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JEGYZÔKÖNYV
készült az Országos Erdészeti
Egyesület Elnökségi ülésérôl.

Budapest, OEE klub, 
2002. április 18.

Káldy József elnök ünnepélyesen kö-
szöntötte a megjelenteket. (Az elnökség
részérôl dr. Viharos Zsolt és Répászky
Miklós alelnökök, Bogdán József, Bak Ju-
lianna, Balogh László, dr. Markovics Ti-
bor régióképviselôk, dr. Szikra Dezsô
SZB elnök, Kolozsvári Ákos FB elnök, Pá-
pai Gábor fôszerkesztô, Mester Gézáné
titkárságvezetô és Ormos Balázs fôtitkár
voltak jelen. Az elnökség 8 fôvel határo-
zatképes, Kolozsvári Ákos és dr. Szikra
Dezsô váltották egymást az ülésen.) Em-
lékeztette az elnökség tagjait, hogy utolsó
munkaértekezletükhöz érkeztek. Mint
mondta, ünnepi pillanat ez mindannyi-
unk számára, hiszen alázattal kiszolgáltuk
a négy évet, jó érzés volt együtt lenni,
együtt dolgozni. Majd a további közös
programjaikat ismertette. (V.14.-én Kül-
döttközgyûlés, V. 21-23-án Év erdésze
verseny Sopronban, V. 24-26-án Bányász-
kohász-erdész találkozó Sopronban, V.
30-án kihelyezett, ciklust záró baráti el-
nökségi ülés Pécsváradon, VI. 28-29-én
Vándorgyûlés) A négy évrôl szóló fôtitká-
ri beszámolót kéri írásban véleményezni,
külön elnökségi ülés ez ügyben nem ke-
rül összehívásra. 

A kiadott napirendet az alábbiakban
kérte módosítani a beérkezett igények
miatt, melyet a jelenlévô elnökségi tagok
egyhangúan elfogadtak: 

1. Egyesületi választásokról beszámo-
ló.

2. Vándorgyûlések jövôjérôl készült
felmérés ismertetése.

3. FB értékelése a 2001. és 2002. évi
tervekrôl és pénzügyi befektetésekrôl.

4. Tájékoztató az Országos Erdészver-
seny szervezésének állásáról.

5. Egyesületi arculat kialakítása.
6. 2001. évi közhasznúsági jelentés és

pénzügyi befektetések értékelése.
7. 2002. évi tervek és pénzügyi befek-

tetések.
8. Egyesületi kitüntetések elnökségi

hatáskörbe tartozó javaslatai.
9. Egyebek.

1. Schmotzer András, az Országos Vá-
lasztási Bizottság (OVB) elnöke köszöntöt-
te az elnökséget és beszámolt az egyesüle-

ti választások állásáról, tapasztalatairól. El-
mondta, hogy a tervezettnek megfelelôen
zajlottak a választások, kisebb problémát
okozott, hogy a nyugati régió egyes helyi
csoportjai dr. Markovics Tibort jelölték is-
mét régióképviselônek, aki az Országos
Választási Bizottság tagja. Ezért dr.
Markovics Tibor a bizottsági tagságáról le-
mondott, hogy a régióképviselô jelölést el-
fogadhassa. Az OVB a tagjait a szakosztály
és helyi csoport rendezvényekre kiküldte,
szabálytalanságot nem tapasztaltak. A he-
lyi csoportoknál jelentôs személyi változá-
sok voltak, a Keszthelyi Helyi Csoport
nem újította meg magát. Egyes szakosztá-
lyok rendezvényein kevesen voltak, kevés
a fiatal kolléga, jobban kell a szakosztályo-
kat ambícionálni, e tényeket a következô
elnökség figyelmébe ajánlja. A továbbiak-
ban ismertette a név szerinti jelölteket és
megválasztott tisztségviselôket. Javasolta,
hogy az Erdészeti Lapok adjon tájékozta-
tást a választásokról, majd megköszönte a
választások lebonyolításában segítôk
munkáját. Az elnökség rövid megbeszélés
után a következô határozatot hozta: 

4/2002. (ápr. 18.) sz. határozat: Az
elnökség úgy döntött, hogy az Erdé-
szeti Lapok júniusi számában beszá-
moló jelenjen meg az egyesületi tiszt-
ségviselôk választásáról, a tagság tájé-
koztatása érdekében. (A határozatot a
jelenlévô nyolc elnökségi tag egyhan-
gúan megszavazta)

2.  A Vándorgyûlések jövôbeni szerve-
zése érdekében, a Küldöttközgyûlés ha-
tározata értelmében, felmérést végeztünk
a tagság körében. A felmérést Bordács
Sándor tagtársunk vezette, a kiértékelés-
rôl tájékoztatást adott az elnökségnek. 

