
Az OEE Elnöksége mandátumának kor-
rekt lezárása érdekében kérdések sorát
tárgyalta meg, melyekre adott válaszai
megtalálhatók az ülés részletes jegyzõ-
könyvében. A lezáratlan, de tovább vi-
telre érdemes ügyek a régi és az új el-
nökség által aláírandó átadás-átvételi
jegyzõkönyvbe kerülnek, tizenkét eset-
ben viszont határozat született.

1/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE Elnöksége meghallgatta
és elfogadta Káldy József vezéri-
gazgató beszámolóját a 141. pécsi
Vándorgyûlés elõkészületeirõl, s
megnyugvással vette tudomásul a
szervezés megfelelõ állását. Az elõ-
adottak alapján nagy várakozás-
sal tekintünk a Baranyai Erdész Év
címen jegyzett, a magyar erdészet
átfogó bemutatkozása elé, Európa
Kulturális Fõvárosában.

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

2/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE Elnöksége köszönettel el-
fogadta a ZALAERDÕ Zrt., az OEE
Nagykanizsai Helyi Csoportja és
az OEE Zalaegerszegi Helyi Cso-
portja közös jelentkezését a 2011.
évi Vándorgyûlés rendezésére, Za-
laegerszeg helyszínnel.

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

3/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE Elnöksége meghallgatta
és elfogadta Wisnovszky Károly,
az OVB elnökének a 2010. évi egye-
sületi választások elõkészületeirõl
elmondott ismertetõjét. Megállapít-
ható volt, hogy az OEE Választási
Szabályzata szerint alapos és mind-
egyik tagtársunkat informáló
program alapján halad a szerve-
zés. Egyúttal tájékoztatjuk a 2006-
ban választott küldötteinket, hogy
mûködésük záró állomása a 2010.
április 7-re tervezett Küldöttköz-
gyûlés lesz, ahol majd döntenek az

OEE 2009. évi beszámolóiról és
2010. évi programjáról, valamint
szavaznak a kitüntetettekrõl. Man-
dátumuk lejártának hivatalos dá-
tuma 2010. május 13. lesz, mert a
következõ napon, május 14-én ül
össze az újjáválasztott  Küldött-
közgyûlés, hogy a következõ négy
év OEE Elnökségét megválassza.

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

4/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE továbbra is kiáll Orvos
József tagtársunk, az Erdészeti
Címtár létrehozásáért végzett ál-
dozatos munkája mellett.. Viszont
2010-ben szükséges lesz -  az OEE
részérõl is – az eddig végzett mun-
ka áttekintése, hogy annak további
sorsáról egyértelmû döntés szület-
hessen.

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

5/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE Elnökség nagyra értékeli
a Geo-Environ Környezetvédõ
Egyesület Fekete-Tisza forrásfal
újjáépítésén tett erõfeszítéseit és
az elért eredményt. Mivel az OEE is
e fontos küldetéshez társul szegõ-
dött, ezért a 2010. évi költségvetése
terhére egyszeri 100 000 Ft támo-
gatást nyújt az Egyesületnek a fel-
merült költségek fedezésére.

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

6/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az Országos Erdészeti Egyesület
érdekelt abban, hogy az innoLig-
num soproni rendezvénynek to-
vábbra is szereplõje legyen, de ab-
ban is, hogy az új elnevezés kap-
csán keletkezett és két éve tartó bí-
rósági perünk lezárásra kerüljön.
Az Elnökség elfogadta ennek közeli
idõpontját jelzõ fõtitkári jelentést.

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

7/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az Elnökség mandátumának vé-
géig – a zavartalan átadás-átvétel
érdekében – folyamatos együttmû-
ködést kér a Fõtitkár és Elnök, illet-
ve Elnökség között az OEE pénz-
ügyi döntéseiben és az erdészetpo-
litika esetleges állásfoglalásaiban.
Így a volt Székházban tervezett
bérleti viszonyra vonatkozó lépé-
sek ezen idõben nem irányulhat-
nak az OEE terhére kötendõ pén-
zügyi elkötelezettségre. Az Elnök-
ség megbízza Ormos Balázs fõtit-
kárt a megállapodás körülményei-
nek tisztázásával és Elnökség elé
terjesztésével.

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

8/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az Elnökség a benyújtott írásos
dokumentumok alapján jóváhagy-
ja a Soproni Hallgatói Helyi Cso-
port megalakulását.

