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Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÔKÖNYV
amely készült az OEE Küldöttköz-

gyûlésérôl, Budapest, 
2002. január 24. 10.00 óra, 

MTESZ Budai Konferencia Központ
219. sz. termében.

Káldy József elnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket, visszaemlékezett az
elmúlt év legfontosabb egyesületi törté-
néseire. Kiemelte, hogy a Parlament
Mezôgazdasági Bizottságával és Erdé-
szeti Albizottságával eredményes mun-
ka folyt. Az elmúlt évben több szakmai
szakosztály alakult meg, bôvült a párto-
ló tagok tanácsa,. Könyveket adott ki az
Egyesület, útmutatókat pedig a magán
erdôgazdálkodók segítésére. Megindult
az ismert nehézségek után az Erdész-
csillag Alapítvány. Öröm, hogy székhá-
zunkban ünnepelhettük a 150 éves
múlttal rendelkezô Egyesületünket. A
feszített munkát jó hangulatban végezte
a tagság és a vezetés, a fôtitkár „több aj-
tót sikeresen nyitott ki”, köszöni a tá-
mogatásokat, melyek erôt adtak, köszö-
ni mindenkinek a segítségét és a mun-
káját.

Megállapította, hogy megjelent 42 fô
küldött, a Küldöttközgyûlés határozat-
képes. Jegyzôkönyvvezetônek Mester
Gézánét, jegyzôkönyv-hitelesítôknek
Roth Matthaeat és Nádas Józsefet kérte
fel, akiket a küldöttközgyûlés egyhan-
gúan megszavazott. A meghirdetett na-
pirendi pontokban módosítást senki
sem kezdeményezett. Káldy elnök ezek
után a küldöttközgyûlést megnyitotta.

Elsô napirendi pontként Káldy elnök
ismertette, hogy az elmúlt küldöttköz-
gyûlésen megvitatásra került az OEE
Választási Szabályzata, melynek elfoga-
dása vár a mai napon. További módosí-
tást nem kért senki, ezért szavazást ren-
delt el.

A küldöttközgyûlés a következô ha-
tározatot hozta:

1/2002. (jan.24.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés jóváhagyja

az Országos Erdészeti Egyesület Vá-
lasztási Szabályzatát. (Jelen volt 42
fô küldött, a határozatot egyhangú-
an elfogadták.)

Második napirendi pontként az Or-
szágos Választási Bizottság elnökének
jóváhagyására tett javaslatot az elnök.
Mint elmondta széles körben való infor-
málódás után az elnökség, sok véle-
mény közül Schmotzer András tagtár-
sunkat, a 23/2001. (dec. 12.) sz. határo-
zatával terjeszti a küldöttközgyûlés elé.
A jelöltet mindenki ismeri, Bedô-díjas,
életét a magyar erdészetért élte, vezér-
igazgatói beosztásig jutott, az OEE el-
nöke két cikluson keresztül, sok elôre-
mutatással, ma is elkísér minket. Telje-
sítménye, tisztessége, becsülete juttatta
célba. Kérte a küldöttközgyûlést, hogy
az elnökség határozatát fogadja el, majd
szavazásra tette fel a javaslatot.

2/2002. (jan. 24.) sz. határozat:
A küldöttközgyûlés az elnökség

javaslatát elfogadva, Schmotzer
András tagtársunkat az Országos
Választási Bizottság elnökének vá-
lasztja. (Jelen volt 42 fô küldött,
igen: 41, nem: 0, tartózkodott: 1 fô
küldött.)

Schmotzer András megköszönte a
bizalmat, csapatmunkának tekinti a fel-
adatot, a forgatókönyvet már a gyûlés
után elkészíti a bizottság. Tagsági javas-
latok összegyûjtése a feladatuk, nem
véleményalkotás.

Káldy elnök gratulál a megbízatás-
hoz és reméli, hogy kérdôjelek nélkül
és rendben jut el a tagság a júniusi vá-
lasztásokig.

