
Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Schmotzer András

általános alelnök, Doros István techni-
kus alelnök, Kiss László, Kertész József,
Máté Zoltán, Puskás Lajos és Tihanyi
Gyula régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt.

vezérigazgatója (az elsõ napirendi
pontnál), dr. S. Nagy László MTESZ
alelnök, az OEE Szeniorok Tanácsa el-
nöke, Merkel Gábor az EB tagja, a Wag-
ner Károly Alapítvány elnöke, dr. Sár-
vári János a MEGOSZ ügyvezetõ elnö-
ke, a könyvtár õre, Ormos Balázs fõtit-
kár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester
Gézáné titkárságvezetõ.

Kimentését jelezte: Dr. Pethõ József
elnök (betegsége miatt), Bodor Dezsõ
Károly magánerdõs alelnök, Haraszti
Gyula EL SzB elnöke, Kolozsvári Ákos
EB elnöke, Horgosi Zsolt régióképviselõ.

Dr. Pethõ József elnök távollétében
Schmotzer András alelnök köszöntötte
az év elsõ elnökségi ülésén megjelente-
ket. Megállapította, hogy az elnökség 7
fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Mester Gézánét, hitelesítõk-
nek Kiss László és Kertész József régió-
képviselõket kérte fel. A meghívóban
kiküldött napirendi pontokat az elnök-
ség egyhangúan elfogadta.

1. napirendi pont: A Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtár és Egyesüle-
tünk által használt helyiségek jelene és
jövõje a Pilisi Parkerdõ Zrt. tulajdoná-
ban lévõ Erdészeti Információs Köz-
pontban.

Schmotzer András elöljáróban el-
mondta, hogy az elmúlt években is na-
pirendre került már a Könyvtár és az
OEE által használt helyiségek ügye. A
Fõ utcai épület eladásával kapcsolatban
a MTESZ fõigazgatójától azt az informá-
ciót kapta, hogy még egy évig biztosí-
tott az itt létünk, nincs kényszerítõ kö-
rülmény, mely Egyesületünkre vonat-
kozna. Az OEE jogviszonya nem szûnik
meg, ha az épületbõl mégis kiköltözik.

Zambó Péter vezérigazgató úr a Pi-
lisi Parkerdõ Zrt. tulajdonában lévõ

Erdészeti Információs Központ (Buda-
pest, II., Budakeszi út 91.) hasznosítá-
sáról tájékoztatta az Elnökséget. (A té-
mával kapcsolatban Káldy József és
Cserép János volt elnökökkel is folyta-
tott tárgyalásokat.) Ebben az épület-
ben kapott helyet az OEE Wagner Ká-
roly Erdészeti Szakkönyvtára is. Az
OEE és a PP Zrt. közötti bérleti vi-
szony rendezetlen. Errõl 2008-ban
írásban tájékoztatta az Elnökséget és
ezért vált szükségessé a mai elnökségi
ülésen való megtárgyalása. Vezérigaz-
gató úr röviden ismertette az épület
létrehozásának folyamatát és pénz-
ügyi vonatkozásait. Kérte az Elnöksé-
get, hogy a több éve húzódó bérleti
díjra és a helységek használatára vo-
natkozóan (a Könyvtár kivételével) ez
év február végére hozzon végleges
döntést. 

Merkel Gábor a Wagner Károly Ala-
pítvány elnöke tájékoztatójában el-
mondja, hogy a Wagner Károly Alapít-
vány azért jött létre, hogy a könyvtár
fenntartását támogassa. Az alapítvány
meglévõ 10 mFt-os forrásából teljes
mértékben nem tudja a könyvtárat fi-
nanszírozni. Az alapítvány lépéseket
tett arra, hogy az alapítói tõkét emeljék
meg, sikertelenül. Megkérdõjelezte,
hogy szükség van-e az alapítvány to-
vábbi fenntartására.

Fentiekhez kapcsolódva Zambó Pé-
ter a Wagner Károly Alapítvány megújí-
tását javasolja, a PP Zrt. felvállalja en-
nek jogi rendezését.

Dr. S. Nagy László, mint az OEE Sze-
niorok Tanácsa elnöke aggodalmát fe-
jezte ki a Budakeszi útra való felköltö-
zéssel kapcsolatban. Szerinte a mostani
aktív klubélet megszûnne. 

Az Elnökség tagjai kijelentették,
hogy az Egyesületnek hosszabb távon
is szüksége van a helyiségekre, hiszen a
könyvtár jelentõsen gyarapodik és a
helyre szükség van. Várják azonban az
FVM és az MNV Zrt. pénzügyi támoga-
tását is. Fõ cél, hogy az Erdészeti Infor-
mációs Központ töltse be szerepét, vál-
jon az ágazat valós információs köz-
pontjává.

1/2009. (január 27.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesület

Elnöksége úgy döntött, hogy a hely-
ségekre szüksége van és 2009. fe-
bruár 28-ra a  helyiségek jogi hely-
zetét és bérleti viszonyát rendezi a
Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel.

