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Az ülés helyszíne: Budapest MTESZ Bu-
dai Konferencia Központ, OEE Klub
helyiség

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Cserép János,
Nagy Imre, Szabó Tibor, Gencsi Zoltán,
Csépányi Péter régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, dr. Sárvári

János a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke,
OEE könyvtár õre, Ormos Balázs fõtit-
kár, Pápai Gábor fõszerkesztõ.

Kimentését kérte: Ripszám István ré-
gióképviselõ.

Zambó Péter elnök köszöntötte az el-
nökségi ülésen megjelenteket. Megálla-
pította, hogy az Elnökség 10 fõvel hatá-
rozatképes. Megállapította, hogy az El-
nökség tagjai idõben megkapták az ülés
írásos anyagait a napirendi pontokhoz.
Bejelentette, hogy az egyebekben még
számos témát kíván érinteni. A jegyzõ-
könyv vezetésére Ormos Balázst, a jegy-
zõkönyv hitelesítõknek Csépányi Pétert
és Haraszti Gyulát kérte fel, mellyel az
Elnökség tagjai egyetértettek. 

Zambó Péter elnök átadta a szót Csé-
pányi Péternek az elsõ napirendi pont-
ként szereplõ OEE stratégia, 2010. évi
program módosítása, az OEE üzenetek
és az eseménynaptár témakörében.
Csépányi Péter röviden összefoglalta az
általa koordinált OEE stratégia legfon-
tosabb részleteit. Elmondta, hogy a stra-
tégia hármas tagolású, fõ célokra, alcé-
lokra és akcióprogramokra tagolódik.
Az elõterjesztett anyag nem tekinthetõ
véglegesnek, azt még szükséges né-
hány alkalommal átbeszélni, egyeztet-
ni. Ezt követõen lehet a 2010. évi prog-
ramot rögzíteni, bár ott már nincs nagy
mozgástér. Az összeállításnál igyekez-
tek teljes körûen a célokat meghatároz-
ni, de ez túl sok, meg kell fogalmazni,
hogy mi legyen a fõ irány. A 2010. évi
elfogadott programban a stratégia a lé-
nyegtelen dolgokkal keveredik, ezért
revízió alá kell venni, hogy milyen
mozgástér van számunkra. 

Az elõterjesztett OEE fõ üzenetei kö-
zül sokkal egyet lehet érteni, de több
helyen – bár az üzenet helyénvaló – a
szó szerinti megfogalmazás nem megfe-
lelõ (mint pl.: életterünk a Kárpát-me-
dence, az erdõben rend van, az erdõ-
ben az erdész van otthon).  A  többi el-
fogadható, az erdészeti véderdõ beve-
zetése nem az üzenetek közé való.
Ugyanakkor sok az üzenetek száma.     

Haraszti Gyula kiegészítésében el-
mondta, hogy a megkapott anyagokból
is merítve, a vállalatnál szokásos logiká-
val állították össze az elõterjesztést. Õ is
úgy ítélte meg, hogy sok az anyag, még
a négy évet tekintve is. Az éves prog-
ram csak a stratégia elfogadása után ké-
szüljön el. 

Nagy Imre hozzászólásában egyetér-
tett az elõterjesztõk észrevételeivel.
Pénzügyi támogatást tart szükségesnek
a régiós rendezvények lebonyolításá-
hoz, ezért a helyi csoport önálló jogi
személyként való átszervezését tartja jó-
nak a pályázati lehetõségek igénybevé-
tele érdekében. Az Etikai Szabályzat át-
dolgozását igényelte. Szorgalmazta a
kommunikáció vonatkozásában a helyi
és megyei vezetõk megkeresését, to-
vábbá az Erdészeti Lapok internetes
változatának terjesztését. Beszámolt ar-
ról, hogy a Soproni Helyi Csoport juniá-
lisa jól sikerült, ahol képviselte az El-
nökséget.

Mocz András az eseménynaptárral
kapcsolatosan bejelentette, hogy a régi-
ós rendezvényt a jövõ évben szervezi

meg. Szorgalmazta, hogy a magán er-
dõgazdálkodók is szervezzenek olyan
rendezvényeket, mint az Erdésznõk Or-
szágos Találkozója, Vándorgyûlés, ER-
DÕK HETE. Az erdõtelepítés fontossá-
gát hangsúlyozta, mint érdekképvisele-
ti területet. 