Ismertette a következô idôszak
egyesületi üléseinek dátumait: 

– március 30-ig kell a helyi választá-
sokat és jelöléseket lebonyolítani, 

– április 30-án elnökségi ülés lesz,
– május 14-én küldöttközgyûlést tar-

tunk.
A következô napirendként a 2002-

évi tagdíjak és az Erdészeti Lapok elôfi-
zetési díjának meghatározása követke-
zett. A következô javaslatok hangzottak
el; a cégek fizessék a lapokat, ellenvéle-
ményként; a cégek vásárolnak és
terítenek lapokat, célszerûbb, ha a tag
maga fizet, mert így a kötôdés is érzé-
kelhetô az Egyesülethez. A díjak emelé-
sére, az infláció körüli, 10%-os és az el-

nökség 7%-os emelési javaslata hang-
zott el. Elnök úr javasolta a 7%-os eme-
lést kerekítésekkel. A küldöttközgyûlés
a következô határozatot hozta:

A következôkben az Erdészcsillag
Alapítvány alapító okiratának szüksé-
ges módosításait hagyta jóvá a küldött-
közgyûlés, melyeket az elôzô küldött-
közgyûlésen már megvitattak.

4/2002. (jan. 24.) sz. határozat:
A küldöttközgyûlés az Erdészcsil-

lag Alapítvány alapító okiratát az
alábbiakban módosítja:

a) Az Alapító Okirat 3b/ és c/
pontjában szereplô „erdészek” he-
lyett, „erdészetben dolgozók” kerül-
jön átvezetésre.

b) A 33. pont alatt megnevezett
„Kisalföld” címû újság helyett, az
„Erdészeti Lapok” kerüljön átveze-
tésre.

c) A 35. pont ötödik bekezdése a
következôk szerint módosuljon: „A
megszûnt alapítvány vagyonát át
kell adni a Wagner Károly Alapít-
vány (1121 Budapest, Csillagvölgyi
út 5-7., nyilvántartási szám: Fôvárosi
Bíróság 8. Pk. 62729/3 953) részére.”

(Jelen volt 42 fô küldött, egyhan-
gú szavazás.)

A következôkben Káldy elnök úr Or-
mos Balázs fôtitkárt kérte fel, hogy adjon
rövid tájékoztatást az Egyesület elmúlt
évi pénzügyi gazdálkodásáról és idei ter-
veirôl. A fôtitkár elmondta, hogy a tagság
által összeállított négyéves program meg-
valósításán dolgoznak, szeretnének mi-
nél eredményesebb teljesítésrôl beszá-
molni a küldöttközgyûlésnek. Az igé-
nyek mögött azonban nem mindig van

Fôtitkári beszámoló
2002. január

3/2002. (jan.24.) sz. határozat:
A küldöttközgyûlés a 2002. évi

tagdíjakat és az Erdészeti Lapok
éves elôfizetési díját 7%-os eme-
léssel, a következôk szerint hagy-
ja jóva:

Nyugdíjas, tanuló, katona,
GYED EL-kal 1600 Ft., EL nélkül
300 Ft.

Aktív dolgozó
EL-kal 3200 Ft.EL nélkül 1300 Ft.

Csak lapelôfizetôk (nem ta-
gok) 5500 Ft.

(Jelen volt 42 fô küldött; igen:
41, nem: 0, tartózkodott: 1 fô kül-
dött.) 
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jelen a pénzügyi forrás. A fôtitkár csak
elôzetes számokról tudott tájékoztatást
adni, elmondta, hogy nehéz év után van
az Egyesület, hiszen a pályázatos pénzek
csak december elején kerültek kiértesí-
tésre és a kifizetések teljesítése is csak
részben történt meg. Összesen, mintegy
32 millió Ft összegben került beterjesz-
tésre pályázat, ebbôl várhatóan több
mint a fele sikeresen elfogadásra került.
A hiányzó bevételeket külföldi csopor-
tok fogadásából származó bevétellel
igyekeztünk pótolni. A hiányzó, mintegy
8,6 millió Ft a késôi pályázati értékelés
miatt átcsúszott a 2002. évre. Saját gon-
dunk, hogy a tagdíjakban milliós lemara-
dás van, melyet a jövôben nem lehet el-
fogadni. A költségek tervszinten valósul-
nak meg. Az Erdészeti Lapok kulcsszere-
pet játszik a pénzügyeinknél is, hiszen a
mûködési költségek fedezetére szolgáló
pályázatok hozzá kapcsolódnak és a
költségeink fele is ide kötôdik. A mûkö-
dés, tervezés és beszámolás adminisztra-
tív rendszere kialakult az Egyesületnél, a
fôtitkár kérte a segítséget a beszámolók,
tervek elkészítésében, megköszönte az
elmúlt évi együttmûködést.

