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Helyszín: Budapest MTESz Budai Kon-
ferencia Központ 700-as terem.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte a
2006-2010-ig tartó mandátum utolsó
Küldöttközgyûlésén megjelenteket.
Megállapította, hogy 48 fõ küldöttel az
ülés határozatképes. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Dobre Kecsmár Csabát és Koczka Zol-
tánt kérte fel, akiket a küldöttek egy-
hangúan szavaztak meg. A Szavazatsze-
dõ Bizottság elnökének dr. Marosi
Györgyöt, tagjainak Sere Ferencet és
Szõnyi Jánost kérte fel, akiket a küldöt-
tek egyhangúan szavaztak meg.

A napirendi pontok egyhangú meg-
szavazása után dr. Pethõ József megkö-
szönte a Díj Bizottság négyéves mun-
káját. Bogdán József, a Díj Bizottság el-
nöke, az elsõ napirendi pont elõadója
tájékoztatta a küldötteket, hogy a beér-
kezett 2010. évi kitüntetési javaslatok
közül  három szakosztály támogató ja-
vaslatát a késõi beküldés miatt nem le-
hetett figyelembe venni; a kitüntetési
keretszámokat minden régió és szak-
osztály betartotta. A DB elnöke hivat-
kozott az Elnökség 2010. március 9-i
határozatára, mely a Kitüntetési Sza-
bályzat 1. sz. mellékletének, a Tisztelet-
beli Tagsági Díszoklevél adományozá-
sának módosítását szavazta meg. Ezt
követõen dr. Pethõ József elnök saját
hatáskörében terjesztette elõ Halász
Aladár erdõmérnököt a Tiszteletbeli
Tagsági Díszoklevél kitüntetésre, mun-
kásságának ismertetésével. Az írásban
kiküldött javaslatának szóbeli kiegé-
szítéseként elmondta, hogy Halász Ala-
dár erdõmérnököt a kitüntetésre az
OEE Szeniorok Tanácsa és dr. Várady
Géza egyesületi tag javasolta. Majd dr.
Marosi György ismertette a szavazás
menetét, felhívta a küldöttek figyelmét
arra, hogy a Bedõ Albert, Kaán Károly
és Decrett József kitüntetésnél 3-3 fõt
kell jelölni. Szavazni kell a Tiszteletbeli
Tagsági Díszoklevélre és az Elismerõ
Oklevél kitüntetésre is. Ha az elsõ for-
dulóban nincs meg az 50%+1 fõ, a sza-
vazás tovább folytatódik.  A szavazatok
összeszámlálása szünetében folytató-
dott a Küldöttközgyûlés.

A második napirendi pont tárgyalása
elõtt dr. Pethõ József elnök értékelte az
elmúlt négy év munkáját. Szólt 

– az erdészet egységének megtartá-
sára,

– az erdõsültség növelésére,

– az állami erdõgazdálkodás meg-
osztásának megakadályozására,

– az erdészeti szolgálat területi rend-
szerének és ellenõrzõ szerepének meg-
õrzésére,

– a klasszikus erdõmérnökképzés
visszaállítására,

– a nemtelen támadások visszautasí-
tására tett folyamatos helytállásáról.

Elmondta, hogy hozzánk hasonlóan
kevés szakma õrizte meg igazi arcula-
tát. Mindezt az a sok értékes munka is
segítette, mely a vándorgyûléseinkben,
kiadványainkban, programjainkban, ta-
nácskozásainkon hozott határozatok-
ban, azaz az OEE szervezeteinek együt-
tes munkájában testesült meg. 

Megköszönte a támogatók segítségét,
köztük kiemelte a STIHL Kft.-t, mint a
legnagyobb támogatót. Tájékoztatta a
küldötteket, hogy a márciusi elnökségi
ülésen határozat született arra, hogy a
decemberi évzáró Küldöttközgyûlés
idõpontjára el kell készíteni a helyi cso-
portok és szakosztályok történetét be-
mutató OEE Almanach elsõ kötetét. Fel-
hívta a figyelmet a további fontos fela-
datokra, köztük az OEE Almanach to-
vábbi köteteinek elkészítésére, az Erdé-
szeti Lapok postaköltségeinek megtaka-
rítására és a Székházunk sorsára, me-
lyek további gondozása már a követke-
zõ elnökségre tartozik. Bejelentette,
hogy az elnökséget tovább nem vállalja,
életében kiemelt pillanat volt a négy év.

