
November 22-én folytatódott Egyesü-
letünk továbbképzési programja, a téma a
„2000-1 évi költségvetés erdészeti támoga-
tási rendszere” volt.

November 23. Egyesületünk klub ter-
mében Bencze Tibor PM osztályvezetô tar-
tott elôadást „Az EU csatlakozás agrárgaz-
dasági vonatkozásai, átvilágítási tapasztala-
tok, elôcsatlakozási programok, különös
tekintettel a SAPARD programra” címmel.
Sajnáljuk, hogy ezt a fontos témát csekély
érdeklôdés kísérte.

November 24-én Egyesületünk és a
Pilisi Parkerdô Rt. a Parlament Mezôgazda-
sági Bizottsága Erdészeti Albizottságát látta
vendégül. A program keretében kisvasúti
utazáson ismerkedtek meg az erdészeti te-
vékenységekkel, az erdôgazdálkodás köz-
célú feladataival, a parkerdô fenntartás
problémáival. Délután az állami és magán-
erdô jelenlévô vezetôi tartottak ismertetôt
a képviselôknek. A csodálatos havas erdô,
a remek szervezés és körülmények remél-
jük segített kedvezô kép kialakítását ágaza-
tunkról.

November 24-én tartotta Ásotthalmán
a régió a technikusi régióértekezletét (rész-
letes beszámoló készül).

November 26-án a Soproni Egyete-
men Dr. habil. Faragó Sándor dékán meg-
beszélést tartott, melyben részt vett Dr. Pé-
ti Miklós magánerdô alelnök és Ormos Ba-
lázs fôtitkár is. A téma az Egyetemen törté-
nô magánerdô-gazdálkodással kapcsola-
tos képzések beindítása volt. Dékán úr szá-
mít Egyesületünk véleményére is.

Az Erdômérnöki Kari Hallgatói Önkor-
mányzat szervezésében az Egyetemi Ifjúsá-
gi Házban került megrendezésre a „Ma-
gánerdô-gazdálkodás jelene és jövôje Ma-
gyarországon” címû konferencia, melyen
elôadást tartott Dr. Péti Miklós alelnök
(részletes beszámoló készül).

November 29-én tartotta az Ellenôrzô
Bizottság soron következô ülését. Elsô na-
pirendi pontként fôtitkári beszámoló hang-
zott el az Egyesület mûködésérôl, majd az
1999. évi gazdálkodás várható eredményé-
rôl, illetve a 2000. évi költségvetés terveze-
térôl esett szó. A bizottság értékelte a szol-
noki Vándorgyûlés és a WOOD TECH
pénzügyi gazdálkodását. Utolsó napirendi
pontként a 2000. évi munkaterv összeállí-
tásáról tárgyalt az Ellenôrzô Bizottság.

December 2-án a Pártoló Tagok Taná-
csa tartotta az Egyesület klubjában ülését.
Káldy József elnök beszámolt az elmúlt
idôszak egyesületi tevékenységérôl, kérte
az ôszinte hangot, a kritikát, jobbító szán-
dékkal. A csekély számban megjelent er-
dôgazdasági vezetôk támogatóan tudomá-

sul vették a beszámolót, szorgalmazták az
erdészeti erdei iskola program kiterjeszté-
sét, mint a társadalmi kommunikáció egyik
hatékony formáját, kritika érte a fôtitkárt
lobbizási tevékenysége miatt. Igényként
jelentkezett az egyesületi vezetés és a pár-
toló tagok közötti együttmûködés haté-
konyságának növelése.

December 2-án a Fôvárosi Bíróságon
megkezdôdött az Egyesület székházának
tulajdon jogáról szóló per. A rövid tárgya-
lás keretében ismertetésre került a tényál-
lás, majd kérdések és válaszok után a bíró-
ság 2000. április 4-re tûzte ki a következô
tárgyalás idôpontját.

December 7-én az Erdészeti Hivatal-
ban Barátossy Gábor elnök fogadta Ormos
Balázs fôfitkárt a szokásossá vált egyeztetô
megbeszélésre. A rendszeres találkozókat
mindkét fél szükségesnek tartotta, az infor-
mációk kicserélése és az összehangolt
munka érdekében is.

December 8-án a fôtitkár megbeszé-
lést folytatott az AMC igazgatójával a 2000.
évi WOOD TECH pénzügyi támogatásá-
nak ügyében.

December 9-én a KVI-ben fogadta
Sinóros-Szabó Lóránt osztályvezetô egye-
sületünk elnökét és fôtitkárát. Az informá-
ciócsere mellett a két szervezet közötti
együttmûködés lehetséges módjairól esett
szó.

