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Az ülés helyszíne: OEE Tanácsterem
Jelen vannak:
Elnökség tagjai: dr. Pethõ József el-

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Doros István technikus alelnök,
Haraszti Gyula EL SzB elnök, Kiss
László, Máté Zoltán, Puskás Lajos és Ti-
hanyi Gyula régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Bogdán József DB elnök, dr. S. Nagy

László MTESZ alelnök, az OEE Szenio-
rok Tanácsa elnöke, Ormos Balázs fõ-
titkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester
Gézáné titkárságvezetõ.

Munkahelyi elfoglaltsága miatt ki-
mentését kérte: Kolozsvári Ákos, Bodor
Dezsõ Károly magánerdõs alelnök,
Horgosi Zsolt, Kertész József régióképvi-
selõk, dr. Sárvári János MEGOSZ ügy-
vezetõ elnök, az OEE könyvtár õre.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket. Megál-
lapította, hogy az Elnökség 8 fõvel hatá-
rozatképes. A jegyzõkönyv vezetésére
Mester Gézánét, hitelesítõknek Doros Ist-
ván és Puskás Lajost kérte fel, mellyel az
Elnökség tagjai egyetértettek. Az Elnök-
ség a meghívóban kiküldött napirendi
pontokat egyhangúan elfogadta.

Elnök úr bejelentette, mivel a teljes pén-
zügyi beszámoló a korai ülés miatt még
nem készülhetett el, az Ellenõrzõ Bizottság
közvetlenül a Küldöttközgyûlés elé ter-
jeszti jóváhagyásra, észrevételeivel együtt.

Elnök úr a napirendek tárgyalása
elõtt ismertette az Elnökséggel az el-
múlt idõszak legfontosabb eseményeit:

Február 9-én az OEE és a MNV Zrt. Er-
dészeti Igazgatósága Besztercebányán
közös látogatást tett a szlovák államerdé-
szet vezetõinél. A kétoldalú megbeszélés
célja az volt, hogy a selmecbányai ván-
dorgyûlés szervezése során létrejött jó er-
dészeti kapcsolatokat tovább erõsítsük,
annak folytonosságát biztosítsuk.

Február 18-22. között Pápai Gáborral
részt vett az Erdélyi Mûszaki Tudomá-
nyos Társaság (EMT) 20 éves évfordulójá-
nak jubileumi ülésén Kolozsvárott. A ta-
lálkozón többek között részt vett a
MTESz, az OMBKE, KTM, MKE, valamint
a BME, Pécsi, Miskolci Egyetem és a Ma-
gyar Mérnökkamara képviselõje. Az el-
nök felszólalásában reményét fejezte ki,
hogy az OEE és az EMT Erdészeti Osztá-
lya között kilenc éve megkötött együtt-
mûködés tovább erõsödik. Ezt szolgálta
az erdélyi kollégákkal történõ további

megbeszélés, melyen közös igényként
fogalmazódott meg a 2012. évi OEE Ván-
dorgyûlés Székelyföldön történõ megren-
dezésének igénye. Errõl természetesen az
OEE új elnöksége fog dönteni.

Megalakult az Országos Erdõ Tanács.
Az FVM-nek írt levelében bejelentette,
hogy a Tanácsban az OEE-t a mindenko-
ri elnök fogja képviselni. Továbbá. java-
solta, hogy vegyék napirendre a követ-
kezõ ülésen az utóbbi évben drasztiku-
san lecsökkent erdõtelepítések ügyét. 

A MTESz által szervezésre kerülõ
Magyar Mûszaki Értelmiség Napján,
május 13-án az MTA-n Egyesületünket
„Az erdõ és a társadalom” címû elõ-
adással képviseli az elnök.

A Lengyel Erdészeti Egyesület kez-
deményezésére kezdõdött „Európai
Fiatalok az Erdõkért” nemzetközi diák-
versenyre az OEWE minden szükséges
elõkészületet megtett. 

Dr. Nagy Dániel, az FVM fõosztály-
vezetõje által megküldött „zöld könyv”
címû vitaanyag viszonyainkra történõ
adaptálásán, április 12-én Egyesületünk
jelen lesz.

Bejelentette, hogy megszûnt a Bp.
ERTI Helyi Csoport.