Zambó Péter elnök kijelentette, hogy
a 2010 évi elfogadott program szellemé-
ben tudnak gondolkodni. A hatékony
mûködés érdekében kérte, hogy az írá-
sos elõterjesztésekhez kapcsolódó ja-
vaslataikat ezután elõre küldjék meg az
Elnökség tagjai. Javasolta, hogy a straté-
gia, a 2010. évi program, az OEE üzene-
tei vonatkozásában az Elnökség tagjai
2010. július 9-én 12 óráig a titkárságra
juttassák el észrevételeiket, javaslatai-
kat, hogy azokat összedolgozva a kö-
vetkezõ elnökségi ülés elé lehessen ter-
jeszteni. Ezt követõen kerülnek kivá-
lasztásra azok a pontok, melyek közös
platformot jelenthetnek. 

Az eseménynaptár vonatkozásában
és a Wagner-év kapcsán felajánlotta,
hogy a Visegrádi HCS Wagner Károly
sírját a Farkasréti temetõben megfelelõ
módon rendbe teszi.

A következõ napirendi pontban Or-
mos Balázs fõtitkár az írásban kiküldött
I-V. havi pénzügyi teljesítésrõl adott ki-
egészítést. A bevételek vonatkozásában
az egyéni tagdíjak teljesítésében közel
700 eFt hátralék mutatkozik.  Ebbõl az
összegbõl van még folyamatban lévõ
teljesítés, de a régiókban szükséges a
helyi csoportok vezetõinek segítéségét
kérni a befizetés érdekében. Az Alap-
szabály szerint a nem fizetõket törölni
kell az Egyesület tagjai sorából. Zambó
Péter elnök kérésére az OEE-ben hasz-
nálatban lévõ számítógépes program

Egyesületi hírek

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
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tesztelése érdekében is, Gencsi Zoltán
régiójára kerüljön kidolgozásra helyi
csoportonkénti kimutatás a következõ
elnökségi ülésre. A bevételek vonatko-
zásában szükséges a jogi tagdíjak mara-
déktalan befizetése, az évek óta érvény-
ben lévõ, vetítési alap esetleges módo-
sítása. Ugyancsak szükséges az egyéb
jogi támogatók felkeresése az együtt-
mûködés érdekében. Az évek óta bi-
zonytalan NFA-támogatás kiváltása, az
OEE mûködéséhez szükséges pénzügyi
fedezet maghatározása – korábban ké-
szült már ilyen kimutatás –, aktualizálá-
sa is szükségessé válik. Ormos Balázs
fõtitkár kérte az Elnökséget, hogy az El-
lenõrzõ Bizottság által leírt elvárást, mi-
szerint program csak akkor induljon, ha
a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll,
segítsenek betartani.        

Ormos Balázs beszámolt arról, hogy
a Soproni Helyi Csoporttal történt
egyeztetés során, az erdész-karitász
szellemisége alatt elindítja a csoport az
Erdészeti Lapok idõsek, rászorulók ré-
szére történõ eljuttatását. Az elnökségi
ülésen elhangzott olyan javaslat, hogy a
postaköltség megtakarított összegét a
helyi csoport kaphassa meg.

Összességében az Egyesület a tár-
gyalt idõszakot 9 millió Ft eredménnyel
zárta, ugyanakkor figyelembe kell ven-
ni, hogy a bevételi források idõarányos-
nál jobb arányban teljesültek. 

Zambó Péter elnök összefoglalójá-
ban elmondta, hogy szándékában van
az Állami Erdõgazdasági Pártoló Tagi
Tanács összehívása, a támogatás vetíté-
si alapjának módosítása, az NFA-támo-
gatások tisztázása, az új állami erdõgaz-
dasági szervezetben pedig arra való tö-
rekvés, hogy egy helyen legyen a kezelt
vagyon felügyelete. 

