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Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelenteket, utalt a budapesti rendkívüli
közlekedési helyzetre, mely miatt
10.55-kor kezdõdött el a küldöttköz-
gyûlés. Bejelentette, hogy a jelenléti ív
szerint a 70 fõ küldöttbõl 43 fõ jelent
meg.(Késõbb két küldött még megér-
kezett, az összes létszám 45 fõ volt.) A
küldöttközgyûlés határozatképes. Is-
mertette az elõre írásban kiküldött na-
pirendi pontokat és az egyebek keretén
belül a Föld napja megemlékezést, a vá-
lasztásokról szóló beszámolót és a
2006. évi „Az év erdésze” verseny
elõkészületeirõl szóló ismertetést. A
küldöttközgyûlés a napirendi pontokat
egyhangúan megszavazta.

Cserép János elnök köszöntötte a
küldöttközgyûlés újra választott és új
küldötteit, eredményes képviseletet kí-
vánva számukra. Felkérte az új küldöt-
teket, hogy néhány szóban szóljanak
magukról, akik sorban felállva ismertet-
ték eddigi életútjukat. 

Cserép János elnök javasolta
jegyzõkönyvvezetõnek Mester Gézánét,
jegyzõkönyv hitelesítõknek Tihanyi
Gyulát és Puskás Lajost, a szavazatszedõ
bizottság elnökének Roth Mathaeat, tag-
jainak Karnis Gábort és Molnár Györ-
gyöt. A küldöttközgyûlés külön-külön
nyíltan szavazott a személyekrõl, akiket
egyhangúan megszavazott. 

Ezután az elsõ napirendi pontként az
egyesületi kitüntetések elõterjesztésére
került sor. Bogdán József a Díj Bizottság
elnöke terjesztette elõ a helyi csoportok,
a szakosztályok és az elnökség javaslata-
it. Ismertette a kitüntetési szabályzat sze-
rinti értékelés menetét és eredményét. 

Cserép János elnök elõterjesztette az
elnökség által jóváhagyott tiszteletbeli
tagsági oklevélre javasolt, Dr. Tóth Já-
nos erdõmérnök kimagasló szakmai
életútját és egyesületi munkáját. Java-
solta a küldöttközgyûlésnek a díj meg-
szavazását. A küldöttek közül Dr. Jereb
Ottó, Schmotzer András, Balázs István,
Vadas Ferenc, Major László, Pintér Csa-
ba, Barkóczi István, Tihanyi Gyula,
Roth Matthaea méltatták egyes kitünte-
tésre javasolt tagtársaik életútját és aján-

lották a küldöttközgyûlés figyelmébe. 
Cserép János elnök szavazásra tette

fel az elismerõ oklevélre, a Díj Bizottság
által javasolt három tagtársunk jelölését.
A három tagtársunkat (Malgay Viktor,
Németh János, Simon László) a küldött-
közgyûlés külön – külön megszavazva,
egyhangúan támogatta, hogy a
jelölõlistára felkerüljenek. 

Cserép János elnök a szavazás rend-
je, Nagy Frigyes a szavazatok mértéke,
Schmotzer András a Vándorgyûlést ren-
dezõk kitüntetési lehetõsége ügyében
szólalt fel. A szavazatszedõ bizottság ki-
osztotta a jelölõ listát a küldöttek között
és megkezdõdött a titkos szavazás. 

A szavazatszámlálás idejét kihasznál-
va, Cserép János az egyebek napirend ke-
retében megadta a szót Halász Gábornak,
az Országos Választási Bizottság elnöké-
nek, aki beszámolt az eddigi munkájuk-
ról. Két helyi csoport, az ERDÉRT és az
OMMI jelentette be megszûnését, két
szakosztály április végéig tartja meg vá-
lasztását. Ezután ismertette az Egyesület
tisztségviselõire leadott ajánlásokat, akik
a kiküldendõ nyilatkozat elfogadása után
válnak jelöltté. Az OVB elnöke beszámolt
arról, hogy a választások szabályszerûen
folytak a helyi csoportoknál és szakosz-
tályoknál, pártoló tanácsoknál.

