
Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 2. szám (2000. február) 59

A Szeniorok Tanácsa 1999. december
15-én az OEE Fô utcai hivatalának
425-ös tárgyalójában tartotta kibôví-

tett évzáró ülését. Az ülésen a meghívottak-
kal együtt összesen 26-an vettek részt. A ta-
gok közül betegségre és egyéb halasztha-
tatlan elfoglaltságra hivatkozva a részvétel
alól kimentését kérte Halász Aladár, dr. Er-
dôs László, dr. Király Pál, Mészáros Gyula
és dr. S. Nagy László. Az elnöki üdvözlet
után elsô napirendi pontként a megjelentek
meghallgatták Ormos Balázs OEE fôtitkár
„A visszaállított fôtitkári stallum és Egyesü-
letünk jelene, jövôje” c. elôadását. A sok ér-
tékes adatot és információt tartalmazó elô-
adásból ízelítôként a következôket emeljük
ki. A fôtitkár szakmai pályafutásának rövid
áttekintése után ismertette, hogy Egyesüle-
tünk 1998. január 1-jétôl közhasznú szerve-
zetként mûködik. Az ezt rögzítô és az illeté-
kes hatóságok által elfogadott új „Alapsza-
bály”-unkat az Erdészeti Lapokban rövide-
sen leközlik. A fôtitkári állást pályázati ki-
írás alapján töltik be. A fôtitkár hivatali fô-
nöke az Egyesület – négy évre megválasz-
tott – elnöke. A fôtitkár feladatait az Alap-
szabály tartalmazza. Az Egyesület cég jelle-
gû szervezet. A részvénytársaságokra vo-
natkozó szabályok szerint évente beszámo-
lót és mérleget kell készítenie. Tevékenysé-
gét az ÁSz ellenôrzi. Az Elnökség úgy hatá-
rozott, hogy az OEE feladatait nem ôk hatá-
rozzák meg, hanem azokat a tagság óhaja
alapján rendszerezik és tûzik programra.
Ezért az ország hat régiójában tartott ülésen
kikérték a helyi csoportok tagságának véle-
ményét a teendôkrôl. De ezenkívül folya-
matos kapcsolatot tartanak fenn minden
olyan szervezettel, amely hatást gyakorol
az erdôgazdálkodásra. Így például az FVM-
mel, az ÁPV Rt.-vel, a szakoktatási intézmé-
nyekkel, az MTA-val, az ERTI-vel, a magán-
erdô-birtokosok szervezeteivel, az Erdésze-
ti és Faipari Dolgozók Szakszervezetével, a
parlament illetékes bizottságaival stb., stb.
Egyik fô feladatuknak tekintik a közvéle-
mény objektív alapokra helyezett tájékozta-
tását az erdészeti tevékenységrôl. Ezért
rendszeresen sajtótájékoztatókat tartanak.
Az Egyesület életében több változtatást is
terveznek. Így pl. az éves munka- és pénz-
ügyi beszámolókat a választmányi ülések-
kel együtt szervezendô közgyûlésen terve-
zik megoldani, míg a vándorgyûléseknek
kifejezetten szakmai jelleget szeretnének
adni. A 2000-re tervezett nagy rendezvé-
nyek közül a fôtitkár háromra hívta fel a fi-
gyelmet: a Székesfehérvárra tervezett ván-
dorgyûlésre, a „Mûszaki Napok” utódaként
Sopronban ismét megrendezésre kerülô
WOOD TECH-re és az „Erdôk Hete” ren-

dezvénysorozatra, Ormos Balázs elôadásá-
hoz Jancsó Gábor, Pechtol István, Mitnyik
László és Jakabffy Ernô szólt hozzá.

