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Az OEE 
Elnökségének 
határozatai
2000. október 24.

10/2000. (október 24.) sz. határozat
Az elnökség a Kitüntetési Szabályzat

tervezetét a módosítások beépítése
után egyhangúan elfogadta és alkal-
masnak találta a Küldöttközgyûlés elé
terjesztésre. (Jelen volt 6 fô elnökségi
tag.)

11/2000. (október 24.) sz. határozat
Dr. Csötönyi József Bedô-díjas erdô-

mérnök új egyéni, szakmai címek ado-
mányozására tett javaslata nem tartozik
az Egyesület hatáskörébe, ezért kéri a
beterjesztôt, hogy illetékes tárca felé
nyújtsa be javaslatait. Egyhangúan elfo-
gadva. (Jelen volt 6 fô elnökségi tag.)

12/2000. (október 24.) sz. határozat
A Természetvédelmi Szakosztály

megalakulását – dr. Markovics Tibor
szakosztályvezetô írásos anyaga és szó-
beli kiegészítése alapján – az elnökség
egyhangúan elfogadta. (Jelen volt 6 fô
elnökségi tag.)

13/2000. (október 24.) sz. határozat
A Titkári-Szakosztályvezetôi Bizott-

ság ülésén javasolt 10%-os tagdíjeme-
léssel az elnökség egyetért. A tagdíjak
összegének és az Erdészeti Lapok árá-
nak 2001. évi módosítását az alábbiak
szerint terjeszti a Küldöttközgyûlés elé
jóváhagyásra. (lásd a táblázatot) Egy-
hangúlat elfogadva. (Jelen volt 6 fô el-
nökségi tag.)

14/2000. (október 24.) sz. határozat
Az elnökség az Informatikai és a

Gazdaságtani Szakosztályokat mûkö-
désképtelenségük miatt megszünteti,
utat engedve az új alapokon való tag-
sági újraszervezôdésnek. Egyhangúan
elfogadva. (Jelen volt 6 fô elnökségi
tag.)

Jegyzôkönyv az OEE 
Természetvédelmi Szakosztályának 
alakuló ülésérôl

2001. évi

Megnevezés Tagdíj Fizetési Tagdíj+EL Fizetési határidô EL ára

határidô 70% 30%

Nyugdíjas, tanuló, katona, GYED 200.- márc. 15. 1900.- márc. 15. 1330.- szept. 31. 570.-

Aktív dolgozó 1000.- márc. 15. 3800.- márc. 15. 2660.- szept. 31. 1140.-

Piaci értékesítés – – – – – 5100.- (ÁFA-val)

Pártoló jogi tag szerz. sz. szerz. sz. – – – 3900.-

Jogi tag – – – – – 3900.-

Az alakuló ülés idôpontja: 2000. au-
gusztus 23.

Az alakuló ülés helye: Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Erdômérnöki Kar
Növénytani Intézetének elôadóterme,
Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Az ülést levezette: dr. Bartha Dénes
egyetemi tanár, intézetvezetô.

Jegyzôkönyvvezetô: Németh Csaba
természetvédelmi felügyelô.

1. Dr. Bartha Dénes ismertette azo-
kat a körülményeket, törekvéseket, me-
lyek a Szakosztály megalakításának
gondolatához vezettek. Megállapította,
hogy a jelenlévôk száma lehetôvé teszi
szakosztály alapítását.

2. Az alapító okirat tervezetének
megvitatása

– Dr. Bartha Dénes ismertette az Ala-
pító Okirat tervezetét, melyet a jelenlé-
vôk nyílt szavazáson egyhangúan elfo-
gadtak.

3. A Szakosztály vezetôinek megvá-
lasztása

– A levezetô elnök javaslatot tett a
Szakosztály vezetésére az alábbiak sze-
rint:

elnök: dr. Markovics Tibor igazgató-
helyettes, Fertô-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság

elnökhelyettes: dr. Pájer József tan-
székvezetô egyetemi docens, Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Kar

titkár: Keresztes László csoportveze-
tô, Szombathelyi Erdôgazdasági Rész-
vénytársaság

– Dr. Pájer József bemutatkozott és
javaslatot tett az Egyesület más szakosz-
tályaival való együttmûködésre.

– Csépányi Péter javasolta Duska Jó-
zsefet az elnökségbe, de ô ezt köszönet-
tel visszautasította. Ugyancsak javasolta
Balogh Lászlót elnökhelyettesnek.

– Völgyesy Antónia ifjabb Reményfy
Lászlót javasolta titkárnak.

A jelenlévô jelöltek a jelölést elfo-
gadták, a távollévôk egyetértô nyilatko-
zatát nem lehetett beszerezni.

– Szavazatszedô és szavazatszámláló
bizottság alakítása

elnök: dr. Sonnevend Imre
tag: Duska József
A titkos szavazás eredménye:
leadott érvényes szavazatok száma:

23
Dr. Markovics Tibor elnökre 22 igen,

1 tartózkodás
Dr. Pájer József elnökhelyettesre 12

igen
Balogh László elnökhelyettesre 11

igen
Keresztes László titkárra 18 igen
Ifj. Reményfy László titkárra 5 igen
Választott elnök: dr. Markovics Tibor
Választott elnökhelyettes: dr. Pájer

József
Választott titkár: Keresztes László
4. – Dr. Markovics Tibor ismertette a

Szakosztály megalakításának elôzmé-
nyeit és a Szakosztály munkájával kap-
csolatos elképzeléseit. Kérte a 2000. évi
munkaterv elkészítéséhez a javaslato-
kat.

– Duska József javasolta, hogy
2000. október második felében szer-
vezzen a Szakosztály kihelyezett ülést
a Bükkben, ahol megismerkedhetnek
a résztvevôk az erdôgazdálkodók és a
természetvédelmi szakemberek közös
céljaival, érdekeivel, a termé-
szetközeli erdôgazdálkodás lehetôsé-
geivel. Lehetôség volna ezen alkalom-
mal a csonka 2000. és 2001. évi mun-
katerv összeállítására. (A Szakosztály
tagsága a javaslatot egyhangúlat elfo-
gadta.)

– Dr. Bartha Dénes javasolja a társ
szakosztályokkal közös rendezvények
tartását.

Németh Csaba
jegyzôkönyvvezetô


