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Az ülés helyszíne: Budapest, II., Fõ u.
68. OEE Klub terme

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Dr. Pethõ József el-

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Doros István technikus alelnök,
Bodor Dezsõ Károly magánerdõs alel-
nök, Haraszti Gyula EL SzB elnök, Hor-
gosi Zsolt, Kiss László, Máté Zoltán, és
Tihanyi Gyula régióképviselõk (9 fõ).

Tanácskozási joggal: 
Dr. Marosi György EB tag, Dr. S. Nagy

László Szeniorok Tanácsának elnöke,
Dr. Sárvári János MEGOSZ fõtitkár, Ha-
lász Gábor volt OVB elnök, Ormos Ba-
lázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ,
Mester Gézáné titkárságvezetõ.

Kimentését kérte: Kertész József és
Puskás Lajos régióképviselõ.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket, majd
megnyitotta az ülést. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Doros Istvánt és Haraszti Gyulát kérte
fel. A meghívóban kiküldött napirendi
pontokat az elnökség egyhangúan elfo-
gadta.

1. napirendi pont: Szabályzatok
megvitatása és elfogadása

A Választási Szabályzat módosításá-
nak elõterjesztõje Halász Gábor tájé-
koztatta az elnökséget, hogy a módosí-
tás az Alapszabálytól nem tér el.  

A vélemények és hozzászólások
után az elnökség az alábbi határozatot
hozta:

9/2007. (március 13.) sz. határo-
zat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége úgy döntött, hogy a
négyévente megtartandó tisztújító
küldöttközgyûlés idõpontja az õszi
idõszakra kerüljön, a régi elnökség
leköszönése és a megválasztott új
elnökség ünnepélyes beiktatása pe-
dig a volt Székházunk Erdésztermé-
ben, a decemberi ünnepi küldött-
közgyûlésen történjen meg. 

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

10/2007. (március 13.) sz. hatá-
rozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége a módosítások átvezetése
után, a Választási Szabályzatot elfo-
gadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az Etikai Kódex elõterjesztõje Dr. S.
Nagy László beszámolt arról, hogy a
Szeniorok Tanácsa szükségesnek tartja
a kódex elkészítését. A szerkesztõk arra
törekedtek, hogy tömör és érthetõ fo-
galmazásban íródjon meg. 

Tekintettel arra, hogy az elõter-
jesztéssel kapcsolatban több javaslat
hangzott el, az elnökség az alábbi hatá-
rozatot hozta:

11/2007. (március 13.) sz. határo-
zat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége megvitatta az elõter-
jesztett Etikai Kódexet, és azt egy bi-
zottság (Haraszti Gyula, Horgosi
Zsolt, Bodor Dezsõ Károly, Ormos
Balázs) részvételével, az elnökség
ajánlásaival kiegészíti és az elnök-
ség mai ülését követõ második ülé-
sére, ismét elõterjeszti. 

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Erdészeti Lapok Szerkesztési és Mû-
ködési Szabályzatát Haraszti Gyula SZB
elnöke ismertette és az elnökség a
következõ határozatot hozta.

12/2007. (március 13.) sz. határo-
zat:

Az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöksége a módosítások átvezetése
után, az Erdészeti Lapok Szerkesztési
és Mûködési Szabályzatát elfogadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

OEE Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata: Ormos Balázs a szabályzat ki-
dolgozója elmondta, hogy jogilag nem
szükséges, de vannak olyan függelmi

viszonyok, amelyeket célszerû szabá-
lyozni, ezért kerüljön elfogadásra a sza-
bályzat.

13/2007. (március 13.) sz. hatá-
rozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége a módosítások átvezetése
után a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatot elfogadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Elnökség ügyrendje: az elõterjesztõ
Ormos Balázs fõtitkár hangsúlyozta az új
szabályzat alapszabályi kötelezettségét.  

14/2007. (március 13.) sz. hatá-
rozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége a módosítások átvezetése
után az Elnökség Ügyrendjét elfo-
gadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Pethõ József elnök megköszönte a
szabályzatok kidolgozásában résztvevõk
munkáját.