Cserép János elnök Schmotzer And-
rásnak, „Az év erdésze 2006” verseny
szervezõjének adta meg a szót, aki tájé-
koztatást adott a mátrafüredi szervezés
állásáról. A verseny egy idõben kerül
megszervezésre a Bányász – kohász -
erdész találkozóval, így mód van az er-
dészet megfelelõ képviseltére az egri
találkozón is. A szándék, hogy az er-
dészverseny az erdésztechnikusok ta-
lálkozójává váljék. Az erdõgazdasági
háziversenyek elsõ helyezettje vesz
részt a versenyben, a helyezettek, pedig
résztvevõi lesznek a találkozónak, ezzel
válik teljessé az ünnep. A várható
versenyzõi létszám harminc fõ. A talál-
kozóra várják az Egyesület elnökségét
és új elnökségét is. A gyõztesnek a ván-
dorserleg a bányász–kohász–erdész ta-
lálkozón kerül átadásra. Schmotzer
András kérte, hogy tiszteljük meg er-

désztechnikusainkat a rendezvény mél-
tó megszervezésével.  

Puskás Lajos az elnökség tagja, meg-
emlékezést tartott a Föld napja alkalmá-
ból. Emlékeztetett az erdészek, így az
Egyesület szerepére, felelõsségére a kör-
nyezetünk, a természet megóvása, fenn-
tartható, tartamos gondozása érdekében.

Roth Mathaea a szavazatszedõ bizott-
ság vezetõje beszámolt az egyesületi ki-
tüntetésekre adott szavazatokról. Negy-
venöt fõ adta le szavazatát, ebbõl negy-
venhárom érvényes és kettõ érvénytelen
volt. Az elsõ forduló már sikeres és ered-
ményes is volt, hiszen a kitüntetettek
megkapták az ötven százalék feletti sza-
vazatot. A küldöttközgyûlés a következõ
tagtársaknak szavazott meg kitüntetése-
ket, melyek átadása a Pápán, 2006. júni-
us 10.-én megrendezésre kerülõ ünnepi
közgyûlésen történik meg.

1/2006. (ápr. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a következõ
tagtárasaknak adományoz kitünte-
téseket. 

Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél 
Dr. Tóth János 38 szavazat
Bedõ Albert Emlékérem
Dr. Kondor Antal 24 szavazat
Dr. Péti Miklós 28 szavazat
Szekeres György 27 szavazat
Kaán Károly Emlékérem
Börzsei László 24 szavazat
Stubán Árpád 27 szavazat
Dr. Varga Szabolcs    31 szavazat
Elismerõ Oklevél valamennyi

szavazat: Antal József, Áncsán Györ-
gy, Czirok István, Hajdú Imre,
Iványi Miklós, Kristó László, Nagy
György, Nagy László, Pagonyi Zol-
tán László, Pap Zoltán, Puskás Zol-
tán, Szabó Jenõ, Szamosfalvi Kár-
oly, Dr. Tóth Aladár Id. Varga Ist-
ván, Malgay Viktor, Németh János,
Simon László.

Cserép János gratulált a kitüntetet-
teknek és megköszönte a Díj Bizottság
és szavazatszedõ bizottság munkáját.

Cserép János elnök felkérte Ormos
Balázs fõtitkárt a 2005. évi egyesületi be-
számolók elõterjesztésére. Ormos Balázs
fõtitkár az írásban elõre kiküldött anya-
gokhoz tett szóbeli kiegészítést. Kolozs-

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÕKÖNYV
az OEE 2005. április 20-án, 10.00 órától tartott Küldöttköz-

gyûlésérõl
Budapest, MTESZ Budai Konferencia Központ, IIV. 700. terem

(folytatás a 164. oldalon)
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Jegyzõkönyv

Az „Erdészcsillag” Alapítvány Kuratóri-
uma 2006. április 5-én, az OEE tanács-
termében tartotta idei elsõ ülését. Jelen
vannak: Gémesi József, a Kuratórium el-
nöke, Bak Julianna, dr. Szász Tibor,
dr. Magas László, Wisnovzsky Ká-roly
kuratóriumi tagok és meghívottként Or-
mos Balázs, az OEE fõtitkára. 

