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Jelen vannak: dr. Pethõ József elnök,
Schmotzer András alelnök, Doros Ist-
ván technikus alelnök, Kertész József,
Kiss László, Máté Zoltán, Puskás Lajos
és Tihanyi Gyula régióképviselõk; va-
lamint tanácskozási joggal meghívot-
tak közül: Kolozsvári Ákos, az
Ellenõrzõ Bizottság elnöke, dr. S.
Nagy László, a Szeniorok Tanácsának
elnöke/a MTESz alelnöke/, Bogdán
József a Díj Bizottság elnöke, Ormos
Balázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszer-
kesztõ, Lengyel László arculattervezõ,
Mester Gézáné titkárságvezetõ. Ki-
mentését kérte: Haraszti Gyula az Er-
dészeti Lapok Szerkesztõ Bizottságá-
nak elnöke, Horgosi Zsolt régiókép-
viselõ és dr. Sárvári János, a MEGOSZ
fõtitkára.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket, majd
megnyitotta az ülést. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Kertész Józsefet és Máté Zoltánt kérte fel.
Az írásban kiküldött napirendi pontokat
az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pont elõadója Bog-
dán József, a Díj Bizottság elnöke tájé-
koztatta az elnökség tagjait, hogy a helyi
csoportok és szakosztályi tanácskozá-
sok alapján, valamint Halász Gábor,
Schmotzer András és Ormos Balázs
módosító javaslatai alapján elkészült a
Kitüntetési Szabályzat módosítása.

Az elnökség a módosító javaslatok
megvitatása után az alábbi határozatot
hozta:

1/2007. (február 1.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesület el-

nöksége a kiegészítõ, módosító javas-
latok átvezetése után a Kitüntetési
Szabályzatot és mellékleteit elfogadta.

(Jelen van 8 fõ elnökségi tag: 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Bogdán József ezután ismertette – a
régiókban történt egyeztetések alapján
– a Díj Bizottság javasolt összetételét.
Az elnökség a javaslatokkal egyetértett. 

2/2007. (február 1.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesü-

let elnöksége a Díj Bizottság tagja-
ira tett régiós javaslatokat az aláb-
bi személyi összetételben fogadta
el:

Tagok: Nyugat-Dunántúl régió
Bús Mária, Dél-Dunántúl régió Mol-
nár Tamás, Közép-Magyarország,
Budapest régió Halász Gábor,
Észak-Magyarország régió Fejes Dé-
nes, Kelet-Magyarország régió Ko-
vács Gábor, Dél-Alföld régió dr.
Gõbölös Antal. Szakosztályok, nyug-
díjasok és erdésztechnikusok kép-
viselete Kertész József, magánerdõ-
gazdálkodók képviselete Répászky
Miklós. A tagok megbízatása a 2006-
2010 közötti idõszakra vonatkozik. 

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

3/2007. (február 1.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesület

elnöksége a Díj Bizottság elnöké-
nek Bogdán Józsefet választotta
meg. A megbízatás a 2006-2010 kö-
zötti idõszakra vonatkozik. 

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

A Díj Bizottság elnöke tájékoztatta az
elnökség tagjait, hogy a 2007.évi kitünte-
tési javaslatok bekéréséhez a Kitüntetési
Szabályzatot és mellékleteit, valamint a
kitüntetésben részesültek névsorát e-
mailen minden helyi csoport, szakosz-
tály és szakosztály jellegû tanács elnökei
és titkárai részére megküldi.

Az elsõ napirendhez kapcsolódva
Schmotzer András alelnök javasolja,
hogy az Erdészeti Lapok februári szá-
mában mellékletként jelenjen meg a Ki-
tüntetési Szabályzat és mellékletei, va-
lamint a kitüntetettek listája. E listákat
javasolja még az OEE honlapjára is fel-
tenni.

Dr. Pethõ József – az alelnök felveté-
sére – felkéri az OEE Titkárságát, hogy
az Erdészeti Lapokban történõ megjele-

néshez valamennyi anyagot adjon át
Pápai Gábor fõszerkesztõnek.

A javaslatokat az elnökség támogat-
ta.

A második napirendi pontként a
2007. évi program került megtárgya-
lásra. A napirend elõadója Schmotzer
András annak a híve, hogy az OEE
2007. évi programjában legyen neve-
sítve a programokért felelõs neve. Az
OEE anyagi helyzetére való tekintet-
tel, javasolja a rendezvények újbóli
megvitatását. A programmal kapcso-
latban beérkezett helyi csoportok és
szakosztályok módosítási javaslatait
Ormos Balázs fõtitkárral együtt átve-
zette. A Bedõ-díjasok találkozója – te-
kintettel az idõs kollégákra és a hely
megközelíthetõségére – Kaszó helyett
a VADEX Zrt. területén kerüljön
megrendezésre. 

