
Az ülés helyszíne: a Pilisi Parkerdõ Zrt.
által vagyonkezelt Erdészeti Informáci-
ós Központban elhelyezett OEE Wag-
ner Károly Erdészeti Szakkönyvtár

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

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Doros István technikus alelnök,
Haraszti Gyula EL SzB elnök, Kiss
László, Kertész József és Tihanyi Gyula
régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Kolozsvári Ákos EB elnök, dr. S.

Nagy László MTESZ alelnök, az OEE
Szeniorok Tanácsa elnöke, dr. Sárvári
János a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke,
könyvtár õre, Ormos Balázs fõtitkár,
Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester Gé-
záné titkárságvezetõ.

Munkahelyi elfoglaltsága miatt ki-
mentését kérte: Bodor Dezsõ Károly
magánerdõs alelnök, Horgosi Zsolt,
Máté Zoltán és Puskás Lajos régiókép-
viselõk

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte
az elnökségi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az Elnökség 7 fõ-
vel határozatképes. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Doros István és Haraszti Gyulát kérte
fel, mellyel az Elnökség tagjai egyetér-
tettek. Az Elnökség a meghívóban ki-
küldött napirendi pontokat egyhangú-
an elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban került
megtárgyalásra a Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtár és az Egyesület
számára fontos helységek bérleti szer-
zõdése, mely a Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel
kerül megkötésre, együttmûködve a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetségével. Az Elnök-
ség a Bérleti Szerzõdés tervezetét pont-
ra-pontra megtárgyalta. Egyhangú véle-
mény volt, hogy a szerzõdés megkötése
fontos esemény az Egyesület életében,
hiszen ezzel a könyvtár hosszabb távú
elhelyezése biztosított, és az alábbi ha-
tározatot hozta:

6/2009. (április 15.) sz. határozat
Az Elnökség megbízza dr. Pethõ

József elnököt a Bérleti Szerzõdés
2009. április 20-ig történõ  aláírásá-
val.  Az aláírást követõen a szerzõdés
2/5. és 12/1. pontját a Pilisi Parker-
dõ Zrt.-vel értelmezni kell és szük-
ség szerint mellékletként aláírni.

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

Második napirend a 2009. évi kitün-
tetetési javaslatok: dr. Pethõ József a ki-
tüntetési javaslatok tárgyalása elõtt is-
mertette a Díj Bizottság elnökétõl, Bog-
dán Józseftõl érkezett állásfoglalás ter-
vezetet, a leírtakkal az Elnökség egyet-
értett és az alábbi határozatot hozta:

7/2009. (április 15.) sz. határozat
A szavazás technikájának finomí-

tása érdekében, a Kitüntetési Sza-
bályzat elvét és elõírásait nem
érintve, az Elnökség elfogadja a Díj
Bizottság alábbi Állásfoglalását,
amelyet a 2009. május 7-i Küldött-
közgyûlésen ismertetni kell.

Az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége fontosnak tartja, hogy
egyesületi kitüntetést csak meggyõ-
zõ támogatottsággal (a Kitüntetési
Szabályzat 7/a. pontja szerint lega-
lább 50% + 1 fõ igen szavazatával)
lehessen elnyerni. Ennek biztosítá-
sa érdekében a három emlékérem-
re történõ szavazás során az alábbi-
ak szerint kell eljárni:

Ha bármelyik kitüntetési foko-
zatban az elsõ 2 forduló során a 3-3
fõs lehetõség még nem lett kihasz-
nálva, a 3. fordulóban a még szava-
zásra váró személyek közül csak
annyi fõre lehessen szavazatot lead-
ni, amennyi kitüntetési hely még
kitöltetlen. Ha a 3. forduló így sem
hoz eredményt (50% + 1 fõ!), a sza-
vazás lezárul és 3 fõnél kevesebb
személy kap csak kitüntetést az
adott fokozatban.

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

Ezt követõen az Elnökség megvitatta
a hatáskörébe tartozó kitüntetési javas-
latokat.  A szakosztályok által beküldött
javaslatokat a saját javaslataival kiegé-
szítve az alábbi határozatot hozta:

8/2009. (április 15.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség vita után, a hatáskö-
rébe tartozó kitüntetésekrõl az
alábbiakban határozott:

Tiszteletbeli Tagsági Oklevél
Elnökség saját jogán: dr. Király

Pál (7 igen)

Bedõ Albert Emlékérem
Szakosztályi javaslatból: Haraszti

Gyula (6 igen, 1 tart.)
Balsay Endre (7 igen)
Elnökség saját jogán: Andrésiné

dr. Ambrus Ildikó (7 igen)
dr. Bartha Dénes (7 igen)

Kaán Károly Emlékérem
Szakosztályi javaslatból: Burián

Endre (7 igen)
Kondor Endre (7 igen)
Elnökség saját jogán: Prof. dr. Ró-

nay Eugen (7 igen)
dr. Rumpf János (6 igen, 1 tart.)