Gémesi József elnök megállapította,
hogy a Kuratórium 5 fõvel határozatké-
pes. A Kuratórium tagjai a kiküldött napi-
rendi pontokat egyhangúan elfogadták. 

1. Napirendi pont: a 2005. évi be-
számoló és közhasznúsági jelentés
elfogadása

Az elkészült mérlegbeszámolót és a
közhasznúsági jelentést – melyet a Ku-
ratórium tagjai írásban megkaptak – el-
nök úr szóban ismertette, illetve kiegé-
szítette. Külön kiemelte, hogy a Kurató-
rium elnöke és tagjai részére bér- és
egyéb kifizetés nem történt.

1./2006.(április 5.) sz. határozat
A Kuratórium az „Erdészcsillag”

Alapítvány 2005. évi mérlegbeszámoló-
ját 1446 eFt mérleg-fõösszeggel, -63 eFt
mérleg szerinti eredménnyel, a szóbeli
kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta
(5 fõ).

2./2006.(április 5.) sz. határozat
A Kuratórium az „Erdészcsillag”

Alapítvány 2005. évi közhasznúsági
jelentését egyhangúan elfogadta (5
fõ).

2. Napirendi pont: Pályázati felhívás
1., Szociális segélykérelem

A 2006. évi „Felhívás”-t az OEE vala-
mennyi helyi csoport titkárának meg
kell küldeni.

3./2006.(április 5.) sz. határozat
A Kuratórium egyhangú döntése (5

fõ), hogy a pályázati kiírás az Erdésze-
ti Lapok májusi számában jelenjen
meg.

2., Erdészeti ösztöndíj pályázat
A pályázati felhívásról írásban kell

értesíteni az ösztöndíjra pályázható ok-
tatási intézmények vezetõjét.

4./2006.(április 5.) sz. határozat
A Kuratórium egyhangú döntése (5

fõ), hogy a pályázati kiírást az Erdésze-
ti Lapok májusi számában közzé kell
tenni.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása
az erdészeti ösztöndíj 2006/2007. évi

pályázatára
1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
• Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar, Sopron
• Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
• Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
• Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Szeged
• Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron
• Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola, Szõcsénypuszta
• Debreceni Márton Szakképzõ Iskola, Miskolc
• Vadas Jenõ Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium,

Mátrafüred
hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban az egyetemi, szakközépiskolai és szakiskolai nappali ta-
gozatos, okleveles erdõmérnök, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon
elsõ alapképzésben és elsõ kiegészítõ alapképzésben részt vevõ hallgatók ré-
szesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelõ oktatási idõszak) után,
képzési szintenként egy tanévre, a következõ létszámban:

egyetemi hallgató 1 fõ
szakközépiskolai tanuló 1 fõ
szakiskolai tanuló 1 fõ

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a hallgató, tanuló nyerheti el, aki:
a) az elõzõ tanév mindkét félévében 4,5-nél, a szakiskolai tanuló 4,2-nél jobb

tanulmányi eredményt ért el,
b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló

munkát végez és a magyar erdészhagyományokon alapuló kiemelkedõ kö-
zösségi tevékenységet folytat. 

A szakmai elõmenetelen kívül a pályázó teljesítmény;nek legfeljebb 10 százalé-
káig figyelembe vehetõ a hallgató, tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb te-
vékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a hallgató, tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat,
de minden tanévben újra kell pályáznia.

A pályázatot az oktatási intézmény vezetõjének címére, június 15-ig kell beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege
egyetemi hallgató esetén az ösztöndíj havi összege a 2006/2007. tanév elsõ négy
hónapjára 33 500.-Ft/hó, a következõ hat hónapjára a 2007. évre hatályos költ-
ségvetési törvény által meghatározott összeg,
szakközépiskolai, szakiskolai tanuló esetében az egyetemi hallgató ösztöndíjá-
nak 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat évenként júni-
us 30-ig az Erdõmérnöki Kar dékánja, illetve a szakközépiskolák és szakiskolák
igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapít-
vány kuratóriuma legkésõbb augusztus 19-ig dönt az ösztöndíjak odaítélésérõl.

Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon lehet igényelni, amely az adott oktatási intéz-
ményben átvehetõ.