5/2002. (ápr. 18.) sz. határozat: Az
elnökség a Vándorgyûlések jövôjérôl
készült felmérésrôl a beszámolót
meghallgatta. Felkérte Bordács Sán-
dor tagtársunkat, hogy az eredmény-
rôl, vetíthetô formában, a május 14-i
Küldöttközgyûlésen számoljon be. (A
határozatot a jelenlévô 8 fô elnökségi
tag egyhangúan megszavazta)

3.  A Felügyelô Bizottság soproni ülé-
sén (április 16.) megtárgyalta Egyesüle-
tünk 2001. évi közhasznúsági jelentését,
2002. évi tervét és a befektetésekrôl szóló
jelentést. Kolozsvári Ákos elnök tájékoz-
tatta az elnökséget az észrevételekrôl. A
2001. évi számviteli beszámolót javítani
javasolta, a pályázatokból befolyt össze-
gek nagyságrendjében. Az Erdészcsillag

Alapítványnak átadott egy millió forintot,
mint átadott pénzeszközt, a beszámoló-
ból törölni kell. A vállalkozási tevékeny-
ségbôl a könyvkiadást a közhasznú tevé-
kenységek közé kell sorolni. A 2001. évi
befektetésekrôl szóló pénzügyi beszámo-
lót elfogadásra javasolta. A 2002. évi ter-
vet megalapozottnak jellemezte, pozitív
fejlôdést mutat, realitása nagyobb, mint
az elôzô évek tervei. Ügyelni kell azon-
ban arra, hogy a vállalkozási tevékenysé-
gek veszteséget nem eredményezhetnek.
A tagdíjak idôbeni beszedésére külön fel-
hívta az elnökség figyelmét. A befekteté-
sek értékállósága továbbra is elvárás, de
rugalmasabb kezelését javasolja a követ-
kezô elnökségnek. Káldy elnök javasolta,
hogy a 6. és 7. napirendi pontokat, e na-
pirend keretei között célszerû tárgyalni. A
javaslatot az elnökség jelen lévô tagjai
egyhangúan támogatták. A hozzászólá-
sokban az elnökség tagjai javasolták,
hogy a tagdíjat be nem fizetôket szemé-
lyes levélben kell felszólítani és az Alap-
szabályunk elôírása szerint a nem fizetô-
ket törölni kell a tagok sorából. A lekö-
szönô elnökség szándéka, hogy az új el-
nökséggel közös ülésen, átadás-átvételi
jegyzôkönyv keretében rögzítik az Egye-
sület féléves pénzügyi helyzetét is.

6/2002. (ápr. 18.) sz. határozat: Az
elnökség a 2001. évi közhasznúsági
jelentést, a 2002. évi tervet és a befek-
tetésekrôl szóló 2001. évi beszámolót
és 2002. évi tervet a módosításokkal
átvezetve elfogadja és a Küldöttköz-
gyûlés elé terjeszti jóváhagyásra. (A
határozatot a jelenlévô 8 fô elnökségi
tag egyhangúan megszavazta.)

4.  Az elnökség dr. Viharos Zsolt alel-
nököt, az Országos Erdészverseny szer-
vezôjét, meghallgatta a verseny szervezé-
sének állásáról. Az elnökség tagjai javas-
lataikkal segítették a szervezôket. Az el-
nökség kiemelt eseménynek tekinti az er-
dészek részére szervezett versenyt, a leg-
jobbaknak a Vándorgyûlésen kerülnek
átadásra a díjak.

5.  Egyesületünk elnöksége elmúlt ülé-
sén foglalkozott a 150 éves múltból adódó
arculat kialakításával. A fôtitkár elôterjesz-
tette a több fordulós véleményalkotás utá-
ni változatokat, a 150 éves múltra emléke-
zetô emblémát, valamint a levélpapírt. 

7/2002. (ápr. 18.) sz. határozat: Az
elnökség az alábbiak szerint módosít-
ja 1/2002. (febr. 8.) sz. határozatát. 