Több neves egyetemi professzor szob-
rának tervezett felállításához Egyesüle-
tünk pénzügyi támogatással fog hozzájá-
rulni. Errõl az új elnökség dönt majd.

A Magyar Turista Szövetség levélben
kereste meg az Egyesületet azzal, hogy
áprilisban szemétszedési kampányt in-
dít, melyhez az OEE Erdészeti Erdei Is-
kola Szakosztálya csatlakozott.

Levelet írt dr. Nagy Andor képvise-
lõnek a Környezetvédelmi Bizottság el-
nökének azzal a céllal, hogy az erdõ-
gazdálkodás és természetvédelem kap-
csolatáról és a két alapágazat zavartalan
továbbvitelérõl kifejthesse véleményét.
A levél az irattárban megtalálható.

Az elsõ napirendi pont: a 2010. évi
kitüntetetési javaslatok

A kitüntetési javaslatok tárgyalása elõtt
dr. Pethõ József megköszönte a DB kiváló
elõkészítõ munkáját. Örömmel állapította
meg, hogy a beérkezett javaslatok alapján
szép anyaggal sikerül az erdésztársadalom
elé állni. Hangsúlyozta, hogy kiemelten in-
dokolt javaslat érkezett a Tiszteletbeli Tag-
sági Díszoklevél elnyerésére is. Ezért az El-
nökséget kérte ezen elõterjesztés erkölcsi
súlyához méltó kezelésére.

Bogdán József, a DB elnöke tájékoz-
tatta az Elnökség tagjait, hogy a meg-
adott 2010. február 24. határidõre a ki-
tüntetési javaslatok beérkeztek, de há-
rom szakosztály támogató javaslatát a
késõi beküldés miatt nem lehetett figye-
lembe venni. A Tiszteletbeli Tagsági Dísz-
oklevél módosításra tett OEE Elnökségi
javaslatra, a DB elnöke hivatkozott az ér-
vényben lévõ Kitüntetési Szabályzatra,
mely szerint a három lehetõséget a jelen-
legi Elnökség már kihasználta. Ormos
Balázs levele alapján az Elnökség jogo-
sult a Kitüntetési Szabályzat módosításá-
ra, mely jogszerû és szabályos.  

13/2010.  (március 9.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az Elnökség a Kitüntetési Szabály-
zatot az alábbiak szerint módosítja:

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT
Adományozható kitüntetések

száma:
Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél: leg-

feljebb 3 fõ, a négyéves választási ciklus
alatt, „legfeljebb 4 fõ,”-re módosítja.

1. sz.  melléklet
Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél
3., …, a négyéves választási ciklus

alatt legfeljebb három személynek
adományozható, helyett „legfeljebb
négy személynek…” módosítja.

A módosítást 2010. március 9-tõl
kell alkalmazni és a szabályzaton
átvezetni.

(Jelen volt 8 elnökségi tag: 8 fõ
igen, 0 fõ nem, 0 fõ tartózkodott).

Ezt követõen az Elnökség megvitatta
a hatáskörébe tartozó kitüntetési javas-
latokat.  A szakosztályok által beküldött
javaslatokat a saját javaslataival kiegé-
szítve az alábbi határozatot hozta:

14/2010. (március 9.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az Elnökség vita után, a hatás-
körébe tartozó kitüntetésekrõl ha-
tározott. Így egyöntetûen  javasolta
Halász Aladár gyémántdiplomás
tagtársunkat a Tiszteletbeli Tagsá-
gi Díszoklevél elnyerésére. A továb-
biakban mind a Bedõ-, Kaán-, Dec-
rett Emlékéremre, mind az Elisme-
rõ Oklevélre saját jogán és a szak-
osztályi javaslatokra ráerõsítve
megtette elõterjesztését.

Az Elnökség felkéri Ormos Ba-
lázs fõtitkárt, hogy a javaslatokat
a Díj Bizottsághoz határidõben
juttassa el.

(Jelen volt 8 elnökségi tag: 8 fõ
igen, 0 fõ nem, 0 fõ tartózkodott).