December 9-én Egyesületünk szerve-
zésében a klub helységben került lebonyo-
lításra az év végi záró rendezvény és sajtó-
tájékoztató. A sajtótjákoztatón az erdészeti
ágazatot Gémesi József igazgató-helyettes,
Telegdy Pál elnök, Solymos Rezsô akadé-
mikus és Dr. Führer Ernô fôigazgató képvi-
selte. A levezetô elnöki tisztet Káldy József
elnök vállalta. A megjelent partner szerve-
zetek munkatársai mellett az országos sajtó
is szép számmal képviseltette magát a ren-
dezvényen.

December 9-én elnökségünk ülést tar-
tott a klubtermünkben.

Napirendi pontok és határozatok:
1. Az OEE 2000. évi kommunikációs

programja
15/1999. (dec. 9.) sz. határozat: az OEE

elnöksége a mellékletben leírtakat a jelölt
kiegészítéssel elfogadja. Az Erdészeti La-
pokban a kommunikációs program logo-
jával és jelmondatával, illetve magával a
programmal kapcsolatosan konkrét javas-
latokat kérünk egy felhívás keretében. Ha-
sonló, mintegy ½ oldalas felhívást jelente-
tünk meg a „Köznevelés” címû pedagógus
lapban, a nyerteseknek 3 napos ingyenes
erdei iskolai programot jelölve meg juta-
lomként.

2. Erdészeti Lapok megújítása
16/1999. (dec. 9.) sz. határozat: az el-

nökség a 3. mellékletben foglalt ajánlatok
közül az INNOVA Print Kft. árajánlatát fo-
gadta el az Erdészeti Lapok elôállítására. A
fenti Kft.-vel kötendô szerzôdést elô kell
készíteni Dr. Boda László ügyvéd bevoná-
sával és azt az elnökség elé kell vinni meg-
vitatás és véglegesítés céljából.

17/1999. (dec. 9.) sz. határozat: az Er-
désztörténetek címû könyv I. kötetében
szereplô kollégák nevére kérünk módosító
javaslatokat 2000. január 15-ig az elnökség
tagjaitól. Pápai Gábor haladéktalanul meg-
keresheti a DUNAKER Kft.-t a kötet kiadá-
sával kapcsolatban.

18/1999. (dec. 9.) sz. határozat: évente
átlagosan 3 új erdészportré film felvételé-
vel ért egyet az elnökség. A jövô évi 3 film
szereplôire szintén 2000. január 15-ig vár-
juk az elnökségi tagok javaslatait.

3. Pápai Gábor fôszerkesztôi munka-
szerzôdése

19/1999. (dec. 9.) sz. határozat: az el-
nökség úgy határozott, hogy Pápai Gábor
fôszerkesztôt továbbra is alkalmazotti
munkaviszonyban foglalkoztatja.

4. Erdésznôk Országos Találkozója
20/1999. (dec. 9.) sz. határozat: az Er-

désznôk soron következô országos talál-
kozója 2000-ben a ZALAERDô Rt. szerve-
zésében kerül sor.

5. Pro Silva Hungaria
21/1999. (dec. 9.) sz. határozat: az Or-

szágos Erdészeti Egyesület a Pro Silva-nak
az OEE-hez kihelyezett 500 000 Ft-nyi pén-
zét 3 egyenlô részletben, 3 év alatt – 2000-
2002-ig – adja át a Pro Silva Hungaria-nak.

December l4-én a MEGOSZ elnökségi
ülést tartott székhelyén, Pilisen. Egyesüle-
tünket a fôtitkár képviselte a rendezvé-
nyen.

December l4-én került sor a Parla-
mentben a 2000. évi költségvetés módo-
sító indítványainak végszavazására. Az
erdészet vonatkozásában az erdôtelepí-
tés, a közcélú támogatások és a parkerdei
támogatás került szavazásra. A három in-
dítvány közül kettôt, a közcélú és a park-
erdei támogatást megszavazta a parla-
ment.

December l5-én a Szeniorok Tanácsa
tartotta ülését klubtermünkben. Felkéré-
sünkre a fôtitkár tartott beszámolót a mun-
kájáról és az egyesület tevékenységérôl.

December l5-én Székesfehérváron a
VADEX Rt.-nél egyesületünk elnöke és fô-
titkára elôzetes egyeztetést tartott az erdô-
gazdaság vezérigazgatójával, helyettesével
és a helyi csoport titkárával a 2000. évi ván-
dorgyûlés programjáról.
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Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló (1999. november 22.–december 31.)
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Szakosztályvezetôk
ülése

Az OEE 1999. november 11-én délelõtt
10 órai kezdettel tartotta Titkári Szak-
osztályvezetôi Bizottsági ülését az
MTESZ Székház 700. sz. termében.