Az egyesületi ösztöndíj átadására az érintett oktatási intézmények évnyitóin ke-
rül sor.

Amennyiben a hallgató, tanuló hallgatói, illetve tanuló jogviszonya bármilyen
okból megszûnik, vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható.
Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a hallgató, tanuló el-
len jogerõs, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának elnöke
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ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok 

és családtagjaik támogatására

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosultak: Az erdõgazdálkodás területén dolgozók és családtag-
jaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minõsül a feleség (özvegy) és a
gyermekek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves, e területen végzett, igazolt
munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:

1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esély-
egyenlõségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.

2. Nehéz anyagi körülmények között élõ erdészek és családjuk helyzetének ja-
vításához.

3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat augusztus 15-ig (3 példányban) kell benyújtani (a szükséges
mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány 1027. Budapest, Fõ u.
68. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosz-
tály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével,
amennyiben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adat-
lap).

A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött „Adatlap”-ot (1.sz. melléklet),
az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével.

Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülmé-
nyeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás fõbb szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma szeptember 30-ig elbírálja és dön-
tésérõl értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja:

• A közös háztartásban élõk  egy fõre esõ havi jövedelme és a mindenkori mi-
nimálbér viszonya,

• a kérelmezõ egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelé-
se, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset stb.

• a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások,

• eltartottak, gyermekek száma,

• árvaság,

• az igény gyakorisága,

• helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek
ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az
igénylõk száma befolyásol.

Gémesi József
a kuratórium elnöke

vári Ákos az Ellenõrzõ Bizottság elnöke is
kiegészítésekkel élt. Kiemelte, hogy a
gazdálkodás gondos, családi jellegû volt.
Felhívta a figyelmet az NFA támogatás
jelentõségére a költségvetésben. Egyetért
a befektetés megszüntetésével és pénz-
eszközök lekötésével. A közhasznú jelen-
tést jónak tartja. Az EB nevében elfoga-
dásra javasolja a beszámolókat a közgyû-
lésnek. Cserép János elnök hozzáfûzte,
hogy az Egyesület gazdálkodását tovább
kell stabilizálni, tagdíjakból, esetleg vállal-
kozásból és más bevételi forrásokból. Az
Erdészeti Lapok megjelenésében marad-
jon meg. Az NFA támogatását, esetleges
változását és következményeit kiemelt fi-
gyelemmel kell kezelni. A küldöttközgyû-
lés a következõ határozatot hozta.

2/2006. (ápr. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A küldöttközgyûlés a 2005. évi
közhasznúsági jelentést, a pénzügyi
beszámolót és a befektetési beszá-
molót külön-külön megszavazva,
azokat elfogadta. (Jelen van 45 fõ
küldött; egyhangú 45 igen szavazat.)

Ormos Balázs fõtitkár a kiküldött 2006.
évi tervekhez fûzött kiegészítéseket, majd
Kolozsvári Ákos az Ellenõrzõ Bizottság
elnöke ismertette a bizottság észrevétele-
it. Az elnökségi elõterjesztést módosíttatta
és ez a változat került már a küldöttköz-
gyûlés elé. Elvárás, hogy az Erdészeti La-
pok bevételei és kiadásai nullára zárja-
nak. A pénzügyi lekötések kamatait reális
szintre csökkentették a tervben. Az NFA
támogatás folyamatos figyelemmel kísé-
rése kiemelt feladat. A befektetési tervet
az EB áttekintette és maga is javasolta a
módosítást. Az Erdészcsillag Alapítvány
pénzügyi kapcsolatrendszerét át kell te-
kinteni, mint bevételi forrás lehetõséget.
Az EB az elõterjesztett 2006. évi terveket a
küldöttközgyûlésnek elfogadásra javasol-
ta. Cserép János elnök hozzászólásában
megemlítette, hogy a pályázati
lehetõségek jobb fogadása érdekében
szövetségi rendszer is elképzelhetõ az
Egyesület szervezeteként. Fontos a pénz-
ügyi stabilitás, a pénzügyi forrásokért
meg kell küzdeni, pályázati lehetõségeket
ki kell használni. Az OEE központi szer-
vezetét a tagságnak kell eltartani, ezért
került szétválasztásra a tagdíj és az Erdé-
szeti Lapok költségtérítése. A pártoló tag-
ságnak nagy szerepe van a pénzügyi sta-
bilitás fenntartásában. A helyi pályázatok
feltárása is szükséges a régiókban. Ki-
emelt szerepe van a szakmai érdekképvi-