Az elnökség az Egyesület módosí-

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS
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tott, ünnepi emblémájának a kör ala-
kú, arany szegéllyel, vörös körben,
arany betûkkel felírt következô szöve-
get javasolja: „ORSZÁGOS ERDÉSZETI
EGYESÜLET”, „1866”, középen fehér
mezôben sötétzöld erdészcsillaggal,
arany szegéllyel, az alsó két levél kö-
zött „1851” számmal. A jelvény azonos
az emblémával. A körpecsét az emblé-
mával azonos, de egyszínû, az erdész-
csillag kitöltött, de a feliratot tartalma-
zó körgyûrû nem. A levélpapír tartal-
ma változatlan, ünnepi változata szí-
nes emblémával díszített, a hétközna-
pi változatban a pecséttel azonos, egy-
színû zöld. Az elnöknek és fôtitkárnak
névjegykártya is készüljön. Az alapsza-
bályt érintô módosításokat az elnök-
ség, a május 14-i küldöttközgyûlés elé
terjeszti jóváhagyásra. Az arculat to-
vábbi elemeinek meghatározása és ki-
alakítása az idô rövidsége miatt a kö-
vetkezô elnökségre vár. (A határozatot
a jelenlévô 8 elnökségi tag egyhangú-
an megszavazta.)

Kolozsvári Ákos az elnökségi ülésrôl
egyéb elfoglaltsága miatt távozott, de
közben megérkezett dr. Szikra Dezsô
SZB elnök, így az elnökség 8 fôvel folytat-
ta a munkáját.

6. Az elnökség a továbbiakban a hatás-
körében lévô kitüntetések adományozá-
sát tárgyalta meg. 

9/2002. (ápr. 18.) sz. határozat: Az
elnökség a hatáskörében lévô kitün-
tetésekre megtette javaslatát, melyet a
Díjbizottságnak, 2002. április 22-ig
meg kell küldeni. (A határozatot a je-
lenlévô 8 fô elnökségi tag egyhangú-
an megszavazta.)

Az egyebekben a fôtitkár tájékoztatta
az elnökség tagjait fontos egyesületi ese-
ményekrôl. A Bajor Magán Erdôgazdálko-
dók és az OEE között aláírás elôtt áll az
együttmûködési megállapodás. A KöM és
OEE között aláírásra került a hasonló do-
kumentum. Az elnökség határozatát telje-
sítendô, elküldésre került a levél a Minisz-
terelnöki Hivatalba az erdészeti közcélú
költségvetési támogatások 2 milliárd fo-
rinttal való növelésének támogatására. A
Szerkesztôbizottságnak az Erdészeti La-
pok további megújítására tett javaslatait az
elnökség a következô elnökséghez utalta.
Volt Székházunkban elhelyezendô em-
léktáblák készülnek, melyek várhatóan
május hónapban kerülnek felavatásra. 

kmf.
Ormos Balázs jegyzôkönyvvezetô

Káldy József elnök
Hitelesítôk:

Bak Júlianna, régióképviselô
Bogdán József régióképviselô

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2002.
március 13-án tartotta meg tisztújító
szakosztályülését. A szakosztály veze-
tôje továbbra is dr. Kosztka Miklós
maradt, titkárrá Balogh József mûsza-
ki osztályvezetôt (BEFAG Rt.) válasz-
totta meg a tagság. Az ülésen javasla-
tot tettek az OEE tisztségviselôire, ér-
tékelték az utolsó négy év programját,
valamint javaslatok hangzottak el a
következô négy év programjának ki-
alakítására. Az ülésen részt vevôk
megvitatták az erdômérnök mûszaki
mérnöki feladatait az erdômérnöki
gyakorlatban. Megállapították, hogy
azok a tendenciák, amelyek az erdô-
mérnök mûszaki tevékenységének
visszaszorítását célozzák, elfogadha-
tatlanok. Különösen károsnak ítélik
meg azokat a véleményeket, amelyek
az erdômérnöki oktatásból a mûszaki
jellegû tantárgyak visszaszorítását
szorgalmazzák. Ezzel az erdômérnöki
diploma széles körû használhatósága
csorbul, valamint elveszítjük azt a jo-
gunkat, hogy EUROMÉRNÖKI diplo-
mát szerezzünk.