Az értekezlet elôzetesen kiadott na-
pirendje szerint Káldy József elnök tájé-
koztatta a megjelenteket az OEE ez évi
tevékenységérôl, különös tekintettel az
1998–2002. évi programban megfogal-
mazott feladatokra. Ezt követôen Or-
mos Balázs fôtitkár elôterjesztésében a
jelenlévôk megvitatták a 2000. évi költ-
ségvetést és a jövô évre tervezett ren-
dezvényeket. Felvetôdött az, hogy mi-
lyen gyakorisággal tartsuk meg a továb-
biakban az Erdész Nôk Országos Talál-
kozóját. Voltak, akik a 2-3 évenként tör-
ténô megrendezést javasolták, de el-
hangzottak ellenvélemények is. Az OEE
elnöksége az ezzel kapcsolatos végle-
ges állásfoglalás kialakítása érdekében
kéri és várja a tagok véleményét!

Dr. Péti Miklós alelnök a jövô évi
monori Magánerdô és Vállalkozás ren-
dezvénnyel kapcsolatban kérte, hogy a

helyi csoportok minél több magánerdô-
gazdálkodót vigyenek magukkal
Monorra, és ezzel is erôsítsük azt a vé-
leményt és célt, mint egykoron, az OEE
most is a magánerdô-gazdálkodás szi-
lárd szakmai támasza és partnere le-
gyen.

Küldöttközgyûlés
Egyesületünk 1999. november 17-én
délelôtt 10 órai kezdettel tartotta meg
Küldöttközgyûlését az MTESZ Székház
700. sz. termében.

A megválasztott 71 küldöttbôl 38 fô je-
lent meg, így a közgyûlés határozatképes
volt. A jelenlévô küldöttek kézhez kap-
ták névre szóló, sorszámmal ellátott kül-
dött igazolványukat, amely a ciklus végé-
ig, tehát 2002-ig érvényes. A többi igazol-
ványt postán juttatjuk el a küldöttekhez.

Napirend:
1. Gyôr–Moson–Sopron, Vas, Zala és

Veszprém régióképviselôjének kooptá-
lása

2. Beszámoló az Egyesület tevékeny-
ségérôl

3. Pro Silva Europa tagság

4. 2000. évi tagdíj és Erdészeti Lapok
árának meghatározása

5. 1998. évi személyi jövedelemadó-
ból származó bevétel (1%) felosztása

6. Dr. Marjai Zoltánné volt ügyveze-
tô titkár köszöntése

Az elsô napirendi pont keretében Or-
mos Balázs, mivel korábban lemondott
régióképviselôi posztjáról, a Választási
Szabályzat 16.§. 2. pontjára való hivatko-
zással dr. Markovics Tibor kooptálását
jelentette be a megüresedett
Gyôr–Moson–Sopron, Vas, Veszprém és
Zala megyei régióképviselôi helyre, aki
korábban írásban jelezte, hogy a tisztsé-
get elfogadja. Ormos Balázs köszöntötte
dr. Markovics Tibort a Fertô-Hanság
Nemzeti Park igazgatóhelyettesét az el-
nökség körében külön is kiemelve, hogy
nagy öröm számunkra, hogy az Egyesü-
let elnökségében a természetvédelem
elhivatott szakemberét üdvözölhetjük.

Káldy József elnök az alábbiak sze-
rint tájékoztatta a küldöttközgyûlést
egyesületi életünk fontosabb esemé-
nyeirôl:

– A Fôvárosi Bíróság határozatával,
1998. január 1-i, visszamenôleges ha-
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tállyal 385. sorszám alatt közhasznú
szervezetté minôsítette az Országos Er-
dészeti Egyesületet.

– Megkezdôdött az OEE 4 évre szóló
programjának megvalósítása. Ennek
keretében kiemelt fontosságú a költség-
vetési támogatások rendszerében ága-
zatunk részesedésének növelése. Az
elôzetes tárgyalások és egyeztetések
eredményeként a jövô évben 1,5 Mrd Ft
többlet-támogatást szeretnének elérni.

– Pozitív visszajelzéseket kapott az
OEE vezetésének részvétele a régióérte-
kezleteken, ahol a tagságunk rendkívül
értékes részét alkotó erdésztechnikusi
körrel volt és még lesz is alkalma találkoz-
ni az Egyesült elnökségének tagjaival. Az
eddigi tapasztalatokról már tájékoztatást
kapott az APV Rt. illetékes vezetôje.

– A szakmai munka színvonalának
emelésével kapcsolatban nagyon fon-
tos szerepet kap a magánerdô-gazdál-
kodás és ezzel összefüggésben a követ-
kezô évi monori MEV rendezvényen az
OEE még hangsúlyosabb megjelenése.

– OEE idei novemberi továbbképzési
programjával kapcsolatban kérték a
megjelentek segítségét, hogy tagtársaink
és a téma iránt érdeklôdô nem egyesüle-
ti tagok is minél szélesebb körben megis-
merhessék a programot és azon minél
nagyobb számban vegyenek részt.

– Erôteljes nyitást tervezünk a kommu-
nikáció terén, szakmánk legfontosabb
kérdéseinek közvetítésére a nagyközön-
ség és a többi érdekelt csoport felé.