A második napirendi pontban Koloz-
svári Ákos, az Ellenõrzõ Bizottság elnö-
ke az írásban megküldött jelentés szó-
beli kiegészítéseként elmondta, hogy
az Egyesület külsõ támogatások igény-
bevételére szorul, de így mûködnek az
egyesületek. Az EB megtárgyalta a
2009. évi beszámolót, Ormos Balázs fõ-
titkár a módosításokat megtette, így an-
nak elfogadását javasolja.

Ormos Balázs fõtitkár az írásban
megküldött anyag szóbeli kiegészítésé-
ben elmondta, hogy a pénzügyi tervet
sikerült teljesíteni, a táblázatos formá-
ban kibontott részletekbõl pedig lát-
szik, hogy milyen sokrétû feladatot kell
megoldani a támogatások és a pályáza-
tok pénzügyi forrásainak megszerzése
és a 2009. évi egyesületi program meg-
valósítása során. Megköszönte a támo-
gatók segítségét. Kiemelkedõ tevé-
kenységként értékelte a helyi csopor-
tok, és  szakosztályok munkáját; a Sel-
mecen megtartott Vándorgyûlést az

Ipoly Erdõ Zrt. szervezésében; az öt-
éves osztatlan erdõmérnökképzés
visszaállításában való közremûködést;
az új erdõtörvény létrehozásában való
aktív részvételt; az Erdészeti Lapok digi-
talizálásának megvalósítását; az egykori
Székházunk birtokbavételéért tett erõ-
feszítéseket; az Erdészeti Erdei Iskolák
minõsítésének megszervezését és azt,
hogy megjelenhetett az OEE honlapjá-
nak kiadványa. 

1/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2009. évi
Közhasznúsági jelentést, a pénz-
ügyi beszámolót és a befektetési
beszámolót elfogadta.

(Jelen van: 48 fõ küldött: 48 igen,
0 tartózkodás, 0 nem)

Ezt követõen Kolozsvári Ákos érté-
kelte az Egyesület elmúlt négy évi pén-
zügyi tevékenységét. Kiemelte, hogy az
Egyesület a mûködõképességét végig
fenntartotta, a programok mögött a
pénzügyi források rendelkezésre álltak.
A közhasznúsági elvárások, az elszá-
molások megtartása Ormos Balázs ér-
deme. A szabályozottság vonatkozásá-
ban kifogásolta az Alapszabály módosí-
tásának hiányát, melynek következté-
ben voltak mûködésbeli zökkenõk.
Ezek közé sorolta az Elnökség mandá-
tuma érvényessége körül kialakult vitát,
melybõl a tanulságot is le kell vonni, és
az EB-nek is jobban oda kellett volna fi-
gyelnie. Az EB munkája során megem-
lítette Bak Julianna kiemelkedõ mun-
káját, mely során az Elnökség kérésére
is jól megfelelt. A jövõre vonatkoztatva
javasolta, hogy az eseti ellenõrzés mel-
lett a programszerû vizsgálatokat is meg
kell tartani. Megköszönte a küldöttek,
az elnök, a fõtitkár segítõ munkáját.

Ormos Balázs röviden szólt a 2010
évi programról, melynek során kiemel-
te, hogy az Egyesület „stratégiai prog-
ramjait”, melyek évente ismétlõdnek, a
pénzügyi helyzet függvényében bõvíte-
ni szükséges. A 2010. évi program pénz-
ügyileg is megalapozott és ezt köszöni
a támogatóknak, a helyi csoportok és
szakosztályok vezetõinek és tagjainak.
Vadas Ferenc küldött a Székházunk bir-
tokbavételi helyzetérõl érdeklõdött.
Holdampf Gyula pedig javasolta, hogy
az Erdészeti Lapok postaköltségének
rendezése érdekében, aki nem csopor-
tosan kapja a lapot, fizesse ki a posta-
költséget is. Dr. Pethõ József elnök vála-
szában kitért arra, hogy a Székház
ügyében Ormos Balázs fõtitkár tárgyalt

JEGYZÕKÖNYV
az OEE 2010. április 7-én 10 órától tartott Küldöttközgyûlésérõl



és az átmeneti idõszakban nem kívánt
terhet adni a következõ Elnökségnek a
havi közel százezer forint bérleti díjjal.
Azt is elmondta, ogy ez ügyben az El-
nöksége véleménye megoszlott. 

2/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2010. évi
programot, a pénzügyi tervet és a
befektetési tervet elfogadta.