Schmotzer András javasolja egy
Alapszabály-módosító Bizottság felállí-
tását Halász Gábor vezetésével, melyet
az elnökség támogatott. 

2. napirendi pont: Egyebek
Pethõ József beszámolt a februári el-

nökségi ülés óta eltelt idõszak történé-
seirõl: részt vettünk a zöld-erdész érdek-
egyeztetõ fórum munkájában, Sopron-
ban a biomassza konferencián és az EL
SzB ülést tartott ugyancsak Sopronban.
Meghívás érkezett Kanadából az 50 éve
megérkezett soproni hallgatók emlékezõ
ünnepségére. Pethõ József véleménye,
hogy Pápai Gábor érdemli meg az ün-
nepségen való részvételt, hiszen sokat
tett a kint élõ magyar erdészekért, az 56-
os EL-ok megjelentetéséért. 

Ormos Balázs találkozott Szili Kata-
lin házelnök asszonnyal, ahol a kárpát-
aljai erdészek találkozója rendezvény
támogatásra talált. 

Sárvári János beszámolt arról, hogy
Kaán Károly születésének 140. évfordu-
lójára Farkas Lajossal az archívum gon-
dozójával kiállítást rendezünk. Az OEE
tablókat készíttetett a képek elhelyezé-

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jegyzõkönyv

az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2007. március 13-i ülésérõl



146 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 4. szám (2007. április)

sére. A kiállítás április 20-án, Nagykani-
zsán kezdõdik és decemberben, az
Egyesület könyvtárában lesz a végleges
bemutató. Pápai Gábor javaslatára az
elnökség – a nagykanizsai rendezvény
elõtt – sajtótájékoztatót tart április 17-én
10,00 órakor az OEE Klubjában, melyre
meghívást kapnak a kiállítás-sorozat
szervezõi is. 

Doros István beszámolt arról, hogy a
középfokú oktatási intézményekkel a
kapcsolatfelvétel megtörtént, az együtt-
mûködési megállapodás-tervezet kikül-
désre került. 

Sárvári János tájékoztatta az elnöksé-
get, hogy az Egyesület régóta tervezi a
könyvtárban lévõ festmények restaurá-
lását. Tájékoztatott továbbá arról, hogy
Schmotzer András kérésére összeállítot-
ta az Erdészettörténeti Közlemények
megjelent teljes listáját és javasolta,
hogy mellékletként jelenjen meg az Er-
dészeti Lapokban.

Marosi György az ERTI vezetése és
dolgozói nevében bejelentette, hogy az

Intézet örömmel vállalja a 2008-ban tar-
tandó vándorgyûlés szervezését, végleges
választ legkésõbb április végéig adnak.

Schmotzer András beszámolt arról,
hogy több idõs kollega kereste meg az-
zal, hogy az 50 éves OEE tagsággal járó
elismeréssel foglalkozik-e az Egyesület.
Örömmel látja, hogy az Erdészeti La-
pokban havonta megjelenik az új
belépõk névsora. Felhatalmazást kért
az elnökségtõl arra, hogy a szakosztá-
lyoktól bekérje az érvényes névsort. Ja-
vasolta, hogy az EL-ban mutatkozzanak
be a szakosztályok, illetve a helyi cso-
portok. Nagyon fontosnak tartja az
egyetemi és a középiskolai tanulók
Egyesületbe történõ beléptetését. Ha-
raszti Gyula vállalta, hogy az EL-ban
történõ bemutatkozáshoz felkérõ leve-
let ír a szakosztályok elnökeinek.

Ormos Balázs az egyesületi tagság el-
ismerésével kapcsolatban elmondta,
hogy a tagság adataiban sok hiányosság
van, így a belépések idõpontja is hiá-
nyos. Ezért a Titkárság évente kétszer

megküldi a helyi csoportok titkárainak a
hiányzó adatok listáját, sajnos nem sok
eredménnyel. Tájékoztatta az elnöksé-
get, hogy a Titkárság – a hcs titkárok ké-
résére – két éve folyamatosan adja ki a
tagsági okiratot, de ehhez szükséges az
OEE-be való belépés idõpontja. 

Az Elnökség köszöni Bánó László-
nak a Gyökerek és lombok sorozat VI.
kötetének megjelentetéséhez nyújtott
1 000 000,- Ft támogatást.