– Szó esett a jövô évi WOOD TECH
rendezvényrôl és az ehhez kapcsolódó
szakszervezeti sportnapokról, amitôl a
résztvevôk számának növekedését vár-
juk és kiszélesedett baráti, szakmai ta-
lálkozót.

– Az Erdészcsillag Alapítvány elôké-
születi munkái megfelelôen haladnak.

– Az 1999. évi költségvetésünk bevé-
teli oldala jelen pillanatban mintegy 8

millió Ft-tal marad el az 55 millió Ft-os
tervtôl, ugyanakkor kiadási oldalon 11
millió Ft-tal költöttünk eddig kevesebbet
a tervezett 54 millió Ft-tól. A kintlevôsé-
gekkel kapcsolatban Káldy József el-
mondta, hogy a kimutatások szerint 1,1
millió Ft tagdíjhátralékunk van. Ezzel
kapcsolatban kérte a késedelmes befize-
tôk megkeresését és a befizetések sürge-
tését az érintett helyi csoportoknál.

– Az Erdészeti Lapok szerkesztésében
szeretnénk messzemenôkig figyelembe
venni a tagság által megfogalmazott véle-
ményeket, észrevételeket és a ciklus végé-
re színessé, színvonalasabbá tenni a lapot.

– A 2000. évi, Székesfehérváron
megrendezésre kerülô Vándorgyûléssel
kapcsolatban egy oldottabb hangulatú,
kevesebb kötelezô jellegû adminisztrá-
ciós programmal terhelt, új szemléletû
rendezvényt szeretnénk megvalósítani.

A hatékony és eredményes munkát
végzô Küldöttközgyûlés a következô
határozatokat hozta:

1/1999. (nov. 17.) sz.
A Küldöttközgyûlés Gyôr–Moson– Sop-

ron, Vas, Zala és Veszprém megyék régió-
képviselôjének dr. Markovics Tibor erdô-
mérnököt kooptálta.

2/1999. (nov. 17.) sz.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1999.

november 17. napjától a PRO SILVA
EUROPA tagsági jogát átadja a PRO SILA
HUNGARIA közhasznú szervezet részére.

Jelen volt: 38 fô, igen: 27 fô, nem: 8 fô,
tartózkodott: 3 fô.

3/1999. (nov. 17.) sz.
A Küldöttközgyûlés az egyéni tagdíja-

kat és az Erdészeti Lapok elôfizetési díját
2000. évre vonatkozóan változatlanul
hagyja.

Jelen volt: 38 fô, igen: 38 fô, nem: – fô,
tartózkodott: – fô.

4/1999. (nov. 17.) sz.
A Küldöttközgyûlés az SZJA 1%-ából be-

folyt 1,6 millió forint felhasználását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Szociális segélyre 600 000,- Ft
2. Bedô szobor másolat készítése 4 0 0

000,- Ft
3. Erdészeti Emlékhelyek c. kiadványra

600 000,- Ft

A fenti célokra fel nem használt összeg
mûködési célokra fordítható.

Jelen volt: 38 fô, igen: 38 fô, nem: – fô,
tartózkodott: – fô.

A Közgyûlés befejezô napirendi pont-
ján Schmotzer András és Káldy József kö-
szöntötte dr. Marjai Zoltánné volt ügyve-
zetô titkárt, megköszönve egyesületün-
kért végzett áldozatos munkáját.

Gépesítési 
szakosztályülés

A Gépesítési Szakosztály 1999 novembe-
rében Nagybarcán, az Északerdô Rt. terü-
letén tartott ülést. Az ülésen jelen volt
Cserép János vezérigazgató is, aki kö-
szöntötte a jelenlévôket. Ezt követôen
elôször Korek Károly mûszaki-fejlesztési
osztályvezetô adott rövid tájékoztatást az
Északerdô Rt.-rôl. Elmondta, hogy az Rt.-
nél a gépek többsége vállalkozók által
üzemeltetett. Erdôgazdasági üzemben
csak néhány nehéz erdômûvelési gép és
útépítôgép található. A vállalkozóknál lé-
vô gépek már átadáskor sem voltak a leg-
jobb mûszaki állapotban, napjainkra pe-
dig teljesen elhasználódtak. Pótlásukról
ezért gondoskodni kell, amire a legtöbb
vállalkozó önerôbôl nem képes. E kérdés
megoldása jelenleg már napirenden van.

