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A Küldöttközgyûlés a meghirdetett idô-
pontban a megjelent küldöttek száma
miatt határozatképtelen volt, ezért a
meghívóban rögzített 10.30-kor kezdô-
dött a közgyûlés.

Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket (27 fô) és a meghívott
partner szervezetek képviselôit. Beszá-
molt az elmúlt idôszak egyesületi tevé-
kenységérôl, majd a vendégek és küldöt-
tek szólaltak fel. Dr. Solymos Rezsô aka-
démikus többek között javasolta, hogy
hozzanak létre egy Erdészeti Együttmûkö-
dési Tanácsot, az MTA Erdészeti Bizottsá-
ga, az OEE, az EFDSZ, a FAGOSZ és a
MEGOSZ képviselôibôl, a szakmai érdek-
érvényesítés egységes képviselete érde-
kében. A NYME Faipari Mérnöki Kar kép-
viseletében jelen lévô Dr. Hargitai László
professzor hangsúlyozta az erdészet és a
faipar között kialakult szakadék hátránya-
it, mely a hazai faipar leépülését eredmé-
nyezi. Gémesi József ügyvezetô igazgató-
helyettes az ÁPV Rt. részérôl, a nehéz gaz-
dálkodási körülményekrôl, a természeti
csapások negatív következményeirôl és a
veszteséges tevékenységek megszünteté-
sérôl tájékoztatta a jelen lévôket. Továbbá
elmondta, hogy a költségvetési támogatá-
sok csökkenése, a nehéz körülmények el-
lenére is folytatják az erdei környezet
megóvását, a szemét eltávolítását. Sódor
Márton a KvVM Természetvédelmi Hiva-
talának osztályvezetôje a legfontosabb
természetvédelmi feladatokat ismertette
és további együttmûködést kért az egye-
sülettôl. Herczeg Miklós az EFDSZ ügyve-
zetô titkára felszólalásában az együttmû-
ködés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az OEE 2002-2006. évi programjához
még hozzászólások következtek, melye-
ket az elnök kontroll szavazásnak vetett
alá. Dr. Balázs István küldött felvetette a
magán erdôk képviseletének összehan-
golását az Egyesületen belül. Dr. Péti
Miklós magánerdôs elnök is egyetértett
azzal, hogy rövid idôn belül összhangot
kell teremteni a magán erdôvel kapcso-
latos szakmai érdekképviselet terén
Egyesületünkben. Cserép János elnök
kérte a javaslat kidolgozását és bejelen-
tette, hogy a tervezetet a Küldöttközgyû-

lés elé kell vinni elfogadásra. A vita után
az elnök a határozati javaslatot a Kül-
döttközgyûlés elé terjesztette.

15/2002. (dec.12.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés az "ORSZÁGOS
ERDÉSZETI EGYESÜLET 2002-2006.
ÉVI PROGRAMJA, KIEMELT ÜZENE-
TEI" dokumentumot a módosítá-
sokkal elfogadja. (a határozatot a je-
len lévô 27 küldött megszavazta) 

Az egyebek, napirendi program között

Dr. Balázs István terjesztett elô javaslatot,
melyet írásban is leadott. E szerint a Bedô
és Kaán díjazottak között az erdésztechni-
kusoknak is helyet kell biztosítani, vala-
mint a Vándorgyûlést szervezô erdôgaz-
daság ne kaphasson több kitüntetési le-
hetôséget. Rövid vita után Cserép János
elnök kérte a titkárságot, hogy a beadott
javaslatokat kapja meg minden küldött,
majd megfelelô elôkészítés után a követ-
kezô Küldöttközgyûlés elé kerüljön be-
terjesztésre megvitatás és döntés céljából. 

Kmf.
Ormos Balázs jegyzôkönyvvezetô

Cserép János az ülés elnöke.
Bordács Sándor hitelesítô

Tihanyi Gyula hitelesítô

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÔKÖNYV
amely készült az OEE Küldöttközgyûlésérôl, 

Budapest, 2002. december 12. 10.00 óra, 
MTESZ Budai Konferencia Központ VII. em. 700. sz. termében.

Sok információ kering az erdészeti ágazat
EU-hoz való csatlakozásának feltételeirôl
a sajtóban, rendezvényeken és beszélge-
tések alkalmával. Néhány felmerült kér-
désre vonatkozóan célszerû a tagságun-
kat tényszerûen, tömören tájékoztatni a
véleményalkotás és tájékozottság bôvíté-
se céljából:

– Az EU-nak nincs közös erdészeti po-
litikája.

– Nem írják elô az EU-ban az állami és
magán erdôk arányát, ez az illetô ország
belügye. 

– A magán erdô növelése az állami er-
dô rovására nem növeli az EU-s támoga-
tások összegét.

– Nem igaz, hogy az állami erdôt nem
támogatják az EU-ban, támogatják a tûz
elleni védekezést, a természeti katasztró-
fák felszámolását, az erdôtelepítést.

– Az állami erdôgazdálkodás a mai for-
májában, az EU-ba történô belépés után
is kaphat nemzeti költségvetési támoga-
tást.

– Az EU-s pályázat beadásához a ma-
gán erdôt nem kell tulajdonosonként ki-
mérni és felosztani.

– Az EU-s támogatások egyre inkább a
környezetvédelemi, természetvédelemi
tevékenységek támogatásának irányába
tolódnak el.

További információk az EU erdészeti
vonatkozásairól: www.fvm.hu/erdeszet/
erdeszet.html.

A hazai agrártámogatási rendben az er-

dészet hozzávetôlegesen 2 milliárd Ft.
tiszta költségvetési támogatást kap, az or-
szág teljes, 5 303 470 milliárd Ft. költség-
vetésébôl. Reális cél lehet tehát, a hazai
termôföld 25%-át kitevô erdôk néhány
milliárdos többlet nemzeti támogatásának
megszerzése a közcélú feladatok ellátása
érdekében. 

Belátható tehát, hogy a magyar erdôk
és erdôgazdálkodás jövôbeni sorsa és út-
ja Magyarországon fog eldôlni a közeljö-
vôben. A mai szakemberek felelôssége
milyen célokat tûznek maguk elé és mit
valósítanak meg belôlük. Az Országos Er-
dészeti Egyesület Közgyûlése elfogadta a
2002-2006. évi programját, mely foglalko-
zik a fenti kérdésekkel is (EL 2003. janu-
ár). A tagság összefogása, a kormányzat
és a parlament döntéshozó helyein vég-
zendô érdekérvényesítô tevékenység és
az OEE közönségkapcsolati programja
megvalósítása segítheti a megfogalmazott
célok megvalósítását. Ehhez a tagság
összefogása, a partnerszervezetekkel való
együttmûködés, az egyesületi rendezvé-
nyek érdekérvényesítô ereje szükséges,
mely számos alkalommal eredményre ve-
zetett már.

Ormos Balázs

Adalékok az erdészeti ágazat EU-hoz
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