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2010. március 9-i ülésérõl, Budapest



Harmadik napirendi pont: A törté-
neti Almanach állása

Dr. Pethõ József tájékoztatást adott arról,
hogy 3 évvel ezelõtt szûk körben (dr. Ki-
rály Pál, dr. Oroszi Sándor és dr. Sárvári
János) vetõdött fel a történeti Almanach el-
készítése, de akkor konkrét döntés nem
született. 2009 júniusában, majd októberé-
ben felkérõ levelet küldött a helyi csopor-
toknak és szakosztályoknak, hogy a törté-
netükrõl szóló anyagot küldjék be. Sajná-
lattal állapította meg, hogy a másodszori
felkérésre se küldte be minden helyi cso-
port és szakosztály. Felkérte dr. Sárvári Já-
nost, hogy írásban számoljon be a terve-
zett könyv fõ vonulatát jelentõ részekrõl,
így a központi szervezetek történetérõl.  

Dr. Pethõ József elképzelése az volt –
igaz, nem beszéltek róla –, hogy egy egész
átfogó történet megírása készüljön el az El-
nökség mandátumának lejárta elõtt. 

A hozzászólásokban  – tekintettel arra,
hogy az OEE egész történetének megírá-
sa eddig nem került szóba – többségi vé-
leményként a helyi csoportok, és szak-
osztályok történetérõl szóló könyv kiadá-
sát támogatta az Elnökség, mely a készü-
lõ Almanach elsõ köteteként jelenne
meg. Az Egyesülettel kapcsolatos történe-
ti rész megírását és kiadását nem szabad
elsietni. Arra kell törekedni, hogy minél
több anyag érkezzen be, de ez rövid idõ
alatt nem valósítható meg. Az Almanach
összeállítására Szerkesztõ Bizottság felál-
lítása szükséges. Javaslatként hangzott el,
hogy a következõ Elnökség foglalkozzon
az OEE történetének kiadásával.

Dr. Pethõ József a vélemények meg-
hallgatása után javasolta egy bizottság
létrehozását, mely a 2010. évi Almanach
elsõ kötetének összeállítására is hivatott
lesz. A bizottság munkájának koordinálá-
sával dr. Sárvári Jánost, a könyvtár veze-
tõjét bízta meg. Hangsúlyozta, mivel ez a
tevékenység erdészettörténeti ismeretek
magas szintû kezelését igényli, ezért kö-
vetelmény, hogy ilyen ismerettel rendel-
kezõ munkatársak, megnevezve az Erdé-
szettörténeti Szakosztály elnöke és mun-
katársai bekapcsolásával, legyenek e ne-
mes munka társalkotói.

Ormos Balázs vállalta, hogy dr. Sárvá-
ri Jánossal együtt felkeresik azon helyi
csoportok és szakosztályok vezetõit, akik
még nem küldték be a történeti anyagot. 

15/2010. (március 9.) számú ha-
tározat:

Az Elnökség megbízza Ormos
Balázs fõtitkárt és Dr. Sárvári Já-
nost, a könyvtár vezetõjét – erdé-
szettörténeti szakértõk bevonásá-
val - a helyi csoportok és szakosz-

tályok által megírt anyagok rend-
szerezésével és összeállításával.
Egyúttal úgy határozott, hogy a
könyv az Almanach elsõ köteteként
kerüljön kiadásra a 2010. decem-
beri évzáró Küldöttközgyûlésen.

(Jelen van 8 fõ elnökségi tag: 7 fõ
igen, 0 fõ nem, 1 fõ tartózkodott).

Második napirendi pont: Beszámoló
az OEE 2009. évi tevékenységérõl,
2010. évi tervek

Ormos Balázs írásos elõterjesztését
és szóbeli kiegészítését tárgyalta az El-
nökség. Az Egyesület a 2009. évi terve-
ket teljesítette, sokrétû programjaihoz
sikerült a pénzügyi kereteket biztosíta-
ni. Schmotzer András javasolta, hogy a
2010. évi programban szerepeljen a
tisztújítás, mint Egyesületünk történel-
mének része. Kiss László kérte, hogy a
pályázati lehetõségeket ebben az évben
is igyekezzen kihasználni a Titkárság. 

