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Mi, a több mint 150 éves múltra vissza-
tekintõ Országos Erdészeti Egyesület az
Alapszabályunkban rögzített célok el-
érése érdekében az alábbi programot
tervezzük megvalósítani 2004. évben az
Egyesület küldöttközgyûlése, elnöksé-
ge, pártoló tagi tanácsai, helyi csoportjai,
szakosztályai, bizottságai részvételével.

A kiemelt célunk, hogy az Egyesület
múltjához méltó ÉRTÉKEKET képvisel-
jünk a tagságunk ÉRDEKEINEK érvé-
nyesítésekor.

I. Egyesületi élet fejlesztése
a) Szervezeti élet fejlesztése

• Folytatni kell egyesületünk arcula-
tának kialakítását (prospektus, zászlók).

• Az Alapszabály és szabályzataink
módosításával egyesületi életünk a tag-
ság többségének igényeihez igazítása.

• Az Egyesület mûködését minél szé-
lesebb körben megkötött szakmai és
pénzügyi megállapodások megkötésével
erõsítsük, mint a minisztériumok, gazdál-
kodó szervezetek, intézmények, egyesü-
letek. A pénzügyi stabilitást a hazai és EU
pályázatok kihasználásával is fokozzuk.

• Tovább kell erõsíteni a pártoló tag-
sággal, a helyi csoportokkal és szakosz-
tályokkal való kapcsolatot, segíteni mun-
kájukat, programjaik megvalósítását.

• Törekedni kell a taglétszám növe-
lésére és az új tagokat az oklevél és az
Alapszabály ünnepélyes átadásával kell
megtisztelni. 

b) Egyesületi programok szervezése
• A rendezvények segítsék elõ a

szakmai és a közönségkapcsolati tájé-
koztatást, erõsítsék az összetartozást és
barátságot. (Vándorgyûlés, Országos
Erdészverseny, WOOD TECH Erdészeti
Szakkiállítás és Konferencia, ERDÕK
HETE, Erdésznõk Országos Találkozó-
ja, Országos Erdész Bál, Bányász-
kohász-erdész találkozó, Vásárhelyi-
terv Továbbfejlesztése konferencia, Fa-
energetikai Munkacsoport mûködteté-
se.) Tervezett kiadványok: Gyökerek és
lombok IV., EU könyv II. 

• Nemzetközi kapcsolatok további
fejlesztése a határos országok és az EU-

hoz tartozó országok erdészeti szerve-
zeteivel, valamint a külföldön élõ ma-
gyar erdészekkel való internetes kap-
csolat tovább építése.

c) Szakmai tájékoztatás fejlesztése
• Szükséges az Erdészeti Lapok ki-

adásának folyamatos továbbfejleszté-
se a tagság növekvõ elvárásaihoz iga-
zodva, a terjedelem hatékony kihasz-
nálásával. Mûködési rendjének elké-
szítése. A MEGOSZ híradójának továb-
bi megjelenítése, pénzügyi hátterének
rendezése.

• Az internet és az e-mail lehetõségét
is kihasználva fokozni kell az OEE és az
erdészeti ágazat közönségkapcsolati te-
vékenységét. (PR szakosztály megszerve-
zése, újságírók szakmai találkozója, parla-
menti képviselõk erdei programja stb.)

d)  Erdészcsillag Alapítvány
• Az Alapító Okirat módosításával tel-

jessé váltak a támogatási célok. Feladat
az Alapítvány céljai szerinti mûködtetés
és további támogatási források bevonása. 

e) Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
• Alapító okiratának és mûködési

rendjének megalkotása.

f) Alkotmány utcai volt Székházunk új-
bóli birtokbavétele

Egyesületünk függetlenségének jel-
képe az Alkotmány utcai Székház. Cé-
lunk a birtokon belül kerülés, újabb jo-
gi és együttmûködési lépések kezde-
ményezésével. Támogatjuk, hogy az
épület az egyesületi székhely mellett a
magyar erdészeti államigazgatás, az ál-
lami és a magánerdészet székháza is le-
gyen, mint a Magyar Erdészet Székháza.

II. Szakmai érdekek
képviselete

a) Az erdészeti ágazat érdekeinek kép-
viselete

• A törvényekben, rendeletekben,
az EU jogszabályokban és tervekben az
erdészeti ágazat érdekeinek érvényesí-
tése, Nemzeti Fejlesztési Tervben, Ope-
ratív Programokban az erdészet és a fa-

feldolgozás megjelenítése és a piacra
jutás elõsegítése. 