Bak Julianna, az Ellenõrzõ Bizottság
elnöke hozzászólásában kiemelte az
NFA-támogatás esetleges kiesésére való
felkészülést, elemezni kell, hogy hol
szükséges pénzügyi elõrelépést tenni.
Ehhez egyszerû kontrolling táblázat be-
vezetését szorgalmazta, melyet Kiss
László alelnökkel már egyeztetett. A
hozzászólók is egyetértettek a javaslat-
tal. Haraszti Gyula, az EL SZB elnöke is-
mertette, hogy foglalkoznak az Erdé-
szeti Lapok gazdálkodásával és keresik
a takarékossági lehetõségeket. 

Ormos Balázs fõtitkár, az Erdészeti
Erdei Iskola Szakosztály elnöke ismer-
tette a XIV. ERDÕK HETE rendezvény-
sorozat programtervezetét. A fõ téma a
biodiverzitás, mivel ez az év a biodiver-
zitás éve.  A megnyitó az Országház fel-
sõházi üléstermében 2010. október 8-

án lesz, a záró rendezvényt a KEFAG
Zrt. és a Kecskeméti HCS vállalta a
Kecskeméti Arborétumban, 2010. októ-
ber 16-án. A közben lévõ idõszakban az
OEE régiók és az Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály szervezik a régiós és helyi
rendezvényeket. A végsõ döntést az Or-
szágos Erdõ Tanács javaslatára a VM
miniszter hozza meg. Az erdészeti erdei
iskola minõsítésérõl is kért tájékoztatást
az Elnökség, melyet az Országos Erdõ
Tanácsnak továbbít. Az erdészeti erdei
iskolák minõsítési kérelmeit a Minõsítõ
Bizottság elbírálta és az okiratok átadá-
sa is megtörtént a Pécsen rendezett
Vándorgyûlésen. A pénzügyi támoga-
tás, melyet egy alkalommal az FVM által
kaptak a közjóléti szolgáltatás kereté-
ben az iskolák, nem várt viharokat ka-
vart. Az elnökség tájékoztatást kért Or-
mos Balázs szakosztályelnöktõl és Sza-
bó Tibor régióképviselõtõl, a KEFAG
Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesé-
tõl az erdészeti erdei iskolák helyzeté-
rõl. Az erdészeti erdei iskolák ügye
szintén szerepel az Országos Erdõ Ta-
nács következõ ülésén.    

Az egyebekben több téma is napi-
rendre került.

Csépányi Péter beszámolt arról, hogy
képviselte Egyesületünket a Muzsikál az
Erdõ nyitó sajtótájékoztatóján. Részt vett
az Országos Vadászati Védegylet által
koordinált erdõtakarítási program jövõ
évre szóló egyeztetõ megbeszélésén.
Véleménye szerint eredendõen az oko-
kat kell megszüntetni, ne az erdõgazdál-
kodó legyen felelõs az erdõben hagyott
szemét eltakarításáért. Ehhez a hulladék-
gazdálkodásról szóló jogszabályt meg
kellene változtatni. Az OEE jövõre részt
vesz a közös akcióban. 

A thüringiai látogatás elmaradt, levél-
ben mentette ki magát Egyesületünk.

Káldy József, a Mecseki Erdészeti Zrt.
vezérigazgatója levélben kért felmen-
tést idei jogi tagdíja befizetése alól, mert

több nagyrendezvényt vállalt (Vándor-
gyûlés, Év erdésze verseny, erdészem-
lék-avatás, nemzetközi bányász-ko-
hász-erdész találkozó) sokak megelé-
gedésére. Egyesületünk levélben kö-
szöni meg a mecseki kollégáknak a ki-
válóan szervezett rendezvényeket és el-
tekint a 2010. évi jogi tagdíjtól.

A Közönségkapcsolati Szakosztály
elnöke, Zétényi Zoltán levélben fordult
Zambó Péter OEE elnökhöz, melyben
több kérést és javaslatot is tett. 

Felvetõdött, hogy propagandafilmen
kellene bemutatni az OEE-t. Döntés
nem született. 

Elismeréssel nyugtázta az Elnökség,
hogy sikerült közbenjárni, és megala-
kult ismét az Országgyûlés Mezõgazda-
sági Bizottsága Erdészeti albizottsága.
Készüljön levél az OEE-tõl az albizott-
ságnak, az MTI-nek is.

