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Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte a Kül-
döttközgyûlésen megjelenteket, megál-
lapította, hogy 47 fõ küldött jelent meg
és ezzel az ülés határozatképes. A jegy-
zõkönyv vezetésére Mester Gézánét, hi-
telesítõknek Koczka Zoltánt és Pintér
Csabát kérte fel, melyet a küldöttek egy-
hangúan megszavaztak. A Szavazatsze-
dõ Bizottság elnökének dr. Marosi Györ-
gyöt, tagjainak Sere Ferencet és Szõnyi
Jánost kérte fel, akiket a küldöttek szin-
tén egyhangúan szavaztak meg. 

A napirendi pontok egyhangú meg-
szavazása után dr. Pethõ József átadta a
szót Bogdán Józsefnek, a Díj Bizottság
elnökének, az elsõ napirendi pont elõ-
adójának, aki ismertette a 2009. évi
egyesületi kitüntetésekkel kapcsolatos
döntéseket és tudnivalókat. Tájékoztatta
a küldötteket, hogy Haraszti Gyula –
megköszönve a jelölést – a Díj Bizottság-
hoz azzal a kéréssel fordult, hogy a Be-
dõ Albert Emlékérem kitüntetésre való
felterjesztését ne vegye figyelembe, illet-
ve Kovács Gábor, mint a Díj Bizottság
tagja is lemond a Kaán Károly Emléké-
rem jelölésrõl. A beérkezett Bedõ Albert
kitüntetési javaslatok közül egy nem fe-
lelt meg a Kitüntetési Szabályzatban leír-
taknak, errõl a javaslatot beküldõ helyi
csoport titkárát tájékoztatta. Ezt követõ-
en dr. Pethõ József elnök saját hatásköré-
ben terjesztette elõ dr. Király Pál erdõ-
mérnököt a Tiszteletbeli Tagsági Díszok-
levél kitüntetésre, életpályája és egyesü-
leti tevékenységének ismertetésével.
Majd dr. Marosi György ismertette a sza-
vazás menetét, a szavazólapok kitöltésé-
nél felhívta a küldöttek figyelmét arra,
hogy ha bármelyik kitüntetési fokozat-
ban az elsõ 2 forduló során a 3-3 fõs le-

hetõség még nem lett kihasználva, a 3.
fordulóban a még szavazásra váró sze-
mélyek közül csak annyi fõre lehet sza-
vazatot leadni, amennyi kitüntetési hely
még kitöltetlen. Ha a 3. forduló így sem
hoz eredményt (50% + 1 fõ!), a szavazás
lezárul és 3 fõnél kevesebb személy kap
csak kitüntetést az adott fokozatban,
majd elkezdõdött a szavazás.

A két fordulóban, 47 érvényes szava-
zás után a Küldöttközgyûlés az alábbi
határozatot hozta:

1/2009. (május 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a következõ
tagtársaknak adományoz kitünteté-
seket:

Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél:
Dr. Király Pál
Bedõ Albert Emlékérem: Balsay
Endre, Korbonski Bogdánné, Sipos
Géza

Kaán Károly Emlékérem: dr.
Czerny Károly, Kondor Endre, prof.
dr. Rónay Eugen

Decrett József Emlékérem: Hoff-
man Mátyás, Miklósi Lajos, Szeke-
res Péter Pál

Elismerõ Oklevél: Detrich Miklós,
Domokos Gergely, Égetõ Gábor, Fü-
löp Tibor, Góhér Zoltán, Hanyvári
Zsolt, Hegedûs István, Herke József,
Kababik József, Kiss Károlyné, Kiss-
né Szabó Gabriella, Kovácsevics Pál,
Németh Szilveszter, Schmidt Ferenc,
Scholtz Péter, Tátrai Tibor, Varga Pé-
ter, Vereb István.

Dr. Pethõ József elnök gratulált a ki-
tüntetetteknek.

A szavazás közbeni idõt kihasználva
a második napirendi pont, az Egyesület

2008. évi közhasznúsági jelentésének,
pénzügyi tervének, pénzügyi befekteté-
si beszámolójának, valamint a 2009. évi
tervek elfogadása – mely dokumentu-
mokat a küldöttek elõre írásban kézhez
kaptak – került elõterjesztésre. 

