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Az elnökség tagjai az erdõtörvény módo-
sítása ügyében, közös elnökségi ülésen
vettek részt a Fagazdasági Országos Szak-
mai Szövetséggel és a Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetségével. Az úttörõ érdekvédelmi közös
rendezvényen megállapodás született az
erdõtörvény módosításának szük-
ségességérõl és irányairól, valamint a to-
vábbi munkáról. (Részletes beszámolót
késõbb közlünk.)

A rendezvény után az OEE elnöksége
ülést tartott. Cserép János elnök köszön-
tötte a megjelenteket, az elnökség tagjait
és a meghívottakat. (Megjelentek: Duska
József alelnök, dr. Péti Miklós magán-
erdõkért felelõs alelnök, Doros István
technikus alelnök segítõ, Bejczy Péter,
Firbás Nándor, Puskás Lajos, Pallagi
László régióképviselõk; kimentésüket
kérték: dr. Szikra Dezsõ Erdészeti Lapok
SZB elnök, Molnár György, Csiha Imre
régióképviselõk, a meghívottak közül
megjelentek: Kolozsvári Ákos EB elnök;
Wisnovszky Károly, az Állami Erdészeti
Szolgálat megbízott fõigazgatója, Halász
Gábor, az Országos Választási Bizottság
elnöke, Schmotzer András, az erdészver-
seny egyik szervezõje, Ormos Balázs
fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester
Gézáné titkárságvezetõ). 

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatképes.
Az írásban elõre jelzett napirenddel az el-
nökség egyetértett.

Napirenden lévõ témák megvitatása
elõtt szót adott Wisnovszky Károlynak, az
ÁESZ megbízott fõigazgatójának. A meg-
bízott fõigazgató tájékoztatást adott az er-
dészeti kommunikáció fontosságáról. Az
ÁESZ kap felhatalmazást az FVM Erdésze-
ti Fõosztályától az ágazati kommunikáció
összefogására. Ennek elsõ rendezvényét,
akcióját, az országban egyre jobban ter-
jedõ szervezett falopások visszaszorítása
érdekében szervezik. A rendezvény köz-
ponti helyszíne Ózd, idõpontja 2006. feb-
ruár 28. A rendezvény címe: „A hatóságok
együttmûködési lehetõségei az Ózd kör-
nyéki illegális fakitermelések és
erdõtüzek megfékezésére”, alcíme: „Szer-
vezett tolvajbandák pusztítják erdeinket”.
Kéri az OEE hathatós támogatását és az
akcióban való részvételét. Tájékoztatta a
jelenlévõket, hogy a kommunikációs

program részeként már elindult egy éves
sorozat a Duna televízióban, az erdõ nép-
szerûsítésére, „Szövetségben a fákkal”
címmel (minden hónap második keddi
napján. 16.00-kor). Pallagi László, az
EGERERDÕ Rt. vezérigazgatójaként tá-
mogathatónak tartja a rendezvényt. Hang-
súlyozta, fontos a térség önkormányzatai-
nak részvétele, valamint egyértelmûvé
kell tenni, hogy nem a helyi roma lakos-
sággal kapcsolatos ügyrõl van szó, hanem
egy kialakuló, országos, szervezett
bûnözésrõl. Célszerû volna bûncselek-
ménynek minõsíttetni a falopást, ennek
egyik módja, környezetkárosításként ke-
zelni az ügyeket. Célszerû volna az OEE
jogsegélyszolgálatának jogászát a rendez-
vényre kiküldeni, hogy a tanulságokról
beszámoló jelenhessen meg az Erdészeti
Lapokban. Az elnökség egyetértett a fel-
vetéssel és támogatásáról biztosította a
megbízott fõigazgató és vezérigazgató
urakat.

Elsõ napirendi pontként az
erdõtörvény módosítására összehívott kö-
zös elnökségi ülésre tért vissza az elnök-
ség. Hasznosnak ítélték az összejövetelt.
Cserép János elnök, dr. Péti Miklós alelnö-
köt és Ormos Balázs fõtitkárt kérte fel az
elõkészítõ munkabizottságban való rész-
vételre.

Második napirendi pontként a 2006.
évi tisztújítás került az elnökség elé. Ha-
lász Gábor, az OVB elnöke számolt be az
eddig tett intézkedésekrõl. Az OVB meg-
tartotta alakuló ülését. Elkészítették a vá-
lasztás ütemezését. Ugyancsak elkészült a
Választási Szabályzat alapján a választás
helyi lebonyolítását segítõ forgatókönyv,
mellékletekkel. Az elnökség tudomásul
vette az OVB elnökének beszámolóját.