Következôként Dolgos Attila erdészeti
igazgató szólt, aki bemutatta a rendez-
vénynek helyet adó Bánhorváti Erdészeti
Igazgatóságot. A késôbbiekben Kiss Béla
gépesítési elôadó részletesen, adatokkal
alátámasztva ismertette az Rt. jelenlegi gé-
pesítettségét, illetve a RÁBA gyártmányú
erdészeti tehergépkocsi üzemeltetésének
eddigi tapasztalatait. Ezt követôen a jelen-
lévô, RÁBA tehergépkocsival már rendel-
kezô erdôgazdaságok képviselôi foglalták
össze saját tapasztalataikat. A vitához hoz-
zászólt, illetve kérdéseket tett fel: Fekecs
Lajos, Sásdy Ottó, Szima György, dr.
Mátrabérczi Sándor, Bak Júlia, Markó
Gyula, Majtényi László, dr. Horváth Béla,
Kiss Béla, Cserép János. A felvetésekre a
RÁBA Jármû Kft. részérôl Béres István és
Szabó János válaszolt.

A szakosztály a RÁBA gyártmányú er-
dészeti tehergépkocsikhoz kapcsolódóan
elismerte azt az aktivitást, amelyet a RÁBA
Jármû Kft., együttmûködve az érdekeltek-
kel, az elmúlt másfél évben kifejtett annak
érdekében, hogy egy magas mûszaki
színvonalú erdészeti szállító jármû szüles-
sen. Összefoglalta továbbá azokat az ész-
revételeket, amelyek a jármû eddigi üze-
méhez kötôdnek, kérve a gyártót a kisebb
hiányosságok megszüntetésére.

A Gépesítési Szakosztály az “egyebek”
között még a 2000. évi munkatervérôl tár-
gyalt.

Az üléshez terepi bemutató is kapcsoló-
dott, melyen a jelenlévô mintegy 30 fô a
RÁBA gyártmányú erdészeti tehergépkocsit
üzem közben tekintette meg.

Dr. Horváth Béla
szakosztály-elnök
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Az Erdészeti Lapok 1999. november 9-i
szerkesztôbizottsági ülésén részt vett Or-
mos Balázs fôtitkár úr, aki rövid tájékoz-
tatást adott az Egyesület közelmúltbeli
erdészetpolitikai lépéseirôl és a jövô év
néhány feladatáról:

– 2000-ben feladataink között elsô
helyre kell kerülnie a kommunikáció-
nak. Ebben az EL-nek is fontos szerepe
van.

– Az OGY MG Bizottságának Erdé-
szeti Albizottságával szoros munkakap-
csolat alakult-alakul ki. Terepi bemuta-
tót, konzultációt szervezünk számukra.

– Pályázat nyomán várhatóan 1,5 mil-
lió Ft-ot kapunk az FVM-tôl. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a pályázatban vállalt
igérvényeknek teljesülniük kell a lap-
ban. A pályázatot az SZB rendelkezésére
bocsátja tanulmányozás céljából.

Két téma megvitatásában és lezárásá-
ban részt vett Fôtitkár úr is:

Az évkönyv ügye 

Korábbi megbeszélések eredménye-
ként október 31-ig kellett volna az SZB-
nek egy tartalomjegyzék-tervezetet
összeállítani és átadni Elnök úr számára.
A tovább folyó viták eredménye viszont
az lett, hogy ne „pazaroljunk” szellemi
energiát és anyagi erôforrásokat e célra,
hanem ezt (ezeket) fordítsuk inkább az
EL-ra oldalszámbôvítés vagy melléklet
kiadása, esetleg külön szám megjelente-
tése formájában.

Az alábbi fôbb indokok, illetve az
alábbi szempontok szólnak az utóbbi ál-
láspont elfogadása mellet: a kiadás leg-
reálisabb formája, példányszáma az Er-
dészettörténeti Közlemények egy köte-
téhez hasonlítható. Ez max. 4–500 pél-
dányt és min. 500 eFt-ot jelent. Felvetô-
dött, hogy kihez-kikhez szólna az év-
könyv az archiválás szempontja mellett.
A költségek miatt a teljes (önköltségen)
terjesztés realitását mindenki elvetette. A
jelenlévôk nem tartották elégséges „mu-
níciónak” az eddig összeírt témákat egy
évkönyv kiadásához. Ehhez jórészt az is
hozzájárul, hogy jelentôs mértékben
megerôsödött, részletesebbé vált az
Egyesületi Hírek rovat, és itt rögzül azon
témák egy jelentôs része, amit korábban
az évkönyvbe szántunk. Megállapítot-
tuk, hogy évkönyv-kiadásnak akkor van
értelme, ha ez egy sorozat. Ma nem lát-
juk egy sorozat indításának reális lehetô-

ségét. Egy „történelmi” tény: az OEE ak-
kor adott ki évkönyvet, amikor nem volt
rendszeres periodikája (Király dr.), most
viszont az EL rendszeresen megjelenik
és egyre kedveltebbé, olvasottabbá vá-
lik.

Végül is az SZB Fôtitkár úrral kiegé-
szülve egyhangúan úgy döntött, hogy le-
vesszük a napirendrôl az „Évkönyv”
ügyét.