• Részvétel az érdekérvényesítõ
szervezeteiben, FVM Nemzeti Kerek-
asztal ülésein,  az NFA ÉT-ben, az Erdei
Iskola Országos ÉT-ben, a Vásárhelyi-
terv Továbbfejlesztése programban, a
Parlament Mezõgazdasági Bizottsága és
az Erdészeti Albizottság munkájában
stb.) A megújítható energiaforrások
hasznosításának támogatása a Faener-
getikai Munkacsoport tevékenységével.

b)  Erdészeti vállalkozók
• Az erdõgazdálkodás (tõ mellett)

területén dolgozó vállalkozók Pártoló
Tanácsának megszervezése, érdekeik
képviselete. A Tanács érdekérvényesítõ
ereje szolgálhatja egész szakmánk ér-
dekvédelmét is.

c)  Magánerdészet
• Érdekeik védelme a magántulajdon

elsõdlegességének védelmével, az erdõ-
kezelés törvényi és gyakorlati körülmé-
nyeinek javításával, egyszerûsítésével.

• A MEGOSZ kiemelt partner, a
szakmai munka és érdekérvényesítés
területén is kívánatos az együttmûkö-
dés fokozása.  

• Az EU-val való kapcsolatok
bõvítése, információk átadása, pályáza-
ti lehetõségek feltárása.

d) Állami erdészet
• A szervezeti átalakítás folyamatos

véleményezésével, javaslatok adásával
a tagságunk többségét érintõ érdekek
képviselete. 

• A többcélú erdõgazdálkodás támo-
gatása. 

• A közcélú tevékenység elõtérbe
helyezése.

e) Természetvédelem, védett természeti
területek kezelése

• Az ágazat jövõje szempontjából a
természetvédelmi területek kezelése az
ágazat létének kérdését jelenti, ezért
minden erdész érdeke. 

• Érdekvédelmi tevékenységünk so-
rán kiállunk, hogy 

– az állami és magánerdészet kezelje
a védett erdõket,

– az erdõgazdálkodók fokozzák a
természetközeli erdõgazdálkodást,

– erõsítsék az erdészek természetvé-
delmi kommunikációját,

Egyesületi hírek
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– használják ki erre a célra az Erdé-
szeti Erdei Iskolákat,

– vegyék igénybe az Egyesület ren-
dezvényeit. 

• Az erdész természetvédelmi mun-
kájának elismertetésével mind az
erdõgazdálkodás, mind a természetvé-
delem területén dolgozó tagságunk ér-
dekeit képviseljük. 

f)  Az erdészeti oktatás és tudomány
• Azon intézményekkel, amelyek

partnert találnak Egyesületünkben,
az együttmûködést tovább kell
erõsíteni. 

III. A megvalósítás pénz-
ügyi feltételei:

• A pénzügyi források megszerzése to-
vábbra is a legnehezebb feladat és a
legbizonytalanabb a terv megvalósítása
során. Az Egyesület egyre markánsab-
ban igyekszik képviselni tagságunk és
az erdészeti ágazat érdekeit és ennek

eredménye, hogy az Egyesület támoga-
tása kérdõjelekkel terhelt. 

• Egyesületünk költségfelhasználása
mértéktartó. Lehetséges feladat az Erdé-
szeti Lapok pénzügyileg is hatékonyabb
mûködtetése, melyhez segítséget ad a
technikai szerkesztõ személye. Továbbá
átgondolandó a tagsági díjak mértéke,
valamint rendszerének egyszerûsítése.  

• Az Egyesület legfontosabb pénz-
ügyi célja a jelenlegi helyzetben, a tag-
ság által meghatározott programok
pénzügyi finanszírozása. 

• Továbbra is lépéseket kell tenni a
mindenkori kormányzattól független,
önálló pénzügyi források felkutatására. Az
együttmûködési megállapodások megkö-
tésének szorgalmazása a biztosabb pénz-
ügyi háttér elérését is szolgálják.

1. A feladatok pénzügyi hátterének
biztosítása: 

– egyéni tagdíjak befizetése a HCS
titkárok állandó számonkérésével,

– Erdészeti Lapok hatékonyabb mû-
ködtetése,

– pályázati források elnyerése,
együttmûködési megállapodások támo-
gatásával,

– költségtakarékosabb mûködés. 