Harmadik napirendi pontként Ormos
Balázs fõtitkár elõterjesztette a 2006. évi
egyesületi program tervezetét. Fõ szem-
pont a 2002-2006. évi program teljesítése
volt. Az elnökség egyetértett az elõzetes
elképzelésekkel. A pénzügyi tervvel kap-
csolatosan Cserép János elnök tájékoztat-
ta a jelenlévõket, hogy az OEE befekteté-
se kedvezõtlen kondíciók közé került,
ezért megszüntette és a jelenlegi banknál
keresünk új, biztonságos befektetési
lehetõséget. A módosításról a küldöttköz-
gyûlésnek kell végleges döntést hoznia.
Kolozsvári Ákos, az EB elnöke kifejtette,

hogy egyetért a befektetés megszünteté-
sével, errõl az EB tárgyalt is. Ismertette az
új lehetõségeket, melyeket az elnökség-
nek ajánl. A programmal kapcsolatosan
kiemelte, hogy továbbra is csak olyan te-
vékenységek induljanak, amelyeknek
megvan a pénzügyi fedezete. Kérte a vá-
lasztások miatt, hogy az éves terv mellett
készüljön féléves terv is. Az elnökség el-
fogadta az elõterjesztett beszámolót és ja-
vaslatokat.

A következõkben az elnökség a III.
Országos Erdészverseny megszerve-
zésérõl tárgyalt. Pallagi László vezérigaz-
gató, házigazda beszámolt az elõkészü-
letekrõl. A verseny idõpontja 2006. május
25-26-27., helyszíne Mátrafüred és Eger.
Az elsõ két napon történik a verseny le-
bonyolítása, a harmadik napon a megje-
lentek részt vesznek a bányász-kohász-
erdész találkozó rendezvényein. A koráb-
bi versenyek tanulságait felhasználva, a
verseny mellett a barátságnak és ismeret-
szerzésnek is helyet ad a rendezvény,
szándék szerint lényegesen bõvebb lét-
számmal. Az EGERERDÕ Zrt. részérõl a
szervezést Urbán Pál osztályvezetõ vég-
zi. A jelenlévõ Schmotzer András, a
Mátrafüredi Szakiskola képviseletében
olcsó és baráti rendezvényt ígért. A
szervezõk kérik az erdõgazdaságok
vezetõit és a magán erdõgazdálkodók
szervezetét, hogy támogassák a kétéven-
te megrendezésre kerülõ rendezvényt,
melynek fõ célja, hogy megbecsüljük az
erdésztechnikus tagságot. Kérik, továbbá
a SEFAG Zrt. képviselõit, akik magas
színvonalon szervezték az elõzõ erdész-
versenyt, hogy tapasztalataikkal legyenek
segítségükre.

Ormos Balázs fõtitkár beszámolt az el-
nökségnek, hogy az OEE új honlapja lét-
rehozása nagy ütemben halad. Az egyesü-
let szervezeti egységeitõl kör e-mail segít-
ségével kértünk véleményt az elkészült
tervezetrõl. A javaslatokat beépítve kerül
kialakításra a honlap elsõ üteme, mely
elsõsorban a közvéleményt célozza meg.
A második ütemben tervezzük az egyesü-
let belsõ életét támogatni. Az elnökség
tagjai több érdemi javaslattal egészítették
ki az eddigi észrevételeket. A kialakítás
folyamatába természetesen rendszeresen
bevonásra kerül a tagság. Az elnökség fel-
hatalmazást adott a fõtitkárnak a
szerzõdés aláírására.

Kiemelt egyesületi feladatunk a Szék-
ház birtokba vétele. Ormos Balázs fõtitkár
beszámolt arról, hogy az ERDÉSZTEREM
berendezésének elõkészítése folyik. Bí-
zunk benne, hogy a tervezett együttmû-
ködési megállapodás aláírására is sor ke-
rülhet. 

JEGYZÕKÖNYV
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérõl.

Erdészeti Információs Központ,
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
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Az Erdõmûvelési Szakosztály és az
Erdõhasználattani Szakosztály 2005.
november 17-18-án tartotta hagyomá-
nyos, közös szakosztályülését Belsõ-
Somogyban, a HM Kaszó Erdõgaz-
daság Rt. és a Mocz és társa Kft. vendé-
geként. Több ok miatt már egy éve ha-
lasztottuk ezt a tanulmányutat, de dr.
Németh Péter vezérigazgató-helyettes
segített a szándék ébrentartásában és a
szervezésben.

A népes csapat Kaszó központjában
találkozott, ahol elsõként Tamás János
elnök-vezérigazgató mutatta be a kis te-
rületû, de nagy értéket teremtõ és gondo-
zó részvénytársaság specialitásait, ambí-
cióit, az önálló gazdasági döntések sike-
rét, a tájjal és a táj népével való együtt-
élés, együttgondolkozás felelõsségét és
eredményét. A kaszói erdõgazdasággal

párhuzamosan erõsödött meg Kaszó te-
lepülés is, mûködésük ezer szállal fonó-
dik össze. A tanulmányút vendégei töb-
bek közt Kaszó és a több szervezeti for-
mát megélt kaszói erdõgazdaság történe-
tét kapták ajándékba, mely e mûfaj más
darabjaitól eltérõen bõvelkedik iroda-
lomban és humorban. Ezután az
ágazatvezetõk ismertették tevékenysé-
gük lényegét, majd Mocz András magán-
erdészet-vezetõ és munkatársai mutat-
koztak be.