(Jelen van: 48 fõ küldött: 48 igen,
0 tartózkodás, 0 nem)

Dr. Pethõ József az Erdélyi Helyi Cso-
port kérését tolmácsolta – írásban minden
küldött megkapta –, mely szerint egy
csökkentett – 500.- Ft/év –  tagdíjat fizet-
hessenek, mivel a tagok az EMT tagjai is.
Schmotzer András tájékoztatta a Küldött-
közgyûlést, hogy az Erdélyi Helyi Csoport
hivatalos megalakulása a Vándorgyûlés
idején a Mecseki Erdészeti Zrt. Sellyei Er-
dészeténél lesz, és ez alkalomból egy
egyesületi zászló átadására kerüljön sor,
melyet támogattak a jelenlévõk.

3/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés elfogadta az
Erdélyi Helyi Csoport csökkentett –
500.- Ft/év – tagdíj fizetését.

(Jelen van: 48 fõ küldött: 48 igen,
0 tartózkodás, 0 nem)

Ezt követõen dr. Marosi György, a Sza-
vazatszedõ Bizottság elnöke ismertette,
hogy az elsõ forduló után 48 érvényes sza-
vazat volt, és kihirdette a végeredményt.

4/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a következõ
tagtársaknak adományoz kitünte-
téseket:

Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél
Halász Aladár
Bedõ Albert Emlékérem
Ripszám István, Kolozsvári

Ákos, Haraszti Gyula
Kaán Károly Emlékérem
Dr. Bartha Dénes, Õsz Gusztáv,

Dr. Folcz Tóbiás

Decrett József Emlékérem
Lempel István, Princzes József,

Ábrahám Gábor
Elismerõ Oklevél
Dr. Ádámfi Tamás, Bajnai Csa-

ba, Balogh Lajos, Farkas László,
Farkas Zsuzsanna, Galambos Ist-
ván, Jancsó György, Keskeny Jó-
zsef, Kiss Béla, Kovács László,
Kozma Tibor, Szabó Nándor, Szent-
péteri Sándor, Szuromi László, Dr.
Takács László, Zöldág János

Dr. Pethõ József elnök gratulált a ki-
tüntetetteknek és megköszönte a Kül-
döttközgyûlés mai és négyéves munká-
ját, majd az ülést bezárta.

K.m.f.
Dr. Pethõ József

elnök
Mester Gézáné

Jegyzõkönyvvezetõ
Jegyzõkönyv hitelesítõk.
Dobre Kecsmár Csaba

Koczka Zoltán
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Kiss László
(1921–2009)

2009 szentestéjén ha-
gyott itt minket örökre.

KISS LÁSZLÓ, a
Nyírerdõ Zrt. jogelõd-
jének a FEFAG Deb-
receni Parkerdészeté-
nek nyugalmazott er-
dészeti igazgatója
1921. augusztus 9-én
a debreceni erdõs-

pusztán, a mézeshegyi erdészházban szüle-
tett régi erdészcsaládban. Dédapja, nagyapja,
édesapja, szintén erdészek voltak, így meg-
volt az indíttatás. Középiskolai erdészeti ta-
nulmányait az esztergomi erdész szakiskolá-
ban fejezte be 1942-ben. Ezt megelõzõen
(1938-tól 1940-ig ) és ezt követõen rövid ide-
ig (1942.VII.01-1942.X.-hóig) erdészgyakor-
nokként tevékenykedett Gúthon és a Debre-
ceni Nagyerdõn, majd katonai szolgálatra
hívták be, és csak a hadifogságból 1946-ban
történt hazaérkezése után folytatta munkáját
a tiszadobi erdõgondnokságon, elõbb üzemi
segédtisztként (1946–1947), majd mint üze-
mi tiszt és kerületvezetõ erdész (1947-1950).
Itt kötött házasságot Kolozsi Valéria tanító-
nõvel, mely házasságból két gyermeke szü-
letett.

1950. január 1-jén a Hajdúsági Állami Er-
dõgazdaság nagycserei erdészetéhez került,
kerületvezetõ erdésznek, majd 1950. június
20-án a bánki erdészethez helyezték üzem-
egység vezetõnek, ezt követõen pedig 1952-
tõl kinevezték erdészetvezetõnek. Ezt a
munkakört 1978-ig töltötte be Bánkon.