A következô napirendként a Ván-
dorgyûlések rendezésnek körülménye-
irôl esett szó. Káldy elnök a legutóbbi,
Nyíregyházi rendezvényen tett ígéretet
a kérdés megvitatására. 

A hozzászólásokban a küldöttek kifej-
tették, hogy az emelkedô részvételi költ-
ségeknek gátat kell szabni, a rendezô cég
reklámként használja a rendezvényt,
ezért költségeibôl is vállalni kell, pályáz-
ni kell a szakmai részekre, az ajándéko-
zást át kell gondolni, egy sátor vétele is
segíthetne az évenként jelentkezô költsé-
geken, át kell gondolni a rendezvény cél-
ját, utána lehet pontosítani a változtatáso-
kat, a résztvevôknek is vállalni kell a
költségekbôl, lehetôvé kell tenni, hogy
egyének is vállalni tudják a költségeket,
költségelemzést kell végezni az elmúlt
évekre visszamenôen, kérdôíven kell
megkérdezni a tagság véleményét.

5/2002. (jan. 24.) sz. határozat:
A Vándorgyûlések jövôbeni ren-

dezési irányelvei rögzítése érdeké-
ben kérdôíven kell a tagság vélemé-
nyét kikérni. A május 14-i küldött-
közgyûlésre elô kell terjeszteni a
vélemények összesítését és csatolni
az OEE Felügyelô Bizottsága elnöke
által indítványozott elemzés ered-
ményét is. (Jelen volt 42 fô küldött,
egyhangú szavazás.)

Káldy elnök úr kérte, hogy az egyéb
ügyekben tegyék meg hozzászólásaikat
a küldöttek.

Dr. Viharos Zsolt alelnök adott tájé-
koztatást az erdészverseny szervezésé-
nek állásáról, a III. Bányász-kohász-er-
dész találkozó szervezésérôl. Tolmácsol-
ta dr. Varga Szabolcs dékánhelyettes ké-
rését, mely szerint az OEE alapítson hall-
gatói ösztöndíjat, kiegészítésként javaslat
érkezett a bôvítésre, más oktatási terüle-
tekre és az erdésztechnikusokra vonat-
kozóan is. Dr. Rónai Ferenc a Soproni
HCS elnöke az erdészverseny soproni
elôkészületeirôl és az Erdész-faiparos-va-
dász-természetvédô családi est és bál
szervezésének állásáról számolt be. Or-
mos Balázs fôtitkár tájékoztatta a megje-
lenteket, hogy az elmúlt évben ismét si-
került törvényt módosíttatni a Parlament-
ben az erdôgazdasági társaságok oktatá-
si támogatása érdekében; összefogással a
közcélú költségvetési forrást milliárdos
nagyságrenddel igyekszünk növelni a
2003. évi költségvetésben, kéri a támoga-
tást; sikerült elindítani a magyar erdészek
világtalálkozója helyett tervezett inter-
netes kapcsolatfelvételt a kanadai ma-
gyar erdészekkel. Roth Matthaea javasla-
tott tett a tagdíjak beszedése érdekében
csekk kiküldésére. Igényelte a Velünk
élô múlt c. könyvhöz való hozzájutást. 

Káldy József elnök tájékoztatta a je-
lenlévôket, hogy az FVM által adomá-
nyozott Pro Silva Hungaria kitüntetésre
dr. Péti Miklós, Kiss Vince és Matya-
sovsky Albert került felterjesztésre a mi-
niszterhez jóváhagyásra.

