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< scrip János elnök kos/öntötte .i megje
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí
vottakat. (Megjelentek: Dnska JózseJ'alel
nök, í/r. Pert Miklós magánerdőkért 
felelős alelnök, Bejczy Péter, Molnár 
György, Firbás Nándor, Csiba Imre, Pus
kás Ixijos régióképviselők; kimentésüket 
kérték: dr Szikra Dezső Erdészeti Lapok 
SZB elnök, Pallagi László régióképvise
lő, Kolozsmri Ákos EH elnök; meghívot
tak közül megjelentek: Pápai Gábor 
t( iszerkeszti >, ( >rmos Halázs főtitkár. Mes
ter Gézáné titkárságvezető). 

Apatóczky István lemondott techni
kus alelnök jelezte távolmaradását. Cse
rép I.mos e lnök megállapította, hogy az 
elnökség 8 fővel határozatképes. Az 
írásban előre jelzett napirenddel az el
n ö k s é g egyet értett. 

/. A Szombathelyi \ándorgyűlés érté
kelése 

Az. elnökség tagjai saját nevükben és 
a tagságtól hallott információk alapján 
is kiemelkedően jól szervezett vándor
gyűlésnek értékelték az éves nagyren-
dezvényt. A szakmai programok tartal
masak voltak és a Szombathelyi Erdé
szeti Rt. sokrétű tevékenységét hűen 
mutáltak be. A kulturális programok 
színesítették a rendezvényt. A baráti ta
lálkozó és az. ünnepi közgyűlés megko
ronázta a kiváló rendezvényt. Az elnök
ség elismerését határozatba foglalta. 

7/2005. ( j ú n . 1 4 . ) sz. e lnökségi 
határozat: 

Az e lnökség el ismerését és kö
szönetét fejezi ki a rendkívül magas 
színvonalon szervezett Vándorgyű
lés megrendezéséért a Szombathe
lyi Erdészeti Rt. egész kollektívájá
nak, kiemelten dr. Pethő J ó z s e f ve
zérigazgatónak. Bakó Csaba erdő
gazdálkodási igazgatónak. Bíró Fe
renc gazdasági igazgatónak. Szép 
Tibor fahasználati és kereskedelmi 
igazgatónak, Bejczy Péter helyi cso
portt i tkárnak. (A jelenlévő 8 elnök
ségi tag a határozatot egyhangúan 
megszavazta.) 

Az elnökség levélben külön is meg
köszöni a szervezők munkáját. 

2. Apatóczky István technikus alelnök 
lemondása és az új alelnök megvá

lasztásának előkészítése 
Cserép János elnök tájékoztatta az el

nökség tagjait, hogy Apatóczky István al
elnök hozzá eljuttatott levelében jelezte 
lemondását. Az elnök tájékoztatta az el
nökséget, hogy az elnökségi ülés kezdete 
előtt újabb levél is érkezett Apatóczky Ist
vántól, melyet a jelen lévő elnökségi ta
goknak körbe adott elolvasásra. Cserép 
János elnök elmondta, hogy az alelnök 
gondjaival nem kereste meg őt. Az elnök
ség felelevenítette a lemondott alelnök 
egyesületi tevékenységét és a határozat
ban rögzítette álláspontját. 

8/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e lnökség Apatóczky István 
technikus alelnök eddigi munkáját 
megköszönve, sajnálattal tudomá
sul veszi lemondását . (A jelenlévő 8 
elnökségi tag a határozatot egyhan
gúan megszavazta.) 

9/2005. ( jún .14 . ) sz. e lnökségi 
határozat: 

Az elnökség megbízza Duska József 
általános alelnököt, hogy a következő 
küldöttközgyűlésig a megüreseden 
technikus alelnök munkáját lássa e l . 
(A jelenlévő 8 elnökségi tag a határo
zatot egyhangúan megszavazta.) 

Duska József alelnök a megbízást elfo
gadta és egylx'n felkéri a 2(K)2. évi tisztújí
t á s i >r. az erdésztechnikus alelnök válasz
táson második helyen végzett Doros Ist
ván erdésztechnikust, segítő, közreműkö
dő feladat ellátására. Doros István erdész-
technikus, az EGERERDŐ Rt. keriiletv e /e 
tő erdésze a felkérést elfogadta. 

Az elnökség lelken a főtitkárt, hogy 
a következő elnökségi ülésre terjessze 
elő a Választási Szabályzat kooptálásra 
vonatkozó módosítási javaslatát, mely a 
korábbi szabályzatban már szerepelt. 

; Hús Mona szakosztályelnök levelének 
megvitatása. 

Hús Mária az. erdőművelési szakosz
tály elnöke levélben fordult az elnök

séghez, melyben a tagok nevében kéri, 
hogy az Egyesület foglaljon állást a va
dászat ügyében körvonalazódó tenden
ciákról. Mi a vadászat helyzete és szere
pe a mai gazdaságban és társadalom
ban? Mit kívánna a közérdek? A szak
osztály javasolt válaszait is tartalmazza a 
levél. Az elnökség megvitatta a levél 
tartalmát és kéréseit és szándékával 
egyet értett Határozatban rögzítette ál
láspontját. 