Az elsõ nap nagyobbik felét a Mocz és
társa Kft. kezelésében lévõ magánerdé-
szet területén töltöttük. Megismerhettük
az 1000 hektár törzsterületû, 5600 hektárt
integráló magánerdészet tevékenységét,
tapasztalatait. 200 hektár új erdõt hoznak
létre évente, 1000 hektár a folyamatban
lévõ területük, 20 000 m3-t termelnek és

értékesítenek. Az erdõtelepítéshez
megfelelõen gépesítettek és a csemete-
szükségletet is maguk termelik meg. Mi
az eredményes gazdálkodás titka? A szak-
értelem, a jó szervezõmunka, az
elõrelátás. Például Mocz András és fa-
használó munkatársa választékol. S mi-
lyen tiszteletreméltó az egyre embertele-
nebbé váló hatékonyság korában, hogy
ez a nem nagy gazdasági társaság 17 em-
bernek ad munkát.

Elsõként egy szép és sikeres tölgy ter-
mészetes felújítást néztünk meg fényes
cáfolatául az egész tájon eluralkodó el-
képzelésnek, hogy itt ilyet lehetetlen lét-
rehozni. A titok a makk megvédésében
rejlik. Mellette láttunk jó növekedésû öt-
éves mesterséges felújítást is és tûz után
küszködõ fiatalost. Szó esett a vadkár-
nak kitett magánerdõ-gazdálkodás mél-
tatlan helyzetérõl, s tapasztalható volt,
hogy ebben országos az egyetértés.

Megnéztük azt az épülõ másfél kilo-
méteres utat, melyet a Kft. pályázatból
és saját erõbõl épít. Mocz András el-
mondta, hogy az engedélyeztetési eljá-
rás milyen szövevényes, bonyolult fo-
lyamat volt. Az új utat fiatal tölgyesek
szegélyezik és egy kis atlaszcédrusos.
(Sok erdõmérnöknek van egy vagy né-
hány cédrusa a saját örömére, de ettõl
még nem fertõzik el a magyar flórát és
a magyar erdõket, nem azzal telepítik
be a rendelkezésére álló területeket,
amitõl pár éve annyira óvtak bennün-
ket, éppen az Erdõmûvelési Szakosztá-
lyon belül alakult Cédrus Bizottság be-
mutatkozása kapcsán). Az út mellé egy
középkorú tölgyesbe tervezik a park-
erdõt.

Kaszó 600 éve

Az egyebek napirendi pont alatt több
információ átadása történt meg. Az Orszá-
gos Erdészbál ez évben Pécsen kerül
megrendezésre, 2006. március 4-én. A
meghívó és az információk az Erdészeti
Lapokon kívül a MEFA Zrt. honlapján ol-
vashatók (www.mefa.hu).

Ormos Balázs tájékoztatta a jelen-
lévõket, hogy Sopronban, 2006. szeptem-
ber 20-21-én kerül megrendezésre az Eu-
rópai Erdõpedagógusok Szövetségének
konferenciája, mely egyben az ERDÕK
HETE megnyitója is. Megemlékezünk az
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tízéves
fennállásáról.   

Az elmúlt évi Állami Erdõgazdálko-
dók Pártoló Tanácsa brüsszeli tanul-
mányútján látogatást tettek az IUCN köz-
pontjában, ahol szakmai elõadásokra és
tájékoztatóra került sor, elsõsorban az
EU-val kapcsolatosan. Az OEE invitálást

kapott a világszervezettõl, hogy az erdé-
szeti ágazat képviseletét erõsítve, tagja
legyen a szervezetnek. Marghescu Ta-
más igazgató, levélben kereste meg Cse-
rép János elnök urat, egy személyes ma-
gyarországi egyeztetés ügyében, mely-
nek idõpontja 2006. február 8. Célunk,
hogy a magyar erdészet brüsszeli képvi-
seletének megjelenését feltárjuk és
lehetõségeinket erõsítsük az EU egyik
fõvárosában.

Ormos Balázs fõtitkár bejelentette,
hogy új könyvelõ céggel kötött szerzõdést
Egyesületünk, a magasabb színvonalú
pénzügyi, számviteli háttér megteremtése
érdekében. A tevékenységek teljes körû
átvilágítása megkezdõdött.

Dr. Péti Miklós alelnök levelet adott át
az elnökségnek, melynek feladója a
MTESZ Veszprémi szervezete. Kérik,
hogy Egyesületünk a MTESZ közgyûlésén

támogassa a Veszprémi MTESZ szervezet
székházának megmaradását.

Cserép János beszámolt dr. Führer
Ernõ ERTI fõigazgatóval történt megbe-
szélésérõl, mely szerint a MTESZ-ben fo-
lyó bizonytalan kimenetelû negatív folya-
matok kikerülésére szorosabb együttmû-
ködés lenne lehetséges az OEE és az ERTI
között. Ez érinti az adminisztratív és az el-
helyezési lehetõségeket is.  

Több hozzászóló nem lévén, Cserép
János megköszönte a megjelent meghí-
vottak és az elnökség aktív munkáját és az
ülést bezárta.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János
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Hitelesítõk:  Firbás Nándor

Pallagi László


