ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Egyesületi hírek
JEGYZÕKÖNYV
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérõl.
OEE Klub terem, Budapest, Fõ u. 68.
2005. március 2. 10 óra
Duska József alelnök köszöntötte a megjelenteket, az elnökség tagjait és a meghívottakat. (Megjelentek: Apatóczky István technikus alelnök, dr. Péti Miklós
magánerdõkért felelõs alelnök, Firbás
Nándor, Pallagi László, Csiha Imre
régióképviselõk, dr. Szikra Dezsõ, Erdészeti Lapok SZB elnök; kimentését kérte:
Cserép János elnök, Puskás Lajos, Molnár
György, Bejczy Péter régióképviselõk;
meghívottak közül megjelentek: Bogdán
József a Díj Bizottság elnöke, Kolozsvári
Ákos FB elnök, Ormos Balázs fõtitkár,
Mester Gézáné titkárságvezetõ.)
Duska József alelnök megállapította,
hogy az elnökség hét fõvel határozatképes, bejelentette a napirendi pontokat,
melyekkel az elnökség egyetértett.
Az elnökség hatáskörébe tartozó
kitüntetési javaslatok elfogadása
Bogdán József elnök elõzetesen ismertette a kitüntetési javaslatok eljárási
rendjét és a beérkezett javaslatok megalapozottságát.
Az elnökség megvitatta a szakosztályok által beküldött javaslatokat és saját javaslataival kiegészítve, meghozta
kitüntetési javaslatait.
1/2004. (márc.2.) sz. elnökségi
határozat:
Az elnökség vita után megszavazta az egyesületi kitüntetésekre adott
elnökségi javaslatokat és utasította
a fõtitkárt, hogy a Díj Bizottsághoz
határidõre továbbítsa azokat. (Jelen
volt 7 elnökségi tag, a határozatot
egyhangúan megszavazták.)
Egyesületi jogsegélyszolgálat beindítása erdõtulajdonosok, erdõgazdálkodók részére.
Dr. Péti Miklós magánerdõért felelõs
alelnök levélben fordult Cserép János elnök úrhoz, melyben kérte, hogy az Egyesület szervezzen jogsegélyszolgálatot az
erdõtulajdonosok, erdõgazdálkodók részére. Indokként elmondta, hogy napjainkban a valóban életképes gazdálkodó
szervezetek kezdenek megerõsödni, a
mûködésképtelenek pedig átalakulnak
vagy megszûnnek. Ez a korábbi gazdálkodói szerkezetet is szükségszerûen és

esetenként megváltoztatja és átalakítja. Az
NFA szintén hatással van fõként az osztatlan közös tulajdonon gazdálkodó
erdõgazdálkodók mûködésére. A változások jelentõs mennyiségû jogi kérdést
vetnek fel, melyekre az érintettek nehezen képesek választ kapni. Ezért tulajdonosi, gazdálkodói jogaik gyakran sérülnek, nem ritkán vagyonvesztést is kénytelenek elszenvedni. Ezért javasolja, hogy
élve az Egyesület érdekképviseleti jogosultságával, szervezzen jogsegélyszolgálatot az érintettek érdekében. Az érintett
szakmai területeket ismerõ jogász szakember bevonása válik szükségessé az érdekérvényesítési munkába. Az Egyesület
részérõl segítséget jelent a magánerdõért
felelõs alelnök és az Egyesület magánerdõs szervezeteinek vezetése és tagsága
(helyi csoport, szakosztály, tanács). Az
eredményeket, információkat az Erdészeti Lapok hasábjain és egyéb elektronikus
hírforrások és rendezvények keretében
lehet az érdekelteknek hasznosítani. A
munka eredményeként az erdõtulajdonosok birtokukkal kapcsolatosan helyes hosszú távú döntést hozhatnak.
Az elnökség az elõterjesztést idõszerûnek és támogatandónak tartotta.
Az elnökség fontosnak tartja az erdõtulajdonosok és erdõgazdálkodók
segítésére jogsegélyszolgálat megszervezését. Felkéri a magánerdõkért
felelõs alelnököt, hogy a személyi,
szervezeti és pénzügyi feltételek
egyeztetése után, a következõ elnökségi ülésre terjesszen elõ konkrét javaslatot.

Egyebek:
Ormos Balázs fõtitkár röviden beszámolt országjáró tájékozódó körútjáról, ahol kiemelt téma az Erdészeti Lapokkal kapcsolatos tagsági vélemények
kikérése. A tagság javaslatai a lapokban
kerülnek közreadásra.
A múlt évi kardosfai elnökségi ülésen kérték, hogy a tagság részére készüljenek egyesületi használati tárgyak. Elkészült Egyesületünk új kialakítású jelvénye, melyhez a régióképviselõk javaslatára és az elnökség döntése értelmében 200 Ft/db ÁFÁ-s áron
lehet hozzájutni a helyi csoportok
szervezésében. További tárgyak is
megvásárolhatók, mint zászlók, papírzacskók, megrendelés esetén nyakkendõk, pólók.
Riedl Gyula könyvtárvezetõ korábbi
javaslatát, mely szerint az Egyesület
elnökeirõl és fõtitkárairól készüljenek
arcképek a könyvtárban az elnökségrõl
készült csoportképpel kiegészítve az elnökség elfogadta.
Egyesületünk együttmûködik az
Osztrák Erdésztechnikusok Szövetségével, az együttmûködési megállapodás
elõkészítés alatt van.
Csiha Imre régióképviselõ korábbi
javaslatát, mely szerint a helyi csoportok külön kapjanak Erdészeti Lapok bekötött évfolyamot, nem támogatta az elnökség.
Az alelnök megköszönte a résztvevõknek a munkát és bezárta az ülést.
kmf.
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rendezett.
Az influenza által megtizedelt tagság kisebb létszámban, de
töretlen kedvvel múlatta az éjszakát családtagjaikkal együtt.
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