Decrett József Emlékérem
Szakosztályi javaslatból:

nem volt javaslat (Apatóczky István
2 igen, 5 nem)

Elnökség saját jogán: Ó Szabó Mi-
hály (7 igen)

Miklósi Lajos (7 igen)

Elismerõ Oklevél
Szakosztályi javaslatból:
Detrich Miklós (7 igen)
Domokos Gergely (7 igen)
Égetõ Gábor (7 igen)
Hanyvári Zsolt (7 igen)
Kovácsevics Pál (7 igen)
Németh Szilveszter (7 igen)
Elnökség saját jogán: nem volt

javaslat
Az Elnökség felkéri Ormos Balázs

fõtitkárt, hogy a javaslatokat a Díj Bi-
zottsághoz határidõben juttassa el.

(Jelen volt 7 elnökségi tag)

A harmadik napirendi pontban az
Elnökség – az Ellenõrzõ Bizottság ülé-
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sén kialakított véleménye és javaslata
alapján – Ormos Balázs fõtitkár elõter-
jesztésében megtárgyalta a 2008. évi
közhasznúsági jelentést, a befektetések
beszámolóját és a 2009. évi programot,
a pénzügyi tervet és befektetések ter-
vét. A fõtitkár tájékoztatta az Elnöksé-
get, hogy a 2008. év pénzügyi teljesíté-
se terven felül sikerült, ezért a készleten
lévõ könyvek és kitûzõk leírásra került-
ek. Az Egyesület is költségcsökkentési
programot hajt végre, ennek érdekében
például az Erdészeti Lapok reprezentá-
ciós példányszámát csökkenteni szük-
séges, tekintettel arra, hogy ennek össz-
költsége 865 eFt volt és már elkészül az
elektronikus változat is, melyet érde-
mes használni. A pénzügyi lekötések
terv szerint történtek, 2009-ben a pénz-
lekötés csak a pénzpiaci alapban törté-
nik. A saját gépkocsi használat jogsza-
bályi változás miatt módosítható szemé-
lyi kifizetéssé. Új külalakban készül el a
2008-2009. évi pénzügyi terv-tény táb-
lázat, melyet a Küldöttközgyûlésnek
meg kell küldeni. 

Kolozsvári Ákos, az EB elnöke elis-
merését fejezte ki az Elnökségnek a
2008. év pénzügyi teljesítéssel kapcso-
latban és kérte Elnök urat ennek ismer-
tetését a Küldöttközgyûlésen. Az Ellen-
õrzõ Bizottság szeretné, ha ez a tervsze-
rû pénzügyi gazdálkodás a jövõben is
megmaradna.

Haraszti Gyula a költségcsökkentés
érdekében elõterjesztést készít az Erdé-
szeti Lapok interneten történõ megren-
delésével kapcsolatban.

Dr. Pethõ József kifejtette, hogy a
költségcsökkentés érdekében a Kül-

döttközgyûlés elé viszi, hogy az Erdé-
szeti Lapok költségtakarékos terjeszté-
sébe miként tudnának besegíteni a He-
lyi Csoportok.

Kertész József tájékoztatta az Elnök-
séget, hogy a költségcsökkentés érde-
kében a régiójába tartozó Visegrádi és a
Bp. HM helyi csoport lapjait minden
hónapban az Egyesület Titkárságáról
személyesen viszik el az erdõgazdasági
társaságok és a lapot elõfizetõ tagoknak
kiosztják.

Schmotzer András a 2008. évi terv-
hez kapcsolódóan tájékoztatta az El-
nökséget, hogy a jogi tagdíjat három er-
dõgazdaság nem fizette be, az egyéni
tagdíjak befizetésénél is hátralék mutat-
kozik. A 2009. évi egyéni tagdíjak befi-
zetése is csak részben történt meg. Ja-
vasolja, hogy az Elnökség munkatervé-
ben szerepeljen a helyi csoportok és
szakosztályok titkári értekezletének
megtartása. Felhívta a figyelmet, hogy a
jövõ évi választások miatt a szabályzat
szerint még ez évben meg kell választa-
ni a választási bizottságokat.

9/2009. (április 15.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2008. évi közhasz-
núsági beszámolót és a befektetések
beszámolóját elfogadja és a Küldött-
közgyûlés elé terjeszti jóváhagyásra.

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

10/2009. (április 15.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség a 2009. évi progra-
mot, pénzügyi tervet és a pénzügyi
befektetések tervét a módosítások-
kal együtt elfogadja és azt a Küldött-
közgyûlés elé terjeszti jóváhagyás-
ra. 