10/2005. ( jún .14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az elnökség felkéri az Erdőműve
lési, Vadgazdálkodási és a Magán és 
Társult Erdőgazdálkodók Szakosztá
lyait, hogy adjanak állásfoglalásra 
alkalmas vitaanyagot, módosítási el
képzeléseket az e lnökségnek, a 
2007-től érvénybe lépő 1996. évi LV. 
tv. A vad védelméről, a vadgazdálko
dásról, valamint a vadászatról szóló 
törvény módos í tására . Határidő: 
2005. szeptember 30. (A jelenlévő 8 
elnökségi tag a határozatot egyhan
gúan megszavazta.) 

4. „Fák és cserjék latin, horvát, angol 
es nemet nyelvű névjegyzéke szi
nonimákkal c. könyv kiadása 

A könyv magyar nyelvű kiadását a 
Horvát Erdészeti Egyesület szorgalmaz
za. A színes ábrákkal és minőségi papí
ron kiadott latin, horvát, angol, nemet 
nyelvű könyv értékes szakirodalom 
főleg a kutatók számára, hazai kiadása 
meglehetősen sok pénzbe kerül. 

11/2005. ( jún .14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az elnökség a „Fák és cserjék la
tin, horvát , angol és német nyelvű 
névjegyzéke sz inonimákkal" c. 
könyv kiadásának eldöntése előtt 
információt kíván szerezni a kiadás 
pénzügyi feltételeiről. Felkéri Pápai 
Gábor főszerkesztőt és Ormos Ba
lázs főtitkárt a könyv kiadásához 
szükséges reális költségek beszerzé
sére , továbbá az Ember az erdőért 
alapítványhoz való pályázat benyúj
tására. 

Párhuzamosan kerüljön megvizs
gálásra Csapody István, Csapody Ve
ra, Rott István: Erdei fák és cserjék c. 
könyv újbóli kiadásának feltételei is, 
mely könyvet az erdészeti erdei is-
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kólák évek óta szorgalmaznak. (A je
lenlévő 8 elnökségi tag a határozatot 
egyhangúan megszavazta.) 

5. . Anonim „Kaán Károly terv'' megvi
tatása, elnökségi vélemény kialakítása. 

Az elnökség különböző információk 
birtokában volt az anyag eredetét 
illetően. Az írás az erdőgazdálkodás 
jövőjével foglalkozik. 

12/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az erdőgazdálkodás jövőjével kap
csolatosan különböző vélemények és 
anyagok forognak. Az elnökség szük
ségesnek tartja az Egyesület vélemé
nyének megfogalmazását is. Az el
nökség felkéri Ouska József, Dr. Péti 
Miklós alelnököket, Bejczy Péter, 
Puskás Lajos régióképviseloket hogy 
három-négy oldalas anyagban foglal
ják össze az erdőgazdálkodás 
jövőképét a legközelebbi elnökségi 
ülésre. Az anyag, mint az Egyesület 
saját elképzelései kerülnek a küldött
közgyűlés elé megvitatásra, a küldöt
tek véleményét kikérve, az egységes 
álláspont kialakítása érdekében. (A 
jelenlévő 8 elnökségi tag a határo
zatot egyhangúan megszavazta.) 

6. Nemzeti Fejlesztési Terv II. alapját 
ké/K'ZŐ „Párbeszéd a vidékért " erdészeti 

program... 
...megvitatása, elnökségi javaslat k i 

alakítása a közös szakmai érdekképvi
selet érdekében. 

Ormos Balázs főtitkár beszámolt az. 
elnökségnek a Párbeszéd a vidékért 
program állásáról, mely Glatz Ferenc 
akadémikus kezdeményezésére indult 
el. Célunk, hogy az. erdészet minél na
gyobb súllyal szerepeljen a dokumen
tumban, mely a Nemzeti fejlesztési 
Terv II. alapjául is szolgál. 

13/2005. ( jún.14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e lnökség támogatja , hogy a 
Párbeszéd a vidékért program er
dészeti javaslatai az egységes szak
mai érdekérvényes í tés t segí tendő, 
mint közösen képvise lendő javas
latok, kerüljön közlésre a szaksaj
tóban. (A jelenlévő 8 e lnökségi tag 
a határozatot e g y h a n g ú a n megsza
vazta.) 

7. Egyebek: 
- Dr. Káldy József mellszobor Egye

temünk botanikus kertjében történő fel
állításának pénzügyi támogatása. 

14/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az elnökség támogatja a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdőmérnö
ki Kara, ЕМ К1 Géptani Tanszékének 
kezdeményezését, hogy neves pro
fesszorának, dr. Káldy Józsefnek 
mellszobrot állítsunk az Egyetem 
botanikus kertjében, születésének 
85. évfordulóján, a 2005/2006. tan
évnyitóhoz kötötten, dr. Káldy J ó 
zsef professzor az OEE Gépesítési 
Szakosztályának elnöke volt az 1967 
és 1983 közötti időszakban. Az el
nökség az Egyesület nevében a szo
bor felállításához 100 000 Ft összeg
gel járul hozzá. (A jelenlévő 8 elnök
ségi tag a határozatot egyhangúan 
megszavazta.) 