Dr. Pethõ József elnök felvezetõjében
tájékoztatta a Küldöttközgyûlést, hogy az
Ellenõrzõ Bizottság elvárásainak megfele-
lõen a 2008. év pozitív eredménnyel zá-
rult. Megköszönte a munkában részt válla-
lók segítségét, kiemelve az MNV Zrt., az
állami erdõgazdasági zrt.-k, a Stihl Kft., a
magánerdõ-gazdálkodók pénzügyi támo-
gatását, valamint a sikeres FVM pályázato-
kat bonyolító titkárság munkáját. Megkö-
szönte az egyesület tisztségviselõinek, he-

lyi csoportjainak és szakosztályainak mér-
téktartó költségfelhasználását, az Erdésze-
ti Lapok digitalizálását segítõ Haraszti
Gyulának, Lengyel Lászlónak és Nagy
Lászlónak az önzetlen társadalmi munkát.
Megemlékezett a sikeres rendezvények-
rõl, elsõsorban a debreceni Vándorgyû-
lésrõl, az innoLignum Sopron rendez-
vényrõl, mely akadályok ellenére is sike-
res volt, az Európai Erdõk Hete rendez-
vényrõl, a Biomassza Konferenciáról. Az
érdekérvényesítés területérõl: az erdõtör-
vényrõl, melynek elfogadása az erdészek
sikere, az ötéves osztatlan erdõmérnök-
képzés visszaállításáról, az állami erdõ-
gazdaságok egységének megtartásáról.
Megköszönte a Pilisi Parkerdõ Zrt. gesztus
értékû szerzõdéskötését a Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtár vonatkozásában. 

Kolozsvári Ákos elmondta, hogy az
EB áttekintette az Egyesület 2008. évi
pénzügyi gazdálkodását, megállapítot-
ták, hogy anyagi gondok nem merültek
fel. A beszámolókkal és a tervekkel
kapcsolatos EB észrevételeket az Egye-
sület átvezette. Elismerését fejezte ki az
Elnökségnek a 2008. évi pénzügyi gaz-
dálkodásért, és ezt kívánta a 2009. évre
is.  Ezek után a 2008. évi Közhasznúsá-
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gi jelentést, a pénzügyi beszámolót és a
befektetési beszámoló elfogadását java-
solta a Küldöttközgyûlésnek.

Ormos Balázs fõtitkár szóbeli kiegé-
szítésében elmondta, hogy a 2008. évi
program és pénzügyi terv megvalósítása
közös munkát igényelt a tagság és a veze-
tés részérõl. A bevételek és a kiadások
összhangban voltak. A tervhez viszonyí-
tott többleteredmény lehetõvé tette, hogy
rendezzünk néhány, évek óta húzódó fel-
adatot. Tájékoztatta a küldötteket, hogy a
Gyökerek és lombok II-V. kötete bruttó
1000,- Ft-ért vásárolható meg, míg az OEE
kitûzõkhöz ingyen jutnak az egyesületi ta-
gok; az OEE felszámolta a Fõ utcában bé-
relt külön irodát, mely könyvek tárolására
szolgált. Köszönetet mondott a pénzügyi
tervek megvalósításában közremûködõk-
nek, kiemelve a Titkárság szerepét.

Dr. Pethõ József a 2009. évi tervvel
kapcsolatban elmondta, hogy a több be-
vétel az EL digitalizálására 7,710 mFt, il-
letve az Erdõk a közjóért c. könyv kiadá-
sára elnyert 2 mFt támogatásból is adó-
dik. Az Erdészeti Lapok 4 mFt-os posta-
költségének csökkentése érdekében
kérte a küldöttek támogatását abban,
hogy a tagság részére a helyi csoportok,
zrt.-k, az Egyesület Titkárságáról vigyék
el a lapokat. Ez igazi egyesületi munkát
jelentene, hiszen a személyes átadás so-
rán lehetõség nyílna a nyugdíjas kollé-
gákkal való beszélgetésre is. Emlékezte-
tõül elmondta, hogy a 2007. évi kárpátal-