2. Feladatok rangsorolása:
Pénzügyi támogatást igénylõ feladatok,
fontossági sorrendben: 

– OEE mûködtetése,  
– Erdészeti Lapok kiadása,
– Kiadványok, tervekben szereplõ

programok megvalósítása.

Budapest, 2004. május 20. 

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
Cserép János sk.

elnök

Jóváhagyta:     Küldöttközgyûlés a
11/2004. (máj.20.) sz. küldöttközgyû-
lési határozatával.

Felvéve: 2004. június 3-án, csütörtökön
a Pilisi Parkerdõ Rt. Erdészeti Informá-
ciós Központjában (1021 Budapest,
Budakeszi út 91.)

Jelen voltak: az OEE Közönségkap-
csolatok Szakosztálya alapító tagjai (16
fõ) és a külsõ tagok (17 fõ) a mellékelt
jelenléti ív szerint.

Zétényi Zoltán megnyitja az alakuló
közgyûlést, köszönti a megjelenteket, is-
merteti a szakosztály megalakítása gon-
dolatának megszületését, indokait. 

Elmondja a megalakulás szervezeti
szabályait. Felkéri a vendéglátó Pilisi
Parkerdõ Rt. Erdészeti Információs Köz-
pontjának munkatársát, Lomniczi Ger-
gelyt, hogy köszöntse a megjelenteket.

Zétényi Zoltán javaslatot tesz a válasz-
tási bizottság tagjaira a tisztségviselõk
megválasztásához.

Szavazatszámlálónak Greguss László
Gézát és Pápai Gábort.

Jegyzõkönyv-vezetõnek Lomniczi
Gergelyt.

Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Detrich
Miklóst és Keresztes Györgyöt.

A javaslatot a jelöltek elfogadták és a
jelenlévõk a jelölést nyílt szavazással
megerõsítették

Zétényi Zoltán javaslatot tesz az össze-
jövetel programjára, majd ismerteti a
szakosztállyal kapcsolatos tudnivalókat. 

A szakosztály célja
A szakma PR és sajtómunkájának javítása
a jelenleg e területen mûködõ munkatár-
sak szakmai felkészültségének erõsítése,
új kollégák bevonása ebbe a munkába.

Mûhelymunka kialakítása, szakmai
háttérbázis fölépítése.

Kapcsolatépítés a különbözõ médiu-
mok munkatársaival.

A szakmában keletkezõ információk
sajtóba való eljutásának segítése.

Mûködése
Évente 4-6 alkalommal tart a szakosztály
összejövetelt, köztük kirándulást. A szak-
osztályi programokon szakmai tovább-
képzésre, bemutató elõadásokra, trénin-
gekre kerül sor, a szakmabéli vezetõk tá-
jékozatják a sajtó munkatársait a legújabb
eseményekrõl. Fontos, hogy a területen
dolgozók megismerjék egymás munkáját.

A szakosztály elnökének és
titkárának megválasztása

Greguss László Géza a választási bizottság
nevében ismerteti a szavazás menetét és
formáját: Minden szavazócédulára két-két
név (elnök és titkár) kerülhet.

Javaslatot tesz a szakosztályelnök és a
titkár személyére Zétényi Zoltán, illetve
Lomniczi Gergely személyében. 

Fazekas Bence elnökjelöltnek javasolja

még Pápai Gábort, de õ megköszönve a
bizalmat, az Erdészeti Lapok fõszerkesztõi
teendõinek ellátására hivatkozva a jelölést
elhárítja.

A másik két jelölt a jelölést elfogadja, és
ezt a megjelentek szavazással
megerõsítik.

A szavazatszedõ bizottság tagjai be-
gyûjtik a szavazatokat, majd összeszámlál-
ják.

Ezalatt Zétényi Zoltán felkéri Ormos
Balázst, az OEE fõtitkárát a bevezetõ
elõadása megtartására.

A fõtitkár számos gondot sorol fel, ami
nyomasztja a szakmát és nehezíti az erdé-
szeti kommunikációt, többek között
hangsúlyozza a finanszírozás megoldat-
lanságát, és ismertette egy közvélemény-
kutatás eredményeit. 

