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Dr. Pethõ József elnök köszöntötte a
megjelent házigazdákat, az IPOLY ERDÕ
Zrt. munkatársait, az elnökségi tagokat és
a tanácskozási joggal meghívottakat. (Az
elnökségi ülésen megjelentek: dr. Pethõ
József elnök, Schmotzer András alelnök,
Doros István technikus alelnök, Bodor
Dezsõ Károly magánerdõs alelnök, Ha-
raszti Gyula az Erdészeti Lapok SZB el-
nöke, az IPOLY ERDÕ Zrt. vezérigazga-
tó-helyettese, Kiss László régióképviselõ,
az IPOLY ERDÕ Zrt. vezérigazgatója,
Puskás Lajos, Horgosi Zsolt, Máté Zoltán,
Tihanyi Gyula, Kertész József régiókép-
viselõk; tanácskozási joggal meghívottak
közül megjelentek: Kolozsvári Ákos EB
elnök, dr. Sárvári János a MEGOSZ
fõtitkára, Ormos Balázs fõtitkár, Pápai
Gábor fõszerkesztõ, Mester Gézáné
titkárságvezetõ, az erdõgazdaság részé-
rõl a fent említett vezetõkön kívül Ruff
János erdészetvezetõ és Szabó Sándor a
HCS elnöke). 

Dr. Pethõ József elnök megnyitotta az
ülést, majd Kiss László vezérigazgatónak
adta át a szót, aki bemutatta munkatársa-
it, majd az elnökség meghallgatta Ruff Já-
nos erdészetvezetõ és Haraszti Gyula ve-
zérigazgató-helyettes ismertetõjét az
IPOLY ERDÕ Zrt. tevékenységérõl. 

Dr. Pethõ József elnök ismertette az
egyetlen napirendi pontot, mely az OEE
2006. évi feladatainak végrehajtásáról és
a következõ négy év munkájáról szól. Az
elnökség elfogadta a napirendet és
hosszan, az éjszakába nyúlóan, majd
másnap reggel folytatódott az elnökség
ülése. Dr. Pethõ József elnök ismét vá-
zolta a Vándorgyûlésen elmondott fõbb
elképzeléseit és az eddigi idõszak leg-
fontosabb történéseirõl számolt be. Ez-
után minden elnökségi tag és meghívott
bekapcsolódott a vitába, a javaslatok és
észrevételek özöne került az „asztalra”.
Látszott, hogy egy igen aktív elnökséget
választott meg a közgyûlés. 

Sokáig történt az egyeztetés a Szom-
bathelyi HCS vezetésének ügyérõl, me-
lyet másnap határozatba is foglalt az el-
nökség.

9/2006. (aug. 31.) sz. elnökségi
határozat:

Tihanyi Gyula régióképviselõ a
2006. augusztus 30.-i elnökségi ülé-
sen tájékoztatta az elnökséget, hogy
a Szombathelyi HCS 2006. szeptem-
ber 6-ra ülést hívott össze. Az el-
nökség megállapította, hogy az ülés
meghirdetetett napirendi pontjai
közül az alábbiak az Alapszabály-
ban foglaltakkal ellentétesek:

– Helyi választási bizottság meg-
választása.

– Szavazás a helyi csoporttitkár
és küldött visszahívásáról

– Helyi csoporttitkár és küldött
választása 

Az elnökség ezért felkéri a helyi
csoport elnökét, hogy az ülésen a
fenti napirendi pontok ne kerülje-
nek megtárgyalásra. 

Az elnökség egyidejûleg megbíz-
ta Schmotzer András alelnököt, Ti-
hanyi Gyula régióképviselõt és Ha-
lász Gábor OVB elnököt, a kialakult
helyzet tisztázására.  

(Jelen van 8 fõ; a határozatot egy-
hangúan megszavazta az elnökség.)

Az elnökség tagjai és a meghívottak
számos további kérdést vitattak meg vagy
javasoltak megoldásra. Így szó került az
elnökségen belüli munkamegosztásról;
az elnökség év végéig terjedõ idõszakra
vonatkozó munkarendjérõl; az Erdészeti
Lapok mûködési rendjérõl; az Egyesület
bevételeinek elõteremtésérõl, a költségek
visszafogásáról; a régiók számáról és
szerepérõl; a helyi csoportok és szakosz-
tályok történetének megörökítésérõl; a
személyes kapcsolatok bõvítésérõl a tag-
sággal és helyi csoportokkal, szakosztá-
lyokkal, a tanácsokkal; a szabályzatok
áttekintésérõl; az alkalmazottak munka-
köri leírásainak ellenõrzésérõl; az erdész
munkájának hatékonyabb megbecsü-
lésérõl, az erdészeti középfokú oktatással
való kapcsolat erõsítésérõl; a kommuni-
káció fokozásáról; az elnökségi döntések
utáni egységes fellépésérõl; az EU várha-
tó pénzügyi támogatásainak fogadási
feltételeirõl; a természetvédelemmel való
kapcsolat rendezésérõl; a hagyományok
õrzésérõl; az internetes megjelenés fon-
tosságáról; az Erdészeti Lapok kiadásáról

és a Szerkesztõbizottság tagjainak
jelölésérõl; az elnökség egyesületi alap-
dokumentumokhoz való hozzájutásáról;
a honvédségi erdõk jövõjérõl; a szakosz-
tályok szakmai kérdésekbe való bevoná-
sáról; az eseménynaptár jövõbeni elké-
szítésérõl; az Egyesület arculati elemei-
nek elkészítésérõl és alkalmazásáról; az
elnökség munkarendjének elkészítésérõl;
az Egyesület pénzügyi helyzetének to-
vábbi stabilizálásról; az állami és magán
erdõgazdálkodás szövetségérõl; az erdé-
szek hatékonyabb bevonásáról az Egye-
sület életébe és az érdekeik hatékonyabb
védelmérõl; az alföldi és dunántúli erdõk
egyformán fontos megítélésérõl; a déli
szomszédos országokkal való kapcsola-
tok erõsítésérõl; a régiók pénzügyi szere-
pének lehetõségeirõl. 

Az Erdészeti Lapok kiadásának fel-
adatai részletesen kerültek megtárgya-
lásra. Az elnökség a teendõk gyorsítása
és megalapozottsága érdekében meg-
választotta a Szerkesztõbizottságot.

10/2006. (aug. 30.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség Haraszti Gyula, az Er-
dészeti Lapok Szerkesztõbizottságá-
nak elnöke és az elnökség tagjainak
javaslatai alapján az alábbi tagtársa-
kat választotta az Erdészeti Lapok
Szerkesztõbizottságba: Dr. Bartha
Dénes, Detrich Miklós, Lengyel Lász-
ló, Puskás Lajos, dr. Sárvári János.  

(A határozatot 9 igen, 0 nem és 2
tartózkodás mellett szavazta meg az
elnökség.)

Az elnökségi ülés jól szolgálta az el-
nökség tagjainak véleménycseréjét, az
elnökség elõtt álló feladatok megalapo-
zását. Az elnökség úgy határozott, hogy
a tagsággal való kapcsolat erõsítése és a
számos napirendi pont alapos megtár-
gyalása érdekében a továbbiakban is
szorgalmazza a kétnapos kihelyezett el-
nökségi ülések megtartását. 

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
az elnökség kitartó munkáját, az IPOLY
ERDÕ Zrt. vezetõjének és munkatár-
sainak a kiváló fogadtatásért, majd az
ülést bezárta.  
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