A második elôadást dr. Czerny Károly
tartotta „Az Alkotmány utcai székházunk
története és a visszaszerzés lehetôségei”
címmel. A résztvevôk a nagy érdeklôdéssel
várt elôadásból megtudhatták, hogy a fôvá-
ros ma is egyik legszebb belvárosi épületé-
nek számító, Alkotmány utca és Honvéd ut-
ca sarkán lévô székházunkat az OEE tagsá-
ga a fôvárostól kedvezményes áron megvá-
sárolt telken, közadakozásból építette az
Egyesület megalapításának 20. évfordulójá-
ra, 1886-ra Czigler Gyôzô mûegyetemi épí-
tészprofesszor tervei alapján. Az épületet
rangos és méltóságteljes belsôépítészeti
elemek, külsô díszítettségét a klasszicista-
eklektikus jegyek jellemzik, a még ma is jól
látható medve, farkas, vaddisznófej ábrázo-
lással. Az épületet fokozatosan vették el.
1949 után a „Közületeket Elhelyezô Igazga-
tóság” vette át a Külkereskedelmi Miniszté-
rium részére. 1951. november 24-én „ön-
kéntesen”, ingyenesen, jegyzôkönyvileg
kellett bérbe adnunk a minisztériumnak.
1953-ban máig is tisztázatlan körülmények
között, az akkori törvényeket is sértô mó-
don államosították az épületet. Egyesüle-
tünk ebbe azóta sem tudott belenyugodni.
Tagságunk az épületre, a nehéz politikai
idôkben is, mint jogos tulajdonára tekintett.
Ezt kívántuk bizonyítani azzal is, hogy az
épületre 1986-ban, a használatbavétel 100.
évfordulóján emléktáblát helyeztünk el. A
rendszerváltozás után az OEE elnöksége
„Székház Bizottság”-ot hozott létre. Ennek
feladatává tette az épület létrehívásának és
az elvesztés történetének, valamint a
visszaszerzés lehetôségeinek feltárását. A

Bizottság a feltárt dokumentumok alapján
megállapította, hogy erkölcsileg igazunk
van, és a visszaszerzés megindítására a tör-
vényi lehetôségek adottak. Ezek tudatában
az Egyesület elnöke, elnöksége megbízta
dr. Boda László ügyvédet Egyesületünk jo-
gi képviseletével az épület visszaszerzése
tárgyában a Magyar Állammal szemben in-
dított keresetben. Az elsô tárgyalásra 1999.
december 2-án került sor.

Dr. Czerny Károly kérte az SzT tagjait,
hogy a székházzal kapcsolatos valamennyi
birtokukban lévô dokumentumot, ismere-
teiket, emléküket adják át a Székház Bizott-
ságnak. A résztvevôk közül Pandula Zol-
tán, Riedl Gyula és dr. Szász Tibor több
személyes emléket elevenített fel.

Tíz percnyi szünet után Szász Tibor, az
SzT elnöke ismertette az 1999. évben vég-
zett munkát. Ebbôl e beszámolóban a kö-
vetkezôket emeljük ki: Két kibôvített ülést
tartottunk, amelyeken az erdészeti kutatás
helyzetével, az ár- és belvíz által károsított
területeken az erdôtelepítés lehetôségeivel,
az Egyesületünk helyzetével foglalkoztunk.
Két szakmai utat szerveztünk: egyiket az
FVM helyi csoportjával közösen a Nyírség-
be, a másikat az ERTI Sárvári Kísérleti Állo-
mására. Intéztük az Egyesület szociális te-
vékenységével kapcsolatos ügyeket.

Záróprogramként Haják Gyula, az SZT
alelnöke a 2000. év feladatainak felsorolá-
sával foglalkozott. Többek között a terve-
zett két kibôvített ülés egyikén meg kívá-
nunk emlékezni államiságunk megalapítá-
sának ezeréves évfordulójáról. Szakmai
utat tervezünk a somogyi erdôkbe és az
ERTI Püspökladányi Szikkísérleti Állomásá-
ra. Intézzük az Egyesület szociális ügyeit.

Dr. Szász Tibor
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