A szavazás eredményének ki-
hirdetése

Pápai Gábor ismerteti a szavazás eredmé-
nyét:

17 érvényes szavazat érkezett, és ezek
közül:

A szakosztály elnökjelöltjére, Zétényi
Zoltánra 16-an szavaztak,

a szakosztály titkárjelöltjére, Lomniczi
Gergelyre 16-an szavaztak.

A megválasztott tisztségviselõk megkö-
szönik a bizalmat és röviden bemutatkoz-
nak, ismertetik szakmai pályafutásukat.

Zétényi Zoltán felkéri Peták Istvánt, az
MTV Kuratórium elnökségi tagját köszön-
tõje megtartására. Bevezetõjében visszate-
kint a szakmai múltjára, a nagynevû

Az Országos Erdészeti Egyesület Közönségkapcsolatok
Szakosztálya alakuló ülése

Jegyzõkönyv
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elõdök tevékenységére, többek között
megemlítve azt, hogy az erdõ hármas
funkcióját az erdészek már réges-régen
„föltalálták”. Véleménye szerint valahol
utat tévesztett a szakma, ebbõl adódik a
„hátrányos” helyzete. A magasröptû
gondolatok mellett a praktikus apró-
munka fontosságát és a sajtó struktúrá-
jának megismerését hangsúlyozza. Az
erdészek sokirányú képzettsége ellené-
re a kommunikáció külön szakma, amit
el kell sajátítani, illetve külön szakembe-
rek végezzék. Az újságírókat partnerül
kell hívni a kommunikáláshoz. Azt kell
kitalálni, hogy miként tudjuk elérni,
hogy azonosuljanak az erdészeti témák-
kal. Nem elég ismereteket közölni, mo-
tiválni is kell. Utal az erdészeti irányítás
megosztottságából fakadó nehézségek-
re is. Kiemeli az OEE függetlensége
megõrzését, és dicséri az elkötelezettsé-
gét az értékek és a nemzeti gondolat
mellett. 

Zétényi Zoltán az elhangzottakból azt
tartja nagyon hasznosnak, hogy Peták Ist-
ván tükröt tartott a szakmának.
Egyetértõen kiemeli, hogy a szakosztály
egyik legfontosabb célja az újságírók part-
nerként való megnyerése.

Zétényi Zoltán röviden ismerteti Varga
Tamás elemzését három médium erdé-
szettel kapcsolatos fogalomhasználatának
gyakoriságáról, majd saját elemzését a
Zengõ-ügy sajtójáról.

Mangel Gyöngyi, a MR munkatársa ja-
vasolja, hogy a magyar nyelv gazdagságá-
nak megõrzése érdekében az erdészek
õrizzék meg és használják továbbra is sa-
játos szakmai kifejezéseiket, megfelelõ
magyarázattal társítva. 

Greguss László Géza a témához csatla-
kozva javasolja, hogy magyar nevet ad-
junk a szakosztálynak: Közönségkapcso-
latok Szakosztálya. 

A jelenlévõk a javaslatot elfogadják.
Mõcsényi Miklós, a FAGOSZ fõtitkára

emlékeztet arra, hogy a Nemzeti Erdõpro-
gramnak integráns része a kommuniká-
ció, és kérdezi, hogy hol tart jelenleg a
NES-NEP. 

A tájékoztatók sorát folytatva Bartucz
Péter, a Nyírerdõ Rt. erdészeti igazgatója
azzal kezdi, hogy a „vadkeleten”, ahon-
nan jött, az erdésznek a kommunikációs
mezõ a fatolvajt, a kóbor kutyát jelenti, és
az elõadótól függõen ugyanaz a hír a mé-
diában jól és rosszul is elsülhet. A közvé-
lemény nem ismeri azt az erdészszakmai
munkát, aminek eredményeként ma már
130 éves tölgyessel és világrekorder dám-
bikával büszkélkedhet Nyírség. A külföl-
diek sorban állnak azért, hogy jöhessenek
vadászni hozzájuk. 2002. október 12-én

lõtték a világrekorder dámbikát, ami egyik
alapja a CIC mostani, Bukarestben átadott
elismerésének. A táj másik, számukra fon-
tos büszkesége az akác, amelyet a magyar
vidék népessége elfogadott, bizonyság er-
re az a sok dal, amelyben megénekelték. 

Dr. Halmágyi János, a Nyírerdõ Rt. hu-
mánpolitikai vezetõje a közmunkaprog-
ramban való részvételükrõl beszél.