Egyéb témák

– Beszámoló az eddigi technikus ta-
lálkozókról (régióértekezletek). Errôl
részletesebben nem írunk, mert
Répászky Miklós alelnök úr errôl írásban
is be fog számolni a lapban.

– „Fakereskedelmi tájékoztató.” Az
SZB megbízása alapján Szabó Gyôzô úr-
ral megegyeztem egy sorozat beindítása
ügyében. A felkérô levelet megküldtem
számára.

– Beszámoló az újságírók Bükk-hegy-
ségben tartott sikeres programjáról.

Pápai Gábor fôszerkesztô úr
– tájékoztatta az SZB-t, hogy magán-

erdô-gazdálkodással foglalkozó szak-
lap indítását tervezik Telegdy Paliék. A
lap indulását üdvözöljük! Ha folyama-
tos lesz a megjelenése, akkor egy kicsit
át kell értékelni az EL szerkesztési alap-
elveit.

– a magánerdô-gazdálkodással kap-
csolatos cikket vár az FVM-tôl (Bartha
Pál).

– fôszerkesztôi elôterjesztésre a Bi-
zottság elfogadta, hogy 2000-tôl új belsô
arculattal jelenjen meg a lap még akkor
is, ha az azzal jár, hogy az írások témája
ne rovat osztásban jelenjen meg. Termé-
szetesen az Egyesületi Hírek, mint rovat,
megmarad.

A Szerkesztôbizottság minden tagjá-
nak és a Fôszerkesztô úrnak köszönöm
egész évi munkáját, kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánok
mindannyiotoknak!

Összeállította: 
Dr. Szikra Dezsô, 
az EL SZB-a elnöke

Az Erdészeti Lapok
szerkesztôbizottságának ülése
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Szép számmal gyülekeztek a meghívott
újságírók az OEE évadzáró sajtótájékoz-
tatójára. Ne tessék gondolni, hogy csak a
szakmai lapok képviselôi voltak jelen,
mert négy-öt országos napi- és hetilap,
valamint a Falurádió is elküldte tudósító-
ját. Minden ragyogóan indult tehát ah-
hoz, hogy ismét megjelenhessen a szak-
ma a nagy nyilvánosság elôtt. Az egyesült
klubtermében az elôadók mondandóját
kezdetben érdeklôdve figyelô meghívot-
tak azután lassan mocorogni kezdtek,
majd a napilapoknál oly sürgetô lapzárta
miatt szép lassan elszállingóztak. Két óra
elteltével ott maradtunk magunkban
hallgatva saját fájdalmunk s örömünk.

Mindezt nem is tenném szóvá, ha szep-
temberben nem éltem volna át hasonlót.

Egy sajtótájékoztatón az órákig tartó
felvezetésekkel nem lehet elérni azt a
célt, amiért a tájékoztatót szervezték.
Valószínû rutintalanságunk és a hason-
ló alkalmak elmúlt idôkben való hiánya
okozza a belsô kényszert, hogy „most
itt vannak az újságoktól, rádiótól... el-
mondom mindazt, amit az évek alatt
nem volt alkalmam elmondani”. És eb-
bôl a meggondolásból lesz a kívánatos
5–15 perces felvezetôbôl olykor (s ez
nem túlzás) 40–50 perces kiselôadás.
Az újságírók a rövid lényeget szeretik
hallgatni ilyenkor. A végtelen elôadá-
sok után kérdezni sem mernek, mert fé-
lô, hogy a kérdésre ismét „beindul a
mondatözön”. A rádiós, tv-s kollégák-
nál más a helyzet. Ott „lehet” beszélni
órákig, de érdemes elgondolkozni,
hogy mi a különbség a felvett és a meg-
vágott adásba kerülô anyag között.
Tessenek elhinni kedves nyilatkozó
kollégák, hogy szerencsésebb, ha hagy-
juk kérdezni a közvéleményt tájékozta-

tókat, mert ôk maguk a közvélemény, s
a kérdéseikbôl nagyon sok mindenre
következtethetünk abból, hogy a társa-
dalommal hogyan s mirôl kell beszél-
nünk. Nem az a fontos, hogy mi mit
gondolunk magunkról, hanem hogy ró-
lunk mit gondol, hisz, tud a társadalom.

Csak így változtathatjuk a képet sajá-
tos értékeltségünkrôl, melyet olyan zo-
kon veszünk – teljes joggal, de nem
eléggé alaposan elemzett okkal. Pedig
kimozdult már valamit a holtpontról az
OEE és a sajtó kapcsolata. A novembe-
ri EGERERDÔ RT-nél rendezett újságíró
találkozónak is az volt a legfôbb ered-
ménye, hogy személyesen megismer-
tük egymást, és a visszaköszönô publi-
kációkból már érezni lehetett a helyze-
tünket megértôen elemzô szándékot.

