoltán, Tihanyi Gyula, Puskás
Lajos, Schmotzer András, 0 fõ nem, 5
fõ tartózkodás: Dr. Pethõ József,
Kiss László, Haraszti Gyula, Bodor
Dezsõ Károly, Horgosi Zsolt)

Az Elnökség az alábbi indokok alap-
ján a további határozatot hozta:

A jelenlegi tisztségviselõket 2006. má-
jus 26-án választotta meg a Küldöttköz-
gyûlés – tehát a jelenlegi tisztségviselõk
mandátuma a Szabályzataink szerint
2010. május 26-ig tart, ezért az Orszá-
gos Választási Bizottságot e dátumtól
150 napot visszaszámolva kötelezõ létre-
hozni. 

16//2009. (december 15.) sz. ha-
tározat

Az elnökség saját javaslata alap-
ján az OVB elnökének Wisnovszky
Károlyt választotta meg.

(Jelen van 11 fõ elnökségi tag: 10
fõ igen, 1 fõ nem, 0 fõ tartózkodás)

Az Elnökség a régióképviselõk ja-
vaslata alapján a következõ tagtár-
sakat választotta meg az OEE Or-
szágos Választási Bizottságába

Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala és
Veszprém megyei régió: Dr. Marosi
György

Baranya, Somogy, Tolna megyei
régió: Nádas József

Pest, Fejér, Komárom-Esztergom
és Budapest régió: Keresztes György

Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei régió: Tóth Gábor

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar és Szolnok megyei régió: Ju-
hász Lajos

Csongrád, Bács-Kiskun és Békés
megyei régió: Sere Ferenc

(Jelen van 11 fõ elnökségi tag: 11
igen, 0 fõ nem, 0 fõ tartózkodott)

Az Elnökség a megválasztott testület-
nek eredményes és hatékony munkát kí-
ván azzal, hogy 150 napon belül a Tisz-
tújító Küldöttközgyûlés sikeresen össze-
hívható legyen és az új, választott tiszt-
ségviselõk megkezdhessék eredményes
választott tevékenységüket.

Dr. Pethõ József megköszönte a meg-
hívottak és az Elnökség tagjainak mun-
káját és az ülést bezárta.

K.m.f.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk: Kertész József

Haraszti Gyula
* * *

ÉRTÉKÕRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS

Az Országos Erdészeti Egyesületnél vég-
zett szolgálatom a leghosszabb szolgálat
a munkaviszonyaim között. Az Egyesü-
let történetében a hatodik leghosszabb
ideig funkcióban lévõ fõtitkár vagyok.
Az elmúlt évek során számos az egyesü-
let történelmében jelentõs eredményt si-
került elérni az elnökségekkel és a tag-
sággal közösen. 

Tájékoztatom a tisztelt Elnökséget és
a tagságot – mivel az elnökségi ülésen
hivatalos elfoglaltságom miatt részt ven-
ni nem tudtam és azóta semmiféle tájé-
koztatást sem kaptam –, hogy a 2009.
december 15-i Elnökségi ülésrõl készült
jegyzõkönyvben szereplõ, rám nézve
terhelõ mondatok a valóságnak nem fe-
lelnek meg. A bizonyító dokumentumok
az Egyesület irattárában bárki számára
hozzáférhetõek. 

Számomra az Egyesület az értékõrzés
és értékteremtés szent helye.

Budapest, 2010. január 7.
Ormos Balázs

fõtitkár