Dr. Kosztka Miklós
* * *

A Sárospataki Helyi Csoport március
21-én tartotta meg ünnepi külsôségek
között vezetôségválasztó küldött gyûlé-
sét a Sárospataki Erdészeti Igazgatóság
tanácskozó termében. Szaniszló Gábor
elnök köszöntötte a megjelenteket,
köztük Bak Júlia régióképviselôt és
Cserép Jánost, az Északerdô Rt. vezér-
igazgatóját. Ezt követôen Fehér István
titkár beszámolt a vezetôség négyéves
munkájáról. A hozzászólások (Cserép
János, dr. Bartucz Ferenc, Bak Júlia)
elhangzása után került sor az új vezetô-
ség megválasztására, melynek eredmé-
nyeként az alábbi tagtársak kaptak
megbízást a helyi csoport vezetésére:
Pálmai István elnök (Északerdô Rt.
Sárospataki Erdészeti Igazgatóság igaz-
gatója), Bobkó János titkár (ÁESZ Mis-
kolci Igazgatóság erdôfelügyeleti osz-
tályvezetôje), Juhász Zsolt gazdasági
fel. (ÁESZ Miskolci Igazgatóság erdôter-
vezési osztályvezetôje), Nemcsák Lász-
lóné magánerdô-gazdálkodási fel.
(ÁESZ Miskolci Ig. erdôfelügyelôje),
Bakk Imre természetvédelmi fel. (BNP
erdészeti felügyelôje), Schneider Ede
Géza nyugalmazott erdôtervezési cso-
portvezetô.

Küldötté választották a megjelentek
a HCS elnökét és Müller Attila mûszaki

vezetôt (Északerdô Rt. Hegyközi Erd.
Ig.). Elfogadtuk 2002. évi munkatervün-
ket, továbbá javaslatot tettünk az orszá-
gos tisztségviselôkre, illetve a kitünteté-
sek adományozására. A hivatalos prog-
ram befejezését követôen fehér asztal
mellett folytatódott a találkozó.

Pálmai István
* * *

Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szak-
osztály március 20-án Budapesten tar-
totta legutóbbi rendezvényét, amely
egyben tisztújító ülés is volt.

Az ülés témája: az erdészeti vízgaz-
dálkodás egyik sajátos megnyilvánulási
lehetôségének, illetve feladatának te-
kinthetô, a már meglévô természetes és
mesterséges vízfelületek fenntartása és
újabbak létesítése. Azért érdemes ezzel
foglalkozni, mert az erdôterületeken ta-
lálható erdei kistavak számos vonatko-
zásban jelentenek értéket, a közjóléti
funkciótól a természetvédelemig széles
a skála. Ennek megfelelôen az erdei
kistavak állapota is különbözô szem-
pontok szerint értékelhetô, s a teendôk
is – más-más célokat elôtérbe helyezve
– eltérôen fogalmazhatók meg.

E témakörben az elmúlt években
több – egymástól független – kezdemé-
nyezés történt, amelyek eredményei
közül kiemelendô a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság tanulmánya. A
DINP 2001-ben a Pilisi Tájegység védett
területein végezte el az erdei kistavak
felmérését ama konkrét célkitûzéssel,
hogy szakmai szempontból megalapo-
zottabban tervezhesse meg védelmü-
ket, illetve a szükséges tennivalókat. A
Pilisi- és Visegrádi-hegység erdei kista-
vai állapotának megismerésén túlme-
nôen, metodikai szempontból is fontos
és érdekes munka eredményeirôl és ta-
pasztalatairól Papp Miklós tagtársunk
elôadásában kaptunk áttekintô tájékoz-
tatást.

Vízfelületek – természetesen – mes-
terségesen is létrehozhatók, s ha az
eredmény „természetszerû”, akkor
azok éppoly sokoldalú értéket képvi-
selhetnek, mint a természetes kistavak.
A mesterséges vízfelületek, a kisméretû
tározók tervezésérôl, létesítésérôl és
üzemeltetésérôl dr. Rácz József tartott
részletes szakmai elôadást.

A szakosztály ezt követôen Rakk Ta-
más elnök, Kovács Gábor elnökhelyet-
tes és dr. Kucsara Mihály titkár szemé-
lyében megújította tisztségviselôit, majd
javaslatokat fogadott el az OEE orszá-

Szakosztályi hírek