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2/2009. (január 27.) sz. határozat:
Az Elnökség támogatja a Wagner

Károly Alapítvány felülvizsgálatát,
mûködésének helyreállítását és üd-
vözli Zambó Péter vezérigazgató (Pi-
lisi Parkerdõ Zrt.) felajánlását a szük-
séges jogi feladatok támogatására. 

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3/2009. (január 27.) sz. határozat:
Az Elnökség szorgalmazza az Er-

dészeti Információs Központ, mint
az ágazat kommunikációs központ-
jának pénzügyi támogatását, mind a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium, mind a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelõ Zrt. részérõl.

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A 2. napirendi pont keretében került
megtárgyalásra az Egyesület 2009 évi
programja és pénzügyi terve irányelvei,
melyet Ormos Balázs fõtitkár – Dr. Pet-
hõ József elnök úrral való egyeztetés
után terjesztett elõ. Továbbra is érvé-
nyes az Ellenõrzõ Bizottság azon elvárá-
sa, mely szerint csak olyan program va-
lósítható meg, melynek pénzügyi fede-
zete biztosított. A napirendhez kapcso-
lódva: Schmotzer András javasolja az 

– OEE Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának módosítását. Felhívta a ré-
gióképviselõk figyelmét arra, hogy
szorgalmazzák a helyi csoportokon be-
lül az OEE tagságot igazoló Tagsági
Okirat kiadásának kérését az OEE Tit-
kárságától.

– Az Oktatási Intézményekkel Doros
István felújítja az együttmûködési meg-
állapodásokat.  

– Ormos Balázs bejelentette, hogy
Bakon Gábor, az A. STIHL Kft. cégveze-
tõje arról biztosította, hogy Egyesüle-
tünket továbbra is támogatja; 

tájékoztatott továbbá arról,
– hogy a csekély összegû (de mini-
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mis) pályázaton az  Erdõk a közjóért
Szakosztály 2 000 000 Ft támogatást kap
könyvének újabb kiadására, 

– amíg az EL digitalizálására
7 714 000 Ft a jóváhagyott összeg; 

– az FVM-tõl 2 000 000 Ft támogatás
érkezett az  Erdészeti Erdei Iskolák mi-
nõsítési eljárásának kidolgozására; 

– egyes szerzõdéseket meg kell újíta-
ni (EL, MEGOSZ), fel kell frissíteni az
NFA birtokhasznosítási bizottságokat.
Áttekintették a tervezett programokat
és az érdekérvényesítési feladatokat,
melyekhez az Elnökség tagjai további
kiegészítéseket tettek. 

– Pápai Gábor beszámolt a Kaán Ká-
roly versenyek sikerességérõl, az OEE
minden alkalommal könyveket ajándé-
koz a nyerteseknek. Úgy érzi, hogy a
versenyek lebonyolításáért egyesületi
kitüntetésben kellene részesíteni a fõ-
szervezõket. 

– Dr. Sárvári János tájékoztatta az El-
nökséget, hogy a helyi csoportok és
szakosztályok történetének megírására
Dr. Pethõ József elnök kérésére, tájé-
koztató levelet írt az elnökök és titkárok
részére. A készülõ könyv a jövõ évi
vándorgyûlés résztvevõinek egyik aján-
déka lehet. 

– Örömmel számolt be arról, hogy az
Erdészeti Lapok digitalizálása május vé-
gére befejezõdik és egyben megkö-
szönte Kiss László vezérigazgató úrnak
és munkatársainak (Haraszti Gyula,
Lengyel László és Nagy László), hogy
aktívan közremûködtek a munka elvég-
zésében.

Az Egyesület 2009 évi tervezett prog-
ramját az Elnökség a tételes áttekintés
után és módosításokkal elfogadta. A
végleges programot majd a Küldöttköz-
gyûlés hagyja jóvá. 

4/2009. (január 27.) sz. határozat:
Az Elnökség megtárgyalta az OEE

2009 évi programjának tervezetét, azt
a módosításokkal együtt elfogadta és
véleményezésre az Egyesület szerve-
zeti egységei részére megküldi. 

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Egyebek
Kertész József sajnálattal számolt be ar-
ról, hogy az Erdész Bálra nagyon keve-
sen jelentkeztek, mindössze 50 fõ ezi-
dáig.

Schmotzer András tájékoztatta az el-
nökség tagjait, hogy a helyi csoportok

titkárai részére kiküldésre került a 2008.
évi tagdíjhátralékok, valamint a 2009.
évi tagdíjak befizetésének névsora; a
MTESz Szociális Bizottságának körleve-
le, mely alapján idén is kérhetõ a méltá-
nyos nyugdíjemelés, illetve a nyugdíja-
sok részére az egyszeri segély; a helyi
csoportok és szakosztályok részére feb-
ruár 2-án kerül kiküldésre a 2009. évi
kitüntetési javaslatok, valamint a 2008.
évi beszámoló, a 2009. évi munkaterv
és költségigény bekérése; a MTESz feb-
ruár 4-én Innovációs Konferenciát ren-
dez, felkérte dr. S. Nagy Lászlót, hogy
képviselje Egyesületünket. Javasolta,
hogy az Etikai Bizottság és az Alap-
szabályt módosító bizottság elnökére
és régiónként a tagjaira tegyenek ja-
vaslatot. 