jai tanulmányút során felvetõdött a Feke-
te-Tisza forrás felújításának támogatása,
mely az Egyesület ez évi programjában
is szerepel. A felújítási munkák felméré-
se végett május elején két fõ szakosztály
elnök és egy fõ szakosztálytag utazott ki.
Tájékoztatta a küldötteket, hogy május
elején levélben kérte Tátrai Miklóst, az
MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az álla-
mi erdõgazdaságok elsõ számú vezetõi
helyén követelje meg az okleveles erdõ-
mérnöki diplomát.

Átadta a szót Ormos Balázs fõtitkár-
nak, aki az írásban kiküldött 2009. évi
programhoz és beszámolóhoz szóbeli ki-
egészítést tett. Elmondta, hogy egyesüle-
tünk legfõbb tevékenysége az értékmeg-
õrzés és értékteremtés, melyet programjai
megvalósítása közben érvényesít. Egyik
történelmi tette az új erdõtörvény megal-
kotásában való részvétel, melyet a végre-
hajtási rendeletek vonatkozásában foly-
tatni kell. Kifejtette, hogy a válság követ-
keztében a természeti értékek, a föld, az
erdõ, a víz és a környezetbarát, megújuló
energetikai faanyag hasznosítása kerül-
nek elõtérbe, melyet az erdészeti szakmá-
nak ki kell használni. A tervvel kapcsolat-
ban hasonló fegyelmezett végrehajtást
kért, mint a 2008. évi tervnél volt az el-
múlt évben. Kolozsvári Ákos kiemelte,
hogy az adójogszabályok változása miatt
az alkalmazottak saját gk. használatát már
nem lehet az elmúlt évihez hasonlóan el-
számolni, az új megoldást tartalmazza a
költségvetés. Az Ellenõrzõ Bizottság a ter-
vezést megalapozottnak és jónak tartja,
kéri annak elfogadását.

A hozzászólásokban elhangzott,
hogy az OEE programjában szerepeljen
az év végi záró rendezvény megtartása
az Egyesület volt Székházának Erdész-
termében, ez az érdekérvényesítés egy
része. Élénk vita után a Küldöttközgyû-
lés megszavazta, hogy ismét legyen

rendezvény. Ugyanakkor kérdések ve-
tõdtek fel a jelenlegi tisztségviselõk
meghosszabbított mandátumáról év vé-
gén történõ választással. A vitát a
9/2007. sz. elnökségi határozat okozta
és az, hogy a határozat átvezetése a Vá-
lasztási Szabályzatban nem történt meg.
A Küldöttközgyûlés az elõterjesztést
nem tárgyalta, mivel nem volt elõkészít-
ve és nem szerepelt a napirendi pontok
között. Az Elnökségnek szükséges az
ellentmondást feloldani. 

Dr. Pethõ József elnök, szavazásra
tette fel a 2008. évi beszámolókat, a
2009. évi pénzügyi és a befektetési ter-
vet, valamint a programot:

2/2009/május 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2008. évi
közhasznúsági jelentést, a pénzügyi
beszámolót és a befektetési beszá-
molót külön-külön megtárgyalta és
elfogadta.

(Jelen van 47 fõ küldött; szavaza-
tok: 47 igen, 0 tartózkodás, 0 nem)

3/2009. (május 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2009. évi prog-
ramot, a pénzügyi tervet és a befekte-
tési tervet külön-külön elfogadta.

(Jelen van 47 fõ küldött; szavaza-
tok: 47 igen, 0 tartózkodás, 0 nem)

Az egyebek napirendi pontban Kiss
László vezérigazgató számolt be az
Ipoly Erdõ Zrt. által szervezett selmec-
bányai Vándorgyûlés szervezésének ál-
lásáról.

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
a Küldöttközgyûlés munkáját és az
ülést bezárta.

kmf.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

az ülés elnöke
Koczka Zoltán

hitelesítõ
Pintér Csaba

hitelesítõ