Külön vita bontakozott ki a Székház
ügyében. Dr. Pethõ József elsiettetnek
tartotta a Székház felajánlott szobáinak
birtokba vételét, mert a jelenlegi körül-
mények között Egyesületünknek erre
nincs feltétlen szüksége. Javasolta,
hogy az új elnökség döntsön majd er-
rõl. Felhívta Ormos Balázs figyelmét ar-
ra, hogy a Székházzal kapcsolatos min-
den megbeszélésen részt kíván venni,
aláírási joggal nem hatalmazza fel.

Kiss László felvetette, hogy az Egyesü-
let ma két tisztázatlan ingatlanban van
bérlõként (Erdészeti Információs Köz-
pont, MTESZ) és nem célszerû újabb in-
gatlanba belevágni. Tihanyi Gyula régió-
képviselõ felhívta az Elnökség figyelmét
arra, hogy most van egy lehetõség a
Székházba jutni és ez nem biztos, hogy
késõbb is fennáll. A tagság egy része
örül, hogy visszakerülhet Egyesületünk a
Székházba, ezért javasolja, hogy a Kül-
döttközgyûlés elé kerüljön az ügy. 

Ormos Balázs fõtitkár kifejtette, hogy a
Székház birtokba vétele hosszú folyamat,
melynek során mindig voltak segítõk és
most is errõl van szó. A Székház egyesüle-
tünk programja szerint is összetartozásá-
nak jelképe. Egyesületünk a történelmi
Magyarország idején született és a Székház
ma is azoké, akik létrehozták. Ezért szer-
vezte meg az OEE az I. Kárpát-medencei
Erdészek Találkozóját a Székházban 2007-
ben, és ezért vette sorai közé 2010-ben az
Erdélyi Helyi Csoportot. Kérte Kiss László
régióképviselõt, hogy jó kapcsolataira te-
kintettel az évek óta elõkészítés alatt lévõ
Felvidéki Helyi Csoport is kerüljön a helyi
csoportjaink sorába. Régióképviselõ úr a
helyi csoport megalakítását támogatatta.

16/2010. (március 9.) sz. hatá-
rozat:

Az Elnökség a 2009. évi közhasz-
núsági beszámolót és a befektetések
beszámolóját elfogadta és a Küldött-
közgyûlés elé terjeszti jóváhagyásra.

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

17/2010. (március 9.) sz. hatá-
rozat:

Az Elnökség a 2010. évi progra-
mot, pénzügyi tervet és a pénzügyi
befektetések tervét elfogadta és azt
a Küldöttközgyûlés elé terjeszti jó-
váhagyásra. 

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

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
az Elnökség és a meghívottak négyéves
munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.
Dr. Pethõ József

elnök 
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk: Doros István

Puskás Lajos
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Új belépõk

Kaposvári Helyi Csoport: Cser-
nyák Szilveszter erdésztechnikus;
Kecskeméti Helyi Csoport: Ha-
lász Norbert erdésztechnikus, Pin-
tér Kálmán erdõmérnök, Gõbölös
Péterné egyéb felsõfok; Debreceni
Helyi Csoport: Vécsei István erdõ-
mérnök; Tatabányai Helyi Cso-
port: Szabó Endre egyetemi hall-
gató, Schaffer Balázs egyéb felsõ-
fok, Nagy Zoltán erdésztechnikus;
Soproni Hallgató Helyi Cso-
port: Kiss Csaba egyetemi hallgató;
Soproni Helyi Csoport: Kárpáti
Béla Imre egyéb felsõfok; Sárospa-
taki Helyi Csoport: Repka Gábor
egyéb felsõfok; Székesfehérvári
Helyi Csoport: Angeli Kornél er-
dõmérnök, Hegedûs Attila erdész-
technikus, Takács Péter erdésztech-
nikus, Szabó Béla erdésztechnikus;
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Helyi Csoport: Pállyi Zoltán
erdõmérnök; Pápai Helyi Cso-
port: Gombási Árpád erdésztech-
nikus, Kovács Róbert erdõmérnök,
Pölöskei András erdésztechnikus,
Somlai László erdésztechnikus, ifj.
Somogyi József erdésztechnikus,
Túri Diána egyéb középfok, Zsig-
mond László erdésztechnikus; Ba-
lassagyarmati Helyi Csoport:
Majoros Zsolt erdésztechnikus