(folytatás a 162. oldalról)
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selet területén történõ együttmûködés-
nek a MEGOSZ és FAGOSZ szervezetek-
kel (pártoknak megfogalmazott közös ja-
vaslatok, erdõtörvény módosítása).
Schmotzer András küldött javasolta a
Bedõ díjas kollégák találkozójának beépí-
tését a 2006. évi programba, melyet a
közgyûlés a következõkben megválasz-
tandó elnökség döntésére bízott. Kertész
József küldött túlzottnak tartotta a gazdál-
kodási témák térnyerését a küldöttköz-
gyûlésen, hiányolta a szakmai vitát, az
erdõrõl, az erdészekrõl, az oktatásról.
Cserép János elnök válaszában kitért arra,
hogy a mai küldöttközgyûlés kötött be-
számolási kötelezettséggel járt, de a prog-
ramok megvalósítása során majd bõven
nyílik lehetõség a szakmai vitákra. 

3/2006. (ápr. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2006. évi
programot, a pénzügyi tervet és a
befektetési tervet külön-külön meg-
szavazta és azokat elfogadta. 

(jelen van 45 fõ küldött, egyhan-
gú 45 igen szavazat)

Cserép János elnök felhívta a küldöttek
figyelmét, hogy 2006. május 26.-án kerül
összehívásra a tisztújító küldöttközgyûlés,
melyre minél több küldött megjelenésére
számít.  Megköszönte a küldöttek munká-
ját és bezárta a küldöttközgyûlést.

Kmf.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János
az ülés elnöke.
Tihanyi Gyula

Puskás Lajos
hitelesítõ

* * *
Az OEE Tanúsítási Rendszerek
Szakosztálya 2006. február 28-án tar-
totta ülését a MTESz székház hivatali
helyiségében Budapesten. 

Az ülésen részt vett Halász Gábor,
az OEE Választási Bizottság elnöke is.

Elõször dr. Marosi György szakosz-
tályelnök ismertette az ülés lefolyását,
majd értékelte a szakosztály 2005. évi
tevékenységét, és felvázolta a 2006-ban
várható helyzetet.

Iványi Miklós szakosztálytitkár továb-

bi tájékoztatással egészített ki az elhang-
zottakat, amihez a jelenlévõ tagok is csat-
lakozva, közös álláspontot alakítottak ki,
a szakosztály jövõjére vonatkozóan. 

Ezt követõen megválasztották a
szakosztály Választási Bizottsága és
Szavazatszedõ Bizottsága tagjait, akik
irányításával, illetve közremûködésével
levezették a szavazásokat.

A szakosztály tagjai egyhangú szava-
zattal újra dr. Marosi Györgyöt válasz-
tották szakosztály elnöknek, Iványi
Miklóst pedig szakosztálytitkárnak. A
megfelelõ nyomtatványok kitöltésével
javaslatot tettek az országos elnökséget
betöltõ, valamint a Bedõ Albert és a
Kaán Károly emlékéremmel kitünte-
tendõ személyekre is. 

A résztvevõk véleménye szerint, a
szakosztály munkájában és a következõ
kihelyezett szakosztályülés megszerve-
zésében, együttmûködésre kell töre-
kedni a Fakereskedelmi, a Közönség-
kapcsolati vagy az Informatikai Szak-
osztállyal.

Iványi Miklós
szakosztálytitkár

„..Ha cserben hagy az értelem,
a tapasztaláshoz folyamodunk.”