Káldy elnök úr észrevételre reagálva,
szavazást rendelt el az Országos Válasz-
tási Bizottság tagjainak jóváhagyására.

6/2002. (jan.24.) sz. határozata:
A küldöttközgyûlés a régiók elô-

terjesztése alapján a következô tag-
társakat választja meg az Országos
Választási Bizottság tagjainak: Kara
Miklós, Szabó Péter, Horváth Jó-
zsef, Markovics Tibor, Kertész Jó-
zsef, Haraszti Gyula. (Jelen volt 41
fô, egyhangú szavazás.)

Káldy elnök megköszönte a küldöttek
munkáját és bezárta küldöttközgyûlést.

Kmf.
Káldy József az ülés elnöke.

Mester Gézáné jegyzôkönyvvezetô
Roth Matthaea hitelesítô

Nádas József hitelesítô

Az erdészet kedvezôbb helyzetének
megteremtése ügyében, az erdészeti ága-
zat legfontosabb teendôinek meghatáro-
zása és a 2003. évi költségvetés közcélú
támogatások rovatának jelentôs növelése
érdekében tárgyalások kezdôdtek a Mi-
niszterelnöki Hivatalban, valamint a
Pénzügyminisztériumban. (I.23.) 

Szakosztályi
hírek
Az Oktatási Szakosztály 2001. novem-
ber 29–30-án tartotta ez évi utolsó ren-
dezvényét, Sopronban, a Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és Kollégi-
umban (Erdészeti Technikumban),
amelyen huszonnyolcan vettek részt.

Az összejövetel elsô pontjaként a je-
lenlévô intézmények megalakították az
Országos Erdészeti Egyesület Oktatási
Intézmények Pártoló Tagi Tanácsát. Az
alapítók a következô intézmények:

Bedô Albert Erdészeti Szakiskola és
Kollégium, Ásotthalom

Dráva Völgye Középiskola, Barcs
Erdôgazdasági Szakmunkásképzô

Iskola, Somogyzsitfa–Szôcsénypuszta
ÉSZAKERDÔ Rt., Miskolc
Herman Ottó Kertészeti, Környezet-

védelmi, Vadgazdálkodási Szakképzô
Iskola és Kollégium, Szombathely–Olad

Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépis-
kola, Szeged

Mezôgazdasági és Erdészeti Szakkép-
zô Intézet, Gyakorlóiskola, Piliscsaba

NYME Erdômérnöki Kar, Sopron
Roth Gyula Gyakorló Szakközépis-

kola és Kollégium, Sopron
Vadas Jenô Erdészeti Középiskola,

Mátrafüred
A Tanács célja, hogy a szakképzés

területén segítse az Egyesület munkáját,
kapcsolatot tartson az egyesület más
Pártoló Tanácsaival és egyéb szerveze-
teivel, ajánlásokat, véleményeket fogal-
mazzon meg az intézmények közös
gondjait érintô kérdésekben.

Az újonnan alakult szervezet várja a to-
vábbi erdészeti és vadgazdálkodási kép-
zéssel foglalkozó iskolák jelentkezését.

A rendezvény második pontjaként a
dendrológiaoktatás korszerûsítése ke-
rült napirendre. A vitaindító elôadást
dr. Bartha Dénes egyetemi tanár és dr.
Király Gergely egyetemi adjunktus tar-
totta, melynek során élénk eszmecsere
bontakozott ki a szakiskolai és szakkö-
zépiskolai dendrológiaoktatás és az ah-
hoz tartozó tankönyv korszerûsítése
kapcsán. A vita néhány fafaj oktatásá-
nak súlyozása mellett kiterjedt a Májer-
féle erdôtipológia és egy ökológiai ala-
pokon nyugvó erdôtársulástan oktatá-
sának kérdéseire. A megbecsülés ered-
ményeként megfogalmazódott az Erdô-
mûveléstan I. (dendrológia, erdôtipoló-
gia) tankönyv korszerûsítésének igénye
úgy, hogy a hosszú ideje jól szolgáló
könyv régi értékeit megôrizzük.