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

9/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az Elnökség jóváhagyta az Er-
délyi Helyi Csoport megalakítását,
egyben kéri a Küldöttközgyûlést,
hogy a hatáskörébe tartozó tagdíj
megállapítása vonatkozásában –
az erdélyi kollégák kérésére – egy
mérsékeltebb, 500 Ft/év tagdíjat ál-
lapítson meg.

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

10/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE Elnöksége döntött arról,
hogy a Lengyel Erdészeti Egyesület
által 2009. október 21-23. között
kezdeményezett – EU keretek kö-
zött végrehajtandó – Európai Fia-
talok az Erdõkért nemzetközi ver-
senybe (YPEF) mi magyarok is be-
kapcsolódunk. Ugyanakkor el kell
fogadnunk, hogy ebbe a verseny-
mozgalomba csak úgy tudunk be-
kapcsolódni, ha társul fogadjuk a
Kitaibel Pál-, Herman Ottó- és a
Kaán Károly-versenyeket már évti-
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Egyesületi hírek

Jegyzõkönyv-kivonat
az Elnökség 2010. február 11-i ülésérõl
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zedek óta bonyolító szervezeteket.
A folytonosság zavartalan biztosí-
tására Kovácsevics Pált, a Közön-
ségkapcsolatok Szakosztály titká-
rát jelöli.

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

11/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az Elnökség megerõsíti, hogy
az Egyesület részérõl a Közön-
ségkapcsolati Szakosztály által
támogatott „Kétmilliomodik hek-
tár magyar erdõ emlékérem” ala-
pítása, mely 2008. november 20-
án került aláírásra az MgSzH
Központ Erdészeti Igazgatósága
és az Országos Erdészeti Egyesü-
let részérõl, jó döntés volt. Ezen
alapításunk a sajtó irányába
nyújtott gesztusként értékelendõ
– jó értelmû visszaigazolását ér-
zékeljük.

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

12/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE Elnöksége az erdészet jó
hírét keltõ „Szövetségben a fákkal” cí-
mû, Duna TV-ben futó sorozat készí-
tõjét Rozsnyai Aladárt 150 000 Ft, va-
lamint a Vadászok Rádióján
(www.nimrod.hu) futó, az OEE-t be-
mutató riport készítõjét, Szakál Zol-
tánt 70 000 Ft értékû elismerésben ré-
szesítette.

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

Dr. Pethõ József
elnök

Mester Gézáné
Jegyzõkönyvvezetõ

hitelesítõk: Máté Zoltán
Tihanyi Gyula

Új belépõk

Miskolci Helyi Csoport: Tóth
Ádám erdésztechnikus, Szigetközi
Márton erdõmérnök; Békés me-
gyei Helyi Csoport: Németh Sán-
dor egyéb középfok; Sárospataki
Helyi Csoport: Ifj. Mester Zoltán
erdésztechnikus; Visegrádi Helyi
Csoport: Kormos Krisztina egyéb
felsõfok, Hóber Márta egyéb felsõ-
fok; Csongrád megyei Helyi Cso-
port: dr. Ágoston Istvánné, Németh
Bettina faipari mérnök, Kozma Bo-
tond tanuló, Lázár Balázs tanuló;
Baranya megyei Helyi Csoport:
Finta Szilárd erdésztechnikus, Ba-
gó Zsolt erdésztechnikus, Pongrácz
Viktor erdésztechnikus, Dudás Ottó
Milán erdésztechnikus, Golubics
István erdésztechnikus, István Imre
erdõmérnök, Fenyvesiné Bakó Judit
faipari mérnök; Kaposvári Helyi
Csoport: Vizeli István András
egyéb felsõfok; Gyõr Erdõgazda-
ság Helyi Csoport: Németh Eszter
tanuló, Horváth Gábor egyéb felsõ-
fok, Udvardy Péter egyéb középfok,
Kövecsesné dr. Gõsi Viktória egyéb
felsõfok; Gyõr Magánerdõgazd.
Helyi Csoport: Varga Ádám er-
désztechnikus, Somos András egyéb
felsõfok; Bp. HM Helyi Csoport:
Kádár István erdésztechnikus,
Csonka Attila erdésztechnikus, Bar-
tus Bence erdésztecnikus; Debrece-
ni Helyi Csoport: Ferencz Fanni
Luca erdõmérnök, Pintér Gyula
egyéb felsõfok; Szombathelyi He-
lyi Csoport: Fillinger Balázs erdõ-
mérnök, Szatmári Gabriella erdõ-
mérnök; Mátrafüredi Helyi Cso-
port: Gréczi László egyéb felsõfok;
Egri Helyi Csoport: Stork Nándor
erdésztechnikus, Bársony István,
Koch Dénes; Tamási Helyi Cso-
port: Kiss Imre erdésztechnikus;
Egyéni tag: Villányi György egyéb
felsõfok, Mekli Mihály erdésztechni-
kus, Pap László egyéb felsõfok, Hor-
váth Magda egyéb felsõfok, Pataki
Tamás erdõmérnök; Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Helyi
Csoport: Milotai Edina Gréta
egyéb felsõfok, dr. Timkó Ágnes
egyéb felsõfok