Detrich Miklós, a Sefag Rt. munkatársa
az általuk szervezett országos erdész-
versenyrõl tájékoztatja a megjelenteket. Az
erdészek adják az OEE derékhadát, mégis
csak 19 résztvevõje volt a versenynek. 

Keresztes György, a HM Budapesti
Erdõgazdasági Rt. vezérigazgató-helyette-
se hiányolja, hogy nem szólunk a külvilág
felé és nem válaszolunk a szakmát ért po-
fonokra. Ismerteti a HM-hez tartozó cég
létrejöttét és gazdálkodásának körülmé-
nyeit. Beszámol a Szentendrén létrehozott
fatüzelésû hõközpont mûködésérõl és jú-
liusban felavatandó erõmûrõl. Erre az al-
kalomra meghívja a szakosztály tagjait.

Greguss László Géza, az OEE Gyõri
Csoportjának titkára tájékoztatja a hallga-
tóságot a 2004. évi vándorgyûlés
elõkészületeirõl.

Kovácsevics Pál, az Állami Erdészeti
Szolgálat munkatársa ismerteti az ÁESZ
tevékenységét, beszámol a Phare–prog-
ram befejezésérõl, a vidékfejlesztésbõl és
a Vásárhelyi-tervbõl adódóan a szolgálat-
hoz delegált többletfeladatokról. 

Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje elmondja, hogy idén 12-ed-
szer rendezték meg a Mezõtúri Tessedik
Sámuel Fõiskolán a Kaán Károly versenyt,
ami több ezer általános iskolás gyereket
mozdított meg.

Ezután Zétényi Zoltán ismerteti a
szakosztály 2004. és 2005. évi javasolt
munkatervét.

Vita, javaslatok
Nagy László, az MTV munkatársa ja-
vasolja egy olyan erdészeti filmarchí-
vum létrehozását az OEE könyvtárá-
ban, ahova az rt.-k által készíttetett fil-
meket összegyûjtjük, hogy bárki szá-
mára elérhetõk legyenek. Javasolja,
hogy a cégek vezetõi csak olyan
szerzõdéseket kössenek a filmesekkel,
amelyek megengedik a hozzáférést a
felvett anyagokhoz. Követendõ példa-
ként említi a KvVM sokmilliós támoga-
tását a nemzeti parkokról szóló filmso-
rozat elkészítéséhez.

Tugyi Mária, a Budakeszi Vadas-
park PR fõmunkatársa hangsúlyozza
az összefogás szükségességét, felhívja a
figyelmet arra, hogy az emberek igénye
megnõtt az erdõre. Tapasztalja, hogy a

gyerekek nem tudják, miként kell visel-
kedniük az erdõben. Erre meg kell taníta-
ni õket, és ezért folytatni kell az óvodape-
dagógiai és az erdei iskolai programot.
Felhívja a figyelmet a június 8-ai
Könkomp rendezvényre. Javasolja, hogy
vegyük fel a kapcsolatot a Magyar Turiz-
mus Rt.-vel, mert mostanában fogadták el
a turisztikai nemzeti tervet, továbbá azt,
hogy vegyük fel a kapcsolatot más civil
szervezetekkel.

Dr. Halasy Gyula, az informatikai
szakosztály elnöke hangsúlyozza a tájé-
koztatási munkában az informatika szere-
pét, és egyetért azzal, hogy hasznos, ha
idõnként tükröt tartanak a szakmának. A
véleménye szerint a politikát is befolyásol-
ni kell a tájékoztatással. Fontos, hogy ha-
tározott célokat tûzzünk ki magunk elé az
eszközök megszerzése érdekében.

Berecz Béla, a MR munkatársa egy
életbõl vett példával érzékeltette a kom-
munikáció szerepét a biomasszát felhasz-
náló erõmû, az alapanyag-fát szállító
erdõgazdaság és a környezõ települések
konfliktusa alapján.

Ormos Balázs annak a véleményének
ad hangot, hogy nagyon fontos a gondok
kibeszélése, a közös nyelv kialakítása. Azt
reméli, hogy ehhez is segítséget adhat az
új szakosztály.

Zétényi Zoltán megköszöni a
résztvevõk kitartását, hasznos javaslatait,
és bezárja a szakosztály alakuló ülését.
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