A napirenddel kapcsolatban fel-
vetõdött az az igény, hogy a Kaán Kár-
oly archívum kiállítás-sorozat kereté-
ben, mely Budapesten az Információs
Központban, vagy a Vajdahunyad Vár-
ban lesz, a Kaán Károly-díjasokat is
meg kellene hívni. Javaslatként hang-
zott el, hogy a Bedõ- és a Kaán-díjasok
találkozóját célszerû lenne együtt tarta-
ni. A programmal kapcsolatban dr. S.
Nagy László, a Szeniorok Tanácsának
elnöke két rendezvényt tart fontosnak:
a Madarak és Fák Napja és az Erdõk He-
te programokat.

Dr. Pethõ József az NYME Apáczai
Csere János Kartól 2006-ban meghí-
vást kapott a Madarak és Fák Napja
100. évfordulós ünnepségére, fõvéd-
nöknek Szili Katalint kérték fel. Pá-
pai Gábor javasolja, hogy a Madarak
és Fák Napja alkalmából az OEE  „Ha-
salok a fûben” címmel írjon ki pályá-
zatot tanulók részére. Véleménye sze-
rint ezt minden évben meg lehetne is-
mételni. Ormos Balázs támogatja az
elõtte szólókat. Kérése dr. S. Nagy
Lászlóhoz, hogy a KvVM-nél – hivat-
kozva az OEE és KvVM közötti együtt-
mûködési megállapodásra – szorgal-
mazza, hogy az Erdõk Hete rendez-
vény kerüljön felvételre a jeles napok
közé. Kolozsvári Ákos a program ter-
jedelmével, a nevek megjelentetésé-
vel egyetért. Javasolja, hogy az Erdé-
szeti Lapokban csak az aktuális prog-
ramok jelenjenek meg. 

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jegyzõkönyv
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi

ülésérõl
Budapesten az OEE Klub termében

2007. február 1-én
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Pápai Gábor javaslata, hogy a lapok-
ban a „tervezett program” jelenjen meg,
a pontos idõpont az OEE honlapon
megtalálható lesz. A program megvita-
tása után az elnökség az alábbi határo-
zatot hozta.

4/2007. (február 1.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesület

elnöksége az OEE 2007. évi prog-
ramját a módosítások átvezetése
után elfogadta és megküldi szerve-
zeti egységeinek.

(jelen van 8 fõ elnökségi tag: 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Dr. Pethõ József elnök a harmadik
napirend elõadója a tervezett parla-
menti nyílt nap szervezésérõl számolt
be. Elmondta, hogy az ÁESZ átalakulá-
sa megtörtént. Ezzel kapcsolatban az
Erdészeti Lapok januári számában
megjelent cikke, mellékelve Gyurcsány
Ferenc miniszterelnöknek írt levél és a
válaszlevél is.

A parlamenti nyílt nap megszervezé-
sét az elnökség megtárgyalta, melynek
kapcsán további tájékozódás válik
szükségessé.

Az ÁESZ átszervezésével kapcsolat-
ban Kolozsvári Ákos tájékoztatást adott
az új szervezet felépítésérõl. A központ-
ban Kolozsvári Ákos fõrevizori beosz-
tást tölt be.

Doros István technikus alelnök be-
számolt az oktatási intézmények köré-
ben végett munkájáról. Az elnökség a
Széchenyi Zsigmond Szakközép és
Szakiskola (Somogyzsitfa – Szõcsény-
puszta) kollégiumát ért tûzesettel kap-
csolatosan hozott határozatot.

5/2007.(február 1.) sz. határo-
zat:

Az Országos Erdészeti Egyesü-
let elnöksége megdöbbenéssel ér-
tesült jogi tagja, a Széchenyi Zsig-
mond Szakközép és Szakiskola
kollégiuma tûzesetérõl. Felhívja
az Egyesület egyéni és jogi tagsá-
gát, hogy lehetõségeihez mérten
nyújtson támogatást a kollégium
helyreállításához.

A pénzügyi támogatásokat a
10403947-49575349-52531020 szám-
laszámra kéri az iskola befizetni. 

(Jelen van 8 fõ elnökségi tag: 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A negyedik napirendi pont elõadói
Ormos Balázs és Lengyel László beszá-
molt arról, hogy az OEE és az Erdészeti
Lapok honlapja elkészült.