Erdõmûvelési Szakosztály 
Téma: Tájékoztató az új erdõtörvényrõl,
ahhoz kapcsolódó rendeletekrõl és az
erdõt érintõ pályázati lehetõségekrõl,
elõzetesen összegyûjtött kérdések meg-
válaszolása.

Az érdeklõdõk nagy száma és a késõ
délutánig tartó kitartása is igazolja,
hogy sok még a nyitott kérdés az egysé-
ges értelmezésben és alkalmazásban.

Elõször dr. Nagy Dániel a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Természeti Erõforrások Fõosztály
vezetõje tartott tájékoztatást a meghir-
detett és várható pályázatokról, vala-
mint az erdõtörvényhez kötõdõ hátralé-
võ rendeletekrõl.

Készül például a díjtételekrõl, a szak-
személyzetrõl és egyenruháról, szálalási
tervrõl, szarvasgomba gyûjtésrõl,  bioti-
kus károsításokról, erdészeti útépítésrõl,
NATURA 2000 felülvizsgálatról szóló
rendelet. Politikai döntésre vár az erdõ-
védelmi szolgálatról és a faanyag nyo-
mon követésérõl készült rendelet is. – A
faanyag nyomon követhetõségénél cél,
hogy a rendszer az EU által elfogadott
erdõtanúsítás legyen.  

A rendelet-elõkészítésnek határt
szab, hogy mindössze nyolc fõ dolgo-
zik az Erdészeti Osztályon. 

Sajnálatosan számos korábbi támo-
gatási cím költségvetési fedezete 2010-
re nem biztosított. A nemzeti forrásból
fizetett támogatások a felére apadnak, a
kb. 1,3 milliárd forintból pl. az erdõtele-
pítések csak befejezett állapotukban tá-
mogathatók. Erdõvédelemre, közcélú
feladatokra ebben az évben nem jut tá-

mogatás. Útépítések támogatására az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ramban egyelõre nincs lehetõség.

Az elsõdlegesen védelmi rendeltetésû
erdõkben is viselniük kell az állami er-
dõkezelõknek az adódó többletköltsé-
geket. A közjóléti feladatokat is az erdei
haszonvételekbõl kell kigazdálkodni.

Az elõzetesen összegyûjtött és a fór-
um végén feltett kérdésekre dr. Nagy
Dániel és dr. Mihálffy Imre, az MGSZH
Központ Erdészeti Igazgatóság osztály-
vezetõje válaszoltak.

Az új erdõtörvénynek és kapcsolódó
rendeleteinek értelmezésével, valamint
gyakorlati alkalmazásával most ismerke-
dik a szakma. A számos egyértelmû válasz
mellett pár kérdésre még a válaszadók is
késõbbre ígértek végleges állásfoglalást.
Néhány felvetésre írásos kérés formájában
kérte a fõosztályvezetõ a megerõsítést. 

A kérdések értelmezésérõl kialakult
viták során a fõosztályvezetõ kinyilvá-
nította abbeli álláspontját, hogy a gaz-
dálkodó számára kedvezõbb értelme-
zés kialakításához nem tartja elfogadha-
tónak a gazdaságossági indokokat. 

A NATURA 2000 területeken több
korlátozás várható, itt a magántulajdo-
nosokat kárpótolni fogják.

Többek véleménye szerint várható,
hogy a véghasználatok egybefüggõ te-
rületének korlátozása, a tarvágások kö-
zött kötelezõen hagyandó elválasztó sá-
vok és az egymenetû végvágás tarvá-
gássá minõsítése miatt csökkenni fog a
fakitermelési lehetõség. 

A különbözõ korlátozások kapcsán
javaslat fogalmazódott meg, hogy mi-

Szakosztály- és HCs-ülések