(Montaigne)

Az OEE Szeniorok Tanácsa az ez évnyi-
tó üléseit 2006. február 14.-én, illetve
március 1-én Budapesten az OEE 425-ös
tárgyalójában tartotta. Az elnök köszön-
tötte az elõadót, a tagságot, ismertette és
jóváhagyatta a napirendet. Vázolta, hogy
a második napirend során dönteni kell
az esedékes tisztújítás lebonyolításáról
mind a Szeniorok Tanácsa, mind az OEE
tisztségviselõi vonatkozásában. Mivel e
napirend tárgyát képezik szervezeti,
módszertani kérdések is, jegyzõkönyv
készül, amelynek hitelesítésére az SzT
megszavazta – az elnök javaslatára – dr.
Szász Tibor és Pandula Zoltán tagtársa-
kat.

A következõkben az elnök felkérte
Márkus Ferencet, a Világ Természetvé-
delmi Alapítvány (WWF) Magyarorszá-
gi Képviselete igazgatóját; „Az erdõ sze-
repe a WWF feladat és tevékenysége
rendszerében.” c. elõadása megtartásá-
ra. Az elõadás során hasznos vélemény-
csere alakult ki, amelyben részt vett: dr.
Király Pál, Schmotzer András, dr.
Szász Tibor, Köveskuti György dr. S.
Nagy László. Az eddigi történések üt-

köztetése nyomán, az erdõ kezelé-
sét/gondozását érintõ ellentétes véle-
mények, megvitatásából kitûnt, hogy a
nézeteltérésekben a kiindulási alapok
képeztek eltérõ megítélést. A véle-
ménycsere során a kritikus, ellentmon-
dásos kérdések nagyobb része feloldás-
ra került, a jelenlévõk egyetértettek ab-
ban, hogy állásfoglalásban adják közre
a kialakult közös érdekalapot képezõ
témák értelmezését. 

Az elõadás során tájékoztatást kap-
tunk a WWF igen széles nemzetközi és
hazai tevékenységérõl: A WWF mint a
világ természet- és vadvédelmi alapja,
kétszáz ökorégiót határozott meg a föl-
dön, ahol elõsegíti a kiemelt védelmi
intézkedéseket. Ezen belül fontos kér-
dés a vizes élõhelyek, a nagy folyók, a
biodiverzitást õrzõ erdõk és az ártéri-,
illetve öko-rendszerek gondozása, vé-
delme. Foglalkoznak továbbá a klíma-
változással, az egészséggel összefüggõ
toxikus anyagok, vegyi anyagok kocká-
zataival. Kiemelésre került, hogy legna-
gyobb veszélyben a trópusi és a boreá-
lis erdõk vannak, ahol a még viszonylag
érintetlen, utolsó természetes viszo-
nyok átalakítása vette kezdetét. A kör-
nyezetvédelem ügyét szolgálva segítik
a fenntartható fejlesztési programokat,

gátat vetve a nagyléptékû beavatkozá-
soknak, azoknak, amelyek a biológiai
sokféleséget és a helyi közösségek szí-
nes világát veszélyeztetik. Kongóban és
Brazíliában sikerült is védett erdõöve-
zeteket kialakítani.

A fentebb jelzett régiók egyike a Kár-
pátok ökorégiója, amelyben a termé-
szeti és kulturális értékek hosszú távú
megõrzését a hazai WWF koordinálja. E
feladatkörben a még viszonylag termé-
szetes erõtársulásokon belül külön fi-
gyelmet fordítanak a sík vidéki tölgye-
sekre, a vízhatásnak kitett és hegyvidé-
ki védett erdõk kezelésére. Az ilyen ér-
tékrendû erdõk tekintetében nem
mindegy, hogy ezek használatában mi-
lyen elsõdleges szempontok; profitori-
entált, vagy ökológiai érdekek érvénye-
sülnek. A kérdés úgy vetõdik fel, ho-
gyan lehet a biodiverzitás védelmét ha-
tékonyabban érvényesíteni? Ui. kétség-
telen van olyan terület pl. a Pilisben,
ahol a Pro Silva módszer alkalmazása
elkezdõdött. A természetszerû módszer
keresése tehát részükrõl egyetemes el-
várás. Azt szeretnék, hogy az értékõrzés
a fõcélok között meghatározó lenne a
védett területeken és a védett erdõk-
ben. Ezt közös feladatnak tekintik. Egy-
ben meg kell felelni a melegedés és a

Tájékoztató a Szeniorok Tanácsa ülésérôl