Nem szabad türelmetlennek lennünk
ezen a téren. Sokkal fontosabb a folya-
matosság. Nincs mit takargatnunk, és
ezért biztos vagyok benne, hogy elérke-
zik az az idô, amikor az erdôvel foglalko-
zó újságíróknak már nem kell magyaráz-

ni, hogy mire az a sok kerítés, mire az a
sok kivágott fa az újulatgazdag erdôrész-
letben. 

Kívánok sok-sok alkalmat a 2000.
évben, hogy a profi újságíróknak minél
több profi nyilatkozatot tehessünk.

(Végülis két részletes beszámoló meg-
jelent a sajtótájékoztatón elhangzot-
takról.)

Pápai Gábor

Évadzáró sajtótájékoztató

Az összefogás
eredménye

A z Országos Erdészeti Egyesület tagsá-
ga igénye szerint elkészült az 1998-

2002 évekre vonatkozó egyesületi prog-
ram. Kiemelt helyen szerepel benne a
szakmai összefogás, az együttgondolko-
dás és az ágazat pénzügyi helyzetének ja-
vítása. Az elképzelést tettek követték.
Olyan rendezvények, találkozók, fóru-
mok kerültek megrendezésre, amelyek
mind a kitûzött célt szolgálták. Év elejétôl
dolgozunk azon, hogy a 2000. évi költ-
ségvetésbe az erdészeti pénzügyi igények
beépítésre kerüljenek. Az erdészeti ága-
zat különbözô területein dolgozó vezetôk
és munkatársaik folyamatos kapcsolattar-
tás mellett, széles fronton próbálták az il-
letékeseket meggyôzni, hogy az erdésze-
ti támogatások nagyságrendje az erdô or-
szágban elfoglalt területarányát és egyre
erôsödô közösségi igénybevételét tekint-
ve elenyészô támogatásban részesül és
ezen sürgôsen változtatni kell. A meghir-
detett erdôtelepítési program sem mûkö-
dik. Munkánkat kiemelkedôen segítette,
hogy a Parlament Mezôgazdasági Bizott-
ságban megalakult az Erdészeti Albizott-
ság. Az éves kitartó munka meghozta
gyümölcsét és az összefogás eredménye-
ként a Parlament elé került három költ-
ségvetési módosító indítvány közül kettôt
megszavaztak a képviselôk.

A közcélú támogatás az idei 400 millió
Ft-ról, 1 milliárd Ft-ra, a parkerdei támo-
gatás 100 millió Ft-ról, 205 millió Ft-ra nö-
vekszik a következô évben.

Az erdôtelepítés elôirányzata az ez évi-
hez képest 545 millió Ft-tal növekszik, de
a megfelelô ütemhez és igényekhez több-
re lenne szükség, amelyet most a Parla-
ment nem támogatott. A jó példa elôttünk
van, további közös összefogással bizto-
san ezen a területen is el lehet érni szám-
unkra kedvezô eredményt.

Ormos Balázs
fôtitkár
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Erdész is volt 
a napkeleti 
bölcsek között
Különösen emlékezetes Karácsonyt töl-
töttek az elmúlt évben a lónyai és a kár-
pátaljai térségbôl Lónyára iskolába járó
kisdiákok. Nyolcvanegy rászoruló gyer-
mek kapott ajándékcsomagot a Nyírer-
dô Rt.-tôl. A napkeleti bölcsek nem ara-
nyat, tömjént és mirhát, hanem irkát
osztottak a nebulóknak. Zan József fô-
vadász adta át a másfélezer forintot érô
csomagokat a kisiskolásoknak.

Helyreigazító
A decemberi lapszámban megjelent
Bedô-díjasok névsorába – sajnálatosan
– több hiba is csúszott. Horváth Lászlót
(Bugac) természetesen erdômérnök-
ként tüntették ki a díjjal. Héder Sándor
sajnos nincs az élôk sorában. Iharos Fri-
gyes erdômérnök neve elé viszont téve-
désbôl került a kereszt. Hosszú életet
kívánunk! (A szerk.)

Felhívás!
Az erdôgazdálkodók a rendszerváltás-
sal kialakuló új társadalmi, gazdasági
rendben sem tudták kellôen megvédeni
az erdôgazdálkodás érdekeit. Az ágazat
évtizedes mulasztásban van, elmaradt a
különbözô társadalmi csoportokkal va-
ló tudatos kapcsolattartás, az ágazat
munkájának elfogadtatása. Az Országos
Erdészeti Egyesület 1998-2002. évi

programjában megfogalmazott felada-
tok megvalósításával, összefogva mind-
azon szervezetekkel, akik e munkában
partnerek kívánnak lenni, szeretne a ki-
alakult helyzeten céltudatos munkával
változtatni. Az elnökség 15/1999. (dec.
9.) határozatával elfogadta az OEE
2000. évi kommunikációs programjá-
nak vázlatát, amelyet a közeljövôben
kell kidolgozni. A program célja: az er-
dôgazdálkodás társadalmi megítélésé-
nek javítása, az ágazat költségvetési tá-
mogatásának növelése, a magán és álla-
mi erdôgazdálkodás helyzetének javítá-
sa, a faalapú termékek forgalmának nö-
velése. A kommunikációs program
megvalósítását csak közös összefo-
gással és munkával valósíthatjuk
meg, ezért kérjük tisztelt tagtársain-
kat, hogy a program logo-jához, jel-
mondatához és programjához szí-
veskedjenek javaslatokat adni  feb-
ruár végéig.