Megállapította az Elnökség, hogy si-
keres az árvízkárosultak támogatására
indított felhívás, folytatni kell a gyûjtést,
az állami erdészeti társaságok bevoná-
sával is. 

Az Év fája Egyesületünk által kezde-
ményezett program egy másik civil szer-
vezet felhívásában is szerepel. A jó szán-
dékú kezdeményezõkkel Egyesületünk
együttmûködésre törekszik és ezt írás-
ban is megerõsítettük. A megnevezést
Egyesületünk hivatalosan levédeti.

Egyesületünk titkárságának elhe-
lyezése a MTESZ pénzügyi nehézsé-
gei miatt kérdésessé vált. Folyamato-
san keresi Egyesületünk a lehetõséget
az Alkotmány utcai Székház újbóli
birtokba vételére. Zambó Péter elnök
felvetette, hogy Egyesületünknek az
egész épületre van szüksége. Megbí-
zást kapott Ormos Balázs fõtitkár,
hogy folytassa a Székházba jutás felté-
teleinek intézését. 

Haraszti Gyula az EL SZB elnöke
elõterjesztette az Elnökségnek az új
Szerkesztõ Bizottság névsorát:  
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Puskás Lajos, Detrich Miklós, Len-
gyel László, dr. Bartha Dénes, dr. Sár-
vári János, új tagokként Lomniczi Ger-
gely, dr. Oroszi Sándor

Az elnökség határozatban fogadta el
az EL SZB tagjait:

20/2010. (július 2.) sz. elnökségi
határozat:

Haraszti Gyula az Erdészeti Lapok
Szerkesztõ Bizottsága elnöke elõter-
jesztésére az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége az alábbi tagtár-
sakat nevezi ki az Erdészeti Lapok
Szerkesztõ Bizottsága tagjainak:

Puskás Lajos, Detrich Miklós,
Lengyel László, dr. Bartha Dénes,
dr. Sárvári János, Lomniczi Ger-
gely, dr. Oroszi Sándor.  

(Jelen volt 10 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

Haraszti Gyula elnök tájékoztatta az
OEE Elnökségét, hogy egy tematikus lap-
szám készül az erdõben és létesítmé-
nyekben keletkezett károkról. A lapszám
többletterjedelme húsz oldal, ez mintegy
háromszázezer forint többletköltséget je-
lent. Kérte az Elnökséget, hogy a készülõ

stratégiai anyagot augusztus közepéig
véglegesítse, hogy a szeptemberi lap-
számban megjelenhessen.

A Natura 2000 területek felülvizsgá-
lata várható, az OEE foglaljon állást e
kérdésben. Az OEE magánerdõs tagjai
(Mocz András, Szabó Vendel) Kiss
László alelnökkel együttmûködve dol-
gozzák ki, az anyagot, majd azt küldjük
meg a VM miniszternek és az MTI-nek. 

A Kormány és az Országgyûlés által
gyakorolt jogalkotási folyamat nagy in-
tenzitással folyik. Vannak olyan vélemé-
nyezésre kiadott joganyagok, melyeket
Egyesületünk nem kapott meg. Felkéri
az Elnökség Ormos Balázs fõtitkárt,
hogy levélben jelezze a VM TEFO illeté-
kes vezetõjének, dr. Nagy Dániel fõosz-
tályvezetõnek, hogy az új címlistába is
vegyék fel az OEE-t.  

Egyesületünk programjában négy szo-
bor felállításában való közremûködés
szerepel. Egyesületünk három szobrot öt-
ven-ötvenezer forinttal támogat tervei
szerint. Zambó Péter elnök sokallta egy
szobor költségvetését (2,1 millió Ft), gya-
korlata szerint 600 eFt.-ból is megvalósít-
ható. Végül Kiss László alelnök javaslatá-
ra az alábbi határozat született:

21/2010. (július 2.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
tisztelegve az erdészeti felsõoktatás
kiemelkedõ egyéniségei elõtt,
egyenként százezer forint támoga-
tásban részesíti az alábbi szobrok
elkészítését:

dr. Moór Arthur, dr. Bezzegh
László, dr. Majer Antal, dr. Igmándy
Zoltán professzorok.  

A titkárság utalja át az összegeket
a megadott számlaszámokra.  