Schmotzer András bejelenti, hogy a
következõ elnökségi ülés február 24-én
lesz, megköszönte az aktív részvételt és
az ülést bezárta.

K.m.f.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Schmotzer András

általános alelnök,  az ülés vezetõje
Hitelesítõk: Kertész József

Kiss László

„Az emberi világban semmi sem
mûködtethetõ bizalom és biztonság

nélkül.”
(Bogár László.)

Az OEE. Szeniorok Tanácsa az évi záró
rendezvényét 2008. december 12-én
tartotta. Dr. S Nagy László elnök üdvö-
zölte a megjelenteket és az MNV Zrt.
Horgosi Zsolt Erdészeti igazgatóját he-
lyettesítõ Pintér Zoltán portfolió mene-
dzserét megköszönve a helyettesítést.
Az elõadó elöljáróban vázolta a közbe-
jött változás okát, tolmácsolva a felkért
elõadó üdvözletét. A téma idõszerûsé-
gét szükségszerûvé tették az átalakuló
gazdasági környezet változásai, ame-
lyek a szakunk kérdéseit is új szemléle-
tû megvilágításba helyezték. Az elõadó
közel évtizedes tapasztalatainak szinte-
tizálásával ismertette az Állami erdõk és
kezelõi helyzetét vizsgálati eredménye-
ket, állásfoglalásokat. 

„Az állami erdõk vagyonkezelésével
összefüggõ aktuális kérdések.” c. téma
kapcsán számítógépes prezentáció köz-
vetítésével elhangzottakból a követke-
zõ lényegesebb gondolatok érdemesül-
tek rögzítésre:

Az elõadó a globálisan és már lokáli-
san is érzékelhetõ változások összefüg-

gõ hatásait, következményeit holisztikus
szemléletben vázolta. Ismertette, hogy
az MNV Zrt.-hez tartozó tizenkilenc
100%-os állami tulajdonú erdõgazdaság
2008 évben igen jó évet zárt. Bemutatta
a 2002 - 2008 közötti idõszak gazdálko-
dásának fõbb számszerûsített jellemzõit.
A társaságok saját tõkéje a 2002 évi 41
793 M Ft-ról 2008 évre 65 791 M Ft-ra
emelkedet, amellyel arányosan változott
a jegyzett tõke is. Ezzel egyidejûleg a kö-
telezettségek 9 657 M Ft-ról 11 450 M Ft-
ra emelkedtek. Az erdészeti cégcsoport
hasonló idõszaki árbevétele 47 642 M Ft-
ról 70 610 M Ft-ra, az adózás elõtti ered-
mény 713 M Ft-ról 3 551 M Ft-ra nõtt.
Ilyen magas összesített adózás elõtti
eredménye az erdõgazdasági társasá-
goknak még nem volt. A társaságok
pénzügyi adatai is jók, amire a 273,9%-
os likviditási mutató utal. 

Az elõadó a cégcsoport naturális mu-
tatóiból ismertette a fakitermelés adatait
jelezve, hogy a társaságok az összesített
adatok alapján a 3,4 – 3,5 millió nettó
m3 közötti évi fakitermeléssel nem
használják ki az üzemtervi fakitermelési
lehetõségeiket, amely a lehetõség 82%-a.
Az erdõmûvelési számok ismertetése
során kiemelte, hogy az erdõ-felújítási
hátralék az 1995. évi 2500 ha-t megha-

ladó mértékrõl 152 ha-ra csökkent. A
társaságok költségvetési befizetései
mintegy 10,1 Mrd Ft-al haladják meg a
költségvetési támogatásaikat. Ismerte-
tésre került a társaságok közjóléti tevé-
kenysége, a foglalkoztatottak létszámá-
nak és keresetük alakulása, illetve a
közmunka programban való részvéte-
lük jelentõsége. 

Jelezte továbbá, hogy napirenden
van a 2009. évi üzleti tervek elfogadása,
amelyek nehéz évet vetítenek a jövõre.
A nemzetközi pénzügyi válság és az azt
követõ recesszió kihatott a faiparra is
„eredményezve” a fatermékek iránti ke-
reslet visszaesését. Vázolta továbbá a
vagyonkezelõi díj meghatározásának, a
közérdekû feladatok, a vagyonvédelem
kritikus pontjait és a védett területek
kérdéseit stb.

Az elõadással összefüggõ észrevéte-
lek hangzottak el: dr. Szász T., dr. Ghi-
messy L., Marjai Z.-né, dr. Király P., dr.
Erdõs L., Kondor E., Halász G., Jereb
O., dr. S Nagy L. részérõl, amelyekbõl
összevontan rögzíthetõ; hogy érdeklõ-
dés történt az egységes számviteli
rendszer differenciáltságáról, a vagyon-
védelem romló állapotáról, a közjó
szolgálatának helyzetérõl, a természet-
védelemhez „irányuló” fatérfogat nagy-