Pápai Gábor Grátzer Miklós leve-
lébõl idézett, mely elismeréssel szól a
lapok tartalmáról. 

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: Doros István

Haraszti Gyula

Csóka Péter lemondott, Kolozsvári
Ákost elnökhelyettessé nevezték ki

Ismeretes, hogy 2006. augusztus 25-ével Csóka Péter
erdõmérnök, az Állami Erdészeti Szolgálat korábbi fõigaz-
gatója kapott megbízást az FVM Természeti Erõforrások
Fõosztálya vezetésére. Munkáját három fõosztályvezetõ-
helyettes segítette, Klemencsics András erdõmérnök, általá-
nos helyettes, Szepesi András erdõmérnök, aki egyben az er-
dészeti osztály vezetõje, továbbá Pintér István erdõmérnök,
aki a Vadászati, Halászati és Vízgazdálkodási Osztályt vezeti. 

Csóka Péter megbízatásáról 2007. április 30-ával lemon-
dott. Távozásának okáról nem kívánt nyilatkozni. 

A ForestPress úgy tudja, hogy a szakember visszatér ko-
rábbi állomáshelyére, a New York-i ENSZ apparátusba, az
Erdõfórum titkárságára.

A jelenleg szabadságát töltõ fõosztályvezetõ helyette-
sítését 2007. április 30-áig Klemencsics András általános
helyettes látja el. 

Kolozsvári Ákost, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal ellenõrzési önálló osztály korábbi vezetõjét 2007. áp-
rilis 2-ától az MgSZH gazdasági elnökhelyettesévé nevez-
ték ki. Mint ismert, a szakember korábban az ÁESZ gazda-
sági fõigazgató-helyettese volt.

(ForestPress)

Új belépõk:

Tischler Diána egyéb felsõf., Gergácz József et. – Gyõr
Eg. HCs; Nagy Zsófia em., Máriás Dávid em., Szabó Péter
em., Szekeres István egyéb felsõf. – Szolnoki HCs; Hámori
Sándor et. – Szombathelyi HCs; Vaspöri Eszter egyéb fel-
sõf. – Bp.ÁESz

Nem jön álom a szemünkre
Felnõtt lakosságunk 30 százaléka szenved álmatlanságban. A té-
mában rendezett országos konferencia szakemberei szerint az em-
berek 95 százalékánál lép fel élete során valamilyen alvászavar. Az
alvás aktív folyamatnak számít, az emlékezet megerõsítésén, több
belsõ elválasztású hormon kiválasztásának szabályozásán kívül a
biológiai óra mûködtetésében is fontos szerepe van. A rosszul
vagy napi hat óránál kevesebbet alvó ember rizikót hordoz magá-
ban arra, hogy a jól alvó társainál elõbb megbetegszik, a már
meglévõ betegségeinek kisebbek a gyógyulási esélyei, továbbá
teljesítõképessége alaposan lecsökken. A már-már népbetegség-
nek számító álmatlanságban szenvedõk alapos kivizsgálására ha-
zánkban nyolc helyen mûködik alvásdiagnosztikai és terápiás
központ.

* * *

Négy hónapos nyár
A Kárpát-medence fokozott felmelegedése egyértelmû. A telek át-
lagosan 1,7 Celsius-fokkal melegebbek, mint száz évvel ezelõtt, s
az évi középhõmérséklet is 0,7 Celsius-fokkal emelkedett. A méré-
sek azt mutatják, hogy 1989 óta a nyarak átlagos hõmérséklete min-
den évben meghaladta a múlt század eleji értékeket. Szárazodik
hazánk is: a legutóbbi fél évszázadban 20 százalékkal kevesebb
csapadék hullott le, s az is viszonylag rövid idõ alatt, vagyis a szá-
raz periódusok még jobban meghosszabbodtak. Ebbõl és a
középhõmérséklet emelkedésébõl adódóan a nyár vége kitolódott,
állandósult a „vénasszonyok nyara”; 1976 óta átlagosan 20 nappal
hosszabb ideig élvezhetjük a nyári napsütést.

(Élet és Tudomány)