- A. Stihl Kft. és az O E E közötti 
együttműködés megújítása. 

Az O E E Gépesítési Szakosztálya 
rendszeres kapcsolattartója a Stihl Kft.-
nek. Egyesületünk nagyra értékeli a ne
ves céggel történő együttműködést, az 
Erdészeti Lapokban történő hirdetések 
megjelentetését és a meglévő együtt
működési megállapodás megújítását 
szorgalmazza. 

15/2005. ( jún.14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e l n ö k s é g e l ismerését fejezi ki 
a Stihl Kft. szakmai tevékenységé
ért és támogatja, megtiszteltetés
ként értékeli , a Stihl Kft. jogi tagsá
gát az Országos Erdészeti Egyesü
letben. Felkéri a főtitkárt a megújí
tott Együttműködési megál lapodás 
előkészítésére. (A jelenlévő 8 el
nökségi tag a határozatot egyhan
gúan megszavazta.) 

- Csiba Imre régiéiképviselő felszó
lamlással élt az Erdészeti Lapok 2005. 
májusi számában megjelent „Az erdé
szeti kutatásról és oktatásról" c. c ikkel 
kapcsolatban. Kifogásolta, hogy a véle
ménye szerint a kutatást és oktatást ne
gatívan jellemző c ikkel egy időben 
nem jelent meg a válaszcikk. A jövőre 
vonatkozóan erre kérte a jelen lévő 
főszerkesztőt. 

Cserép János elnök a napirendi pon
tok megtárgyalása után bezárta az ülést, 

kmf. 
Ormos Balázs 

jegyzőkönyvvezető 
Cserép J á n o s 

elnök 
Hitelesítők: Molnár György 

Firbás Nándor 

Óbert Gyula 
1929-2005 

2005. február 14-én el
hunyt Óbert Gyula 
aranyokleveles erdő
mérnök, aki közel 30 
évig a Pécsi Erdőlclü-
gyelőség vezetője volt. 

1929-ben született 
gazdálkodó családban a 

Baranya megyei Heleslán. Érettségi bizo
nyítványát a pécsi Kereskedelmi Középisko
lában szerezte meg. Természet iránti szerete
te vonzotta az erdészeti pályára. 1949-ben 
iratozott Ix- az Erdőmérnöki Karra és 1953 
decemberében kapta meg erdőmérnöki ok
levelét. 

Egész szakmai tevékenysége Baranyához 
kötötte. 1954 januárban a Mecseki Állami 
Erdőgazdasághoz került. 1954-58 között a 
Vajszlói, majd a Iletvehelyi Erdészetnél mű
szaki vezető. 1958-62 között csemeteterme
lés! és erdőművelési előadó az erdőgaz
daság központjában. 1962-68 között műsza
ki vezető, majd erdészetvezető volt a Bólyi 
Erdészetnél. 

1969-ben megalakították az. erdőren
dezőségeket és ezen belül az. erdőfelü
gyelőségeket. 1969-ben a Pécsi Erdőfelü
gyelőség vezetőjévé nevezték ki. 1987 
októberétől 1989-cs nyugdíjba vonulásáig 
a Pécsi Erdőrendezőség megbízott igazga
tója volt. 

Egész, életét végigkísérte az. erdők szere
tete. Szívügye volt az erdők felújítása, 
minőségének javítása, szakszerű művelése. 
Egyenesség, igényesség, szakmai követke
zetesség jellemezte egész tevékenységét. 
Szigorúsága mellett segítette az erdészek, 
különösen a magukra hagyott termelőszö
vetkezeti erdészek munkáját. 

Magánéletél)en családszerető, munkatár
saihoz közvetlen, évfolyamtársaihoz ragasz
kodó emlxT volt. Felejthetetlen élmény volt 
számára is a Sopronban eltöltött néhány év 
és az. erdőmérnökök generációit összekötő 
selmeci-soproni szellemiség. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1958 
óta tagja volt. 

Munkája elismeréseként Kiváló Dolgo
zó, Kiváló Munkáért, a Munka Érdemrend 
bronz fokozata, Fásításért miniszteri okle
vél, Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetés
ben részesült. 

Február 23-án a pécsi központi 
temetőben római katolikus szertartás szerint 
helyezték örök nyugalomra. Elismertségét, 
meglx'csülését bizonyítja, hogy a rossz idő 
ellenére utolsó útjára nagy számban kísérték 
el barátai, volt munkatársai, ismerői és 
tisztelői, a baranyai erdészek. 

A sírnál az erdészek nevében Barátossy 
Gábor, az. FVM főosztályvezetője, az. évfo
lyamtársak nevében Keszthelyi István bú
csúztatta. 

Isten veled Gyula Barátunk! Nyugodj l>é-
kélxm! 

Keszthelyi István 
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