1978-ban, az öt erdészetbõl megalakult
Debreceni Parkerdészetet vette át, melynek

elsõ vezetõje, illetve igazgatója volt egészen
nyugdíjazásáig. 

Kiss László iskolapéldája volt az egy mun-
kahelyen évtizedekig helyt álló, kitartóan dol-
gozó, munkaterületét kitûnõen ismerõ ered-
ményes szakembernek. Erdészetének, erdé-
szeteinek területén óriási gyakorlattal, tapasz-
talattal irányította az erdõgazdálkodás teljes
folyamatát. Elsõsorban az erdõmûvelési fela-
datokat oldotta meg tudományos felkészült-
séggel. Bizonyítják ezt az irányításával megva-
lósult létesítmények: a több ezer hektár jó mi-
nõségû erdõsítés, és a debreceni erdõspusztá-
kon folytatott természetmegõrzõ, jóléti hatású
erdõgazdálkodás, valamint az általa vezetett
erdészet(ek) területén megvalósított erdei
üdülõközpont(ok) is. 

Az erdõspuszták szerelmesének, elkötele-
zett hívének szárnyakat adott a jóléti erdõk
fejlesztésében való közvetlen részvétel és ve-
zetõi tevékenység. Töretlen ambícióval, határ-
talan lelkesedéssel irányította a jól átgondolt
és jól megtervezett fejlesztés munkálatait.
Megépült a bánki pihenõerdõ-központ, a Táj-
ház a füvészkert-arborétummal, a bánki lovas
központ, a fancsikai pihenõerdõ-központ, a
fancsikai horgásztavakkal, kilátókkal, erdei
turistautakkal. Kialakították a nagycserei pihe-
nõerdõ-központot a szórakoztató centrum-
mal, a hármashegyi pihenõerdõt az ifjúsági
centrummal, és megépült e pihenõ központo-
kat összekötõ erdei Panoráma út. Mûködni
kezdett a megújult „Zsuzsi” erdei kisvasút.

Nemcsak sokoldalú és eredményes szak-
ember volt Kiss László, hanem határozott, vas-
akaratú, igen következetes, és igazságos is. A
katonás fegyelem ellenére munkatársai köré-
ben elismert, népszerû vezetõ és szervezõ volt. 

Pályafutása alatt szakemberek egész sorát
képezte, nevelte jó gyakorlati szakemberré, is-

kolát teremtve és elismerést szerezve ezzel ma-
gának, a családjának és a szakmának egyaránt.
A vezetése alatt dolgozó szakemberek, kiállván
a gyakorlat próbáját, kiváló szakemberek lettek.

Hivatali munkája mellett aktív tagja volt
az Országos Erdészeti Egyesületnek. Elõadá-
sokkal, számos szakmai bemutató kezdemé-
nyezésével és lebonyolításával derekasan
kivette részét az ilyen jellegû tevékenység-
bõl is. Imádta a természetet és a vadászatot.
A MAVOSZ megyei Intézõ Bizottság titkára
és Társulati elnök volt a vadásztársaságánál. 

Eredményes szakmai munkásságáért tíz
alkalommal részesült a „Kiváló Dolgozó”
vállalati kitüntetésben. Birtokosa volt az „Er-
dészet Kiváló Dolgozója” miniszteri kitünte-
tésnek is. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
az erdõspuszták sikeres és hatékony fejlesz-
tésért a Munka Érdemrend bronz, ezüst, és
arany fokozatát adományozta számára, mi-
közben a legmagasabb szakmai elismerés-
ben, a „Bedõ Albert Díj”-ban részesült.

Debrecen város erdeinek fejlesztéséért
megkapta a „Debrecen Városáért” kitünte-
tést. Háromszor jutalmazták Nimród vadász-
érem kitüntetéssel. A Nyugat-Magyarországi
Egyetem Róth Gyula Gyakorló Szakközépis-
kola és Kollégium a 65 éve szerzett techni-
kusi képesítése alapján közmegelégedésre
teljesített hivatásáért nemrégiben „Vasokle-
velet” adományozott részére.

Az erdõ volt az élete mindenkor, éjjel és
nappal, ünnep- és vasárnapokon. Az Erdõ
nem is maradt hálátlan, mert elkísérte hosszú
élete során a bölcsõtõl a sírig. Nyolcvankilen-
cedik életévében temettük el a Nagyerdõ fái
alá, melynek egyedeit egykor dédapja, nagy-
apja és apja ültettetett és vigyázott.

Béke poraira.
Dr. Kiss László