Dr. Pethõ József elismerését fejezte ki
a honlapok megjelenítéséért végzett
munkáért. 

Az Elnökség a honlapok megismeré-
se után az alábbi határozatot hozta:

6/2007.(február 1.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesület

elnöksége 2007. február 1-vel meg-
alapítja és megindítja saját hírpor-
tálját www.oee.hu címen.

(Jelen van 8 fõ elnökségi tag: 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

7/2007. (február 1.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesület

elnöksége 2007. február 1.-vel meg-
alapítja és megindítja az Erdészeti
Lapok hírportált www.erdeszeti-
lapok.hu címen.

(Jelen van 8 fõ elnökségi tag: 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Schmotzer András tájékoztatást adott
arról, hogy a tagság igényének eleget
téve, mely szerint szívesen fogadnának
tájékoztató elõadásokat a helyi csopor-
tok rendezvényein, levélben kérte fel a
szaktárcák és az oktatási intézmények
vezetõit, hogy adják meg az ajánlott
elõadások anyagát. A helyi csoportok
és szakosztályok 2007. évi munkater-
vének összeállításához megküldi a be-
érkezett elõadások listáját. 

Puskás Lajos határozati javaslatot ter-
jesztett be a 35 ezer hektár állami
erdõgazdasági kezelésben lévõ védett
erdõ KvVM-hez történõ áthelyezésével
kapcsolatosan. 

8/2007. (február 1.) sz. határozat:
Az Országos Erdészeti Egyesület

elnöksége levélben fordul az ille-
tékes döntéshozókhoz – világos és
közérthetõ érvekkel fejezve ki til-
takozását a KvVM elõterjesztésére,
„a védelemre tervezett természeti
területek kiterjedésérõl, valamint
egyes természetvédelmi rendelte-
tésû erdõterületek vagyonkezelõi
jogának megváltoztatásáról” szóló
kormányhatározat-tervezet jóvá-
hagyása, az abban foglaltak végre-
hajtása ellen. A levél tervezetének
elkészítésére az elnökség Puskás
Lajos régióképviselõt kéri fel.

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

Puskás Lajos tájékoztatást adott ar-
ról, hogy a köztársasági elnök ország-
járó körútja során a térségben tett lá-
togatást, melyen Sere Ferenc Egyesü-

letünk helyi csoportjának titkára és
maga is szerepet vállalt. Az ajándék-
csomagban a DALERD Zrt. erdei isko-
lája kiadványait, a térség erdészeti
vízgazdálkodásának szabályozásáról
készült ismertetetõt és az Erdészeti
Lapok októberi, novemberi számait is
átadták.  

Dr. Pethõ József tájékoztatta az el-
nökséget, hogy dr. Oroszi Sándor azzal
a kéréssel fordult az elnökség felé,
hogy a Magyar Mezõgazdasági Múzeum
épületében lévõ kiállítás bezárása ellen
levélben kérjék az oktatási és kulturális
miniszter támogatását. 

Az Erdészettörténeti Közlemények
sorozatban megjelenõ 56-os könyv kéz-
irata elkészült, az elnökség 500 eFt-tal
támogatja a kiadását.

Dr. S. Nagy László MTESZ alelnök
röviden ismertette a MTESZ helyzetét és
képviseli Egyesületünk érdekeit is a
szervezetben. 

Schmotzer András a Pro Silva
Hungariae Díj Bizottság tagja beszá-
molt, hogy kitüntetésre az OEE 4 je-
löltet terjesztett fel: Ruff János,
Czebei Sándor, Csépányi Péter, Sza-
bó Vendel személyében. A kitünteté-
sek elbírálása megtörtént. A jelölõ-
listára 30 fõ neve került fel. A végsza-
vazáson Balsay Antal, Újváriné dr.
Jármay Éva és Horváth Dezsõ kapták
a legtöbb szavazatot.

Az elnökség támogatta a Méhészeti
Szövetség kérését az uniós támogatá-
sokkal kapcsolatosan.  

Az elnökség támogatásáról biztosí-
totta a Baranya megyei helyi csoportot,
hogy a 2010. évben kulturális fõváros
programsorozat keretében Pécsett ke-
rüljön megrendezésre a bányász-
kohász-erdész találkozó.

Schmotzer András javasolta, hogy
a készülõ szabályzatok módosításá-
nak határideje február 20-a legyen, ez
ügyben az intézkedést megteszi. Az
elnökség a következõ ülését március
7-én tartja a szabályzatok megvitatá-
sáról. 

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
az aktív részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Ormos Balázs

fõtitkár
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk: Kertész József

Máté Zoltán