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

A negyedik napirendi pontban Kiss
László vezérigazgató ismertette az Ipoly
Erdõ Zrt. által Selmecen és a Börzsöny-
ben 2009. július 3-4-én rendezendõ idei
Vándorgyûlés tervezett programját. dr.
Pethõ József az Elnökség nevében elis-
merését fejezte ki vezérigazgató úrnak,
hogy a Vándorgyûlés számos újdonsá-
got és erdészeti múltunkat bemutató
programot tartalmaz.

Az ötödik napirendben dr. Pethõ Jó-
zsef javasolja az Elnökségnek, hogy Pá-
pai Gábor elõterjesztéseit – a Mezõtúri
Kaán Károly vetélkedõ szellemi és gya-
korlati vezetõinek dr. Tóth Albert és dr.
Krizsán Józsefné egyesületi kitüntetése,

valamint az „Év erdésze” Verseny elne-
vezése Henter Pálról – az idõ rövidsége
miatt tûzzék ismét napirendre. Egyhan-
gúan elfogadva (7 fõ).

Schmotzer András tájékoztatta az El-
nökséget, hogy a Visegrádi és a Bajai
HCs tagjainak még ebben a hónapban
átadásra kerül az egyesületi tagságot
igazoló Tagsági Okirat.

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
a meghívottak és az Elnökség tagjainak
munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.
Dr. Pethõ József

elnök
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk: Doros István

Haraszti Gyula

Ujházy Béla
(1925–2009)

1925. augusztus 23-án
született Budapesten.
Érettségi után 1943
õszén iratkozott be a
Mûegyetem Erdõmér-
nöki osztályára Sop-
ronban. Katonaság,
háborús viszontagsá-
gok, majd rövid hadi-

fogság után a háború után meginduló okta-
táskor azonnal folytatni tudta egyetemi tanul-
mányait, szülei betegsége miatt saját magá-
nak kellett gondoskodnia ellátásáról. Fõleg a
nyári idõszakokban dolgozott; elõször a Bu-
dapest Székesfõváros Mezõ- és Erdõgazdasá-
gi hivatalában, majd a Budapesti Erdõigazga-
tóság Erdõrendezõségénél tevékenykedett.
Késõbb a Központi Erdõrendezõségnél részt
vett az országos erdõleltár elkészítésében.

Erdõmérnöki diplomájának 1948-ban
történt megszerzése után elõször az Erdé-
szeti Kutatóintézetben, majd a jogutód ERTI-
ben kapott beosztást, ahol erdõvédelmi ku-
tatással foglalkozott. 1951-ben került külön-
bözõ erdõgazdasági munkakörökbe, kez-
detben a Dunaártéren, majd a Mátrában. 

1958-ban átkerült az Állami Erdõrende-
zés kötelékébe, és elõször a Mátrai Erdõgaz-
daságnál, majd Gyõrbe költözésekor a Kisal-
földi Erdõgazdaságnál lett erdõrendezési fel-
ügyelõ. 

Ettõl kezdve 1985-ben bekövetkezett
nyugdíjazásáig erdõfelügyelõként tevékeny-
kedett a Szombathelyi Erdõrendezõség, il-
letve Erdõfelügyelõség keretei között.

Munkássága elismeréseként több alka-
lommal kapott Erdészet kiváló dolgozója
miniszteri kitüntetést.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek pá-
lyafutása kezdete óta tagja volt.

2009. januárjában csendesen elhunyt,
február 6-án temettük Gyõrben.

Emlékét megõrizzük.    
Greguss László Géza

Hcs titkár

Új belépõk

Baranya megyei HCs: Nádasdi
Petra erdõmérnök, Szénási Miklós
erdõmérnök, Pyber Iván erdész-
technikus, Józsa István erdésztech-
nikus, Éles Csaba, Kiss Sándor er-
dõmérnök; Pápai HCs: Patocskai
Zoltán erdõmérnök, faipari mér-
nök; Kecskeméti HCs: Rózsa Ká-
roly erdésztechnikus; Gyõr Magán
HCs: Kanka Tibor erdésztechni-
kus; Balassagyarmati HCs: Varga
Zoltán erdõmérnök; Tamási HCs:
Boczor Ferenc egyéb felsõf.; Bp
HM HCs: Mészáros-Komáromy
Márk egyéb felsõf.; Egyéni tagság:
Oláh János faipari felsõf.; Visegrá-
di HCs: Mészáros Orsolya egyéb
felsõf.; Gödöllõi HCs: Szilágyi Pé-
ter tanuló; Kaposvári HCs: Pa-
laczki József erdõmérnök