Ormos Balázs
fôtitkár

Tájékoztatás!
Az Egyesület kérelmére az Országgyû-
lés Házszabálya 141. paragrafus (1) be-
kezdésére figyelemmel az Egyesületet
bejegyezték az országos érdekképvise-
leti és társadalmi szervezetek jegyzéké-
be az SZ 8-11/21/99. számon. Az Egye-
sület így hivatalosan vesz részt a külön-
bözô üléseken. Felvetôdik a kérdés, va-
jon ez politikai tevékenységnek minô-
sül-e? Az 1997. évi CLVI. törvény a köz-
hasznú szervezetekrôl, 4-es paragrafus
d pontja kimondja, hogy „közvetlen po-
litikai tevékenységet nem folytat, szer-
vezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.” A tör-
vény 26. paragrafusa d) pontja szerint, a
közvetlen politikai tevékenység: a párt-
politikai tevékenység, továbbá ország-
gyûlési képviselôi, megyei, fôvárosi, ön-
kormányzati választási jelölt állítása.
Egyesületünk bíróság által jóváhagyott
Alapszabálya (13. Pk. 60.427/ 1989/19.),
1 paragrafus, 8. pontja szerint: „Az Egye-
sület közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól függet-
len és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt, azoktól támogatást nem fogad el,
országgyûlési képviselôi, megyei, fôvá-
rosi, önkormányzati választásokon in-
duló jelöltet nem állít és nem támogat”
Az Országgyûlés Titkársága bekérte
Egyesületünk alapszabályát és annak is-
meretében hozta meg döntését. A fenti-
ek miatt egyértelmûen kijelenthetjük,
hogy Egyesületünk az elôírásoknak

megfelelôen végzi ez irányú munkáját,
amely nem minôsül politikai tevékeny-
ségnek.

Ormos Balázs
fôtitkár

VADEX Mezôföld
Rt. 1999. évi
lövészversenyei
Bensôséges ünnepségen köszöntötte és ad-
ta át a díjakat Balsay Miklós vezérigazgató
és helyettese, Kisteleki Péter az 1999. évi
többfordulós, a résztvevô erdészetek által
különbözõ helyszíneken szervezett – ko-
ronglövész, kispuska céllövés 50 m távol-
ságra, nagykaliberû golyósfegyverrel céllö-
vés 150 m távolságra versenyszámokból ál-
ló összetett – lövészverseny gyôzteseinek
és helyezettjeinek. A versenysorozatban 51
vadász, erdész, gépész és faiparos vett
részt, ami jól szolgálta a lövészsport népsze-
rûsítését és a szakmai barátság elmélyítését.

Összetett egyéni gyôztes: Miklós
Tibor, dobogós helyezést ért el: Buza
Norbert és Buza Ferenc.

Összetett csapatversenyben a legtöbb
pontot a Soponyai Erdészet csapata gyûj-
tötte, a második a Mecséri Erdészet, ôt kö-
veti a Székesfehérvári Erdészet csapata.
Ezen kívül az összes többi résztvevô kö-
zül Mézner József és Körmöczi János lett
kisorsolva különdíjra.

Kiemelt hangsúlyt kapott Maár Gyula
versenyszervezôi és versenyzôi tevé-
kenységének méltatása.

A fent nevezettek jutalmul egyéni
nagyvad lelövést és csoportos apróvad
vadászaton való részvétel lehetôségének
valamelyikét kapták.

Bognár Miklós
Pályázat

Az Egererdô Erdészeti Részvény-
társaság pályázatot hirdet

belkereskedelmi üzletkötôi 
munkakör betöltésére.

Feltétel: erdômérnöki végzettség.
Elônyt jelent legalább 2 éves szak-
mai gyakorlat és német nyelvtudás.
Feladat: a fatermékek belföldi érté-
kesítési tevékenységének koordi-
nálása a Részvénytársaság Kereske-
delmi Osztályán.

Pályázatokat az Egererdô Rt. Ke-
reskedelmi Osztályára (Eger, Kos-
suth Lajos u. 18.) kell írásban be-
nyújtani:

2000. február 20-ig.
Fizetés: a Kereskedelmi Bank Rt.
Egri Fiókjánál vezetett 10403507-
35012171-00000000 számú szám-
lánkról történik.

Budakeszirôl légi úton jutott a Parlament-
hez a karácsonyfa
Fotó: Apatóczky István