(Jelen volt 10 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

Zambó Péter elnök megköszönte az
elnökségi tagok aktív részvétekét és be-
zárta az ülést.

kmf.
Zambó Péter

OEE elnök
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk: 

Csépányi Péter
régióképviselõ

Haraszti Gyula
EL SZB elnök

A 2010. évi pécsi Vándor-
gyûlésen a Tiszteletbeli
Tagsági Díszoklevéllel ki-
tüntetett Halász Aladár
tagtársunk életútját még-
egyszer szeretném a fi-
gyelem középpontjába
emelni. Napjaink erdészt
próbáló szakmai kihívá-
saira erõt meríthetünk
belõle. Azt üzeni: ember-
nek és erdésznek marad-
ni minden körülmények
között kötelesség. Igazo-
lásul és okulásul életpá-
lyájának vezérvonalából
most csak néhány „leágazást” szeretnék
kiemelni. 

Mind hazai berkekben, mind nemzet-
közi színtéren – a II. vh. utáni erdésznem-
zedék meghatározó erdész-közgazdásza-
ként – korán letette szakmai névjegyét.
Ahogy lenni szokott – egyes körökben –
ez a példaértékû magatartás irigységet,
gáncsoskodást és gyanakvást indukált.
Így történhetett meg, hogy 1967-ben az
erdészet elsõ számú vezetõje minden
elõzmény nélkül – „magára most már
nincs szükségem, keressen magának ál-

lást, ahol tud” – döntésé-
vel letaglózta. Természe-
tesen a hozzáértõ és lé-
nyeglátó kollégák segít-
ségére siettek, de ilyen
embertelenségre miért
volt mégis szükség?!
Vagy nemzetközi sike-
reinek csúcsán, amikor a
FAO Erdészeti Bizottsá-
ga elnökének választot-
ta, s így 1977-ben elnö-
kölni kellett a római ülé-
sen, de a magyar agrár-
miniszter verdiktje így
szólt: „A Halász öreg, így

nem mehet Rómába.” Megalázó az
egyénre, gyalázat és szégyen szakmánkra
és országunkra nézve. De a sor folytató-
dott. Egy fiatal politikai komisszárt raktak
feje fölé 1978-ban, mely nagyon megvi-
selte, de továbbra is kitartott. Halász Ala-
dárnál senki sem tudta jobban, milyen
terhet lehet a magyar erdõre rárakni. Ki is
állt ezért a fontos elvért 1979-ben, amikor
a magyarországi tûzifa-ellátás kritikus
helyzetbe került. De nem állt ki mellette
az akkori Erdészeti Hivatal vezetõje, s ez-
zel betelt a pohár – nyugdíjazását kérte. 

Az erdészszakmáért érzett felelõs-
sége és ezért végzett munkássága
ezután sem szünetelt, csak más irányt
vett. Napjainkig tart a szakkönyvírói
korszaka, nélkülözhetetlen anyagok-
kal ajándékozva meg szakmánkat.
Ezek: „A magyar erdészet 70 éve szá-
mokban”; „Angol-magyar és magyar-
angol erdészeti, vadászati és faipari
mûszaki szótár”; „Faárrendszerünk és
az erdõmûvelés finanszírozási rend-
szerének történeti áttekintése”; „Erdé-
szettörténet a visszacsatolt országré-
szekrõl”. S utoljára hagytam a 2002-
ben megjelent „Albániai expedíciónk
története” címû munkáját. Leírása a
magyar erdõmérnöki hivatás apoteó-
zisa. Mire volt képes nyolc erdõmér-
nök – köztük õ is – 70 nap alatt? Le-
rakták Albánia erdõgazdálkodásának
alapjait. S mindez 1956-ban történt, s
érkezésük után hamarosan kitört a
magyar forradalom. Az én szemem-
ben õk voltak az Albániai Divízió,
mely a magyar erdészet jó hírét öreg-
bítette Európában. S ennek folytatója
volt a Soproni Divízió a kanadai és
amerikai földrészen. 

Mindezt azért hoztam nyilvánosság-
ra, hogy Halász Aladár példa értékû
életmûvével a mának is üzenjek. 

Dr. Pethõ József

Egy életmû margójára




