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Jelen vannak:
Elnökség tagjai: dr. Pethõ József el-

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Bodor Dezsõ Károly magánerdõs
alelnök, Haraszti Gyula EL SZB elnök,
Kertész József, Máté Zoltán és Tihanyi
Gyula régióképviselõk (7 fõ).

Tanácskozási joggal: 
Dr. S. Nagy László MTESZ alelnök, a

Szeniorok Tanácsának elnöke, Kolozs-
vári Ákos az EB elnöke, dr. Sárvári Já-
nos MEGOSZ fõtitkár, Ormos Balázs fõ-
titkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester
Gézáné titkárságvezetõ.

Kimentését kérte: Doros István tech-
nikus alelnök, Horgosi Zsolt, Kiss Lász-
ló és Puskás Lajos régióképviselõ.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte
az év elsõ elnökségi ülésén megjelente-
ket sok sikert kívánva az újévre, majd
megnyitotta az ülést. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Kertész Józsefet és Haraszti Gyulát kér-
te fel. A meghívóban kiküldött napiren-
di pontokat az elnökség egyhangúan
elfogadta.

1. napirendi pont: Az Egyesület és az
Elnökség elmúlt idõszakban végzett
munkájának értékelése.

Dr. Pethõ József elnök ismertette,
hogy elnökségi ülés alkalmával vetõ-
dött fel az igény, hogy szükséges érté-
kelni az elmúlt idõszak egyesületi mun-
káját. Az elnökség rendszeresen ülése-
zett és több esetben is kétnapos ülésen
igyekezett az egyesületi feladatokat el-
végezni. Sok volt a feladat, így nem
mindig lehetett kellõ mértékben átbe-
szélni a tennivalókat. Az erdészeti ága-
zat is átalakulóban van, az érdekvédel-
mi tevékenység is nagy felkészülést igé-
nyel és sokszor eredménytelen mégis.
Az erdésztársadalmat is megosztja a je-
lenlegi helyzet. Az Egyesületnek és az
Elnökségnek is fel kell készülni, hogy
még hatékonyabban lehessen a mun-
kánkat végezni. Az elnöki felvezetõ
után élénk vita bontakozott ki, mely so-
rán a jobbító szándék vezérelte az El-

nökség tagjait. Végül egy ütemezett
ülésrendet állapítottak meg, mely során
az Elnökségi ülések közötti idõszak te-
endõit még jobban össze lehet hangol-
ni. Az ülésen az elnök, általános alel-
nök és a fõtitkár mindig jelen lesz, a
többi elnökségi tag alkalomszerûen. Az
elnökség tagjai írásban adnak javaslato-
kat az ágazati érdekképviselet szem-
pontjaira.

E napirendi pont keretében került
megtárgyalásra az Egyesület 2008. évi
programtervezete, melyet Ormos Ba-
lázs fõtitkár terjesztett elõ. A tételes át-
tekintés után az elnökség elfogadta az
Egyesület szervezeteinek megküldhetõ
változatot. A végleges programot majd
a Küldöttközgyûlés fogadja el. 

1/2008. (jan.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége megtárgyalta a 2008. évi
program tervezetét, azt a módosítá-
sokkal együtt elfogadta és vélemé-
nyezésre az Egyesület szervezeti
egységei részére megküldi. 

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2. napirendi pont: Etikai Szabályzat
elfogadása

Az Etikai Szabályzat elõterjesztõje dr.
S. Nagy László a korábbi változat mó-
dosítását nyújtotta be az Elnökségnek,
melyet Ormos Balázs fõtitkár kiegészí-
tett az Egyesület szabályainak gyûjte-
ményével és az Etikai Bizottság mûkö-
dési rendjével. Az Elnökség megtár-
gyalta az elõterjesztést és annak egysze-
rûsítését kérte, a szabályzatok rész mel-
lékletbe való helyezésével és hivatko-
zásokkal való megjelenítéssel.

2/2008. (jan.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége megvitatta az elõterjesz-
tett Etikai Szabályzatot és a kiegészí-
tésekkel együtt elfogadta. 

(Jelen van 7 fõ elnökségi tag: 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
az aktív részvételt és az ülést bezárta.
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2008. január 22-i ülésérõl
Budapest, II., Fõ u. 68. OEE Klubterme

Január 24-én Sárvár adott otthont évnyi-
tó rendezvényünknek. Házigazdánk az
ERTI Sárvári Állomása volt, mely az új
konferenciatermének hála nagyon szín-
vonalas helyszínt biztosított a megjelent
72 egyesületi tag számára. A Nagy Imre
HCS elnök köszöntõje után Zsuppán
Ernõ HCS titkár ismertette és értékelte
az elmúlt év eseményeit, külön kitérve
a nagyon sikeres szakmai elõadássoro-
zatra és a szigetközi tapasztalatcserére,
ezt követõen titkár úr beszámolt az el-
múlt év költségvetésérõl és vázolta a
2008-as évre vonatkozó programok ter-
vezetét. Ha minden úgy alakul, ahogy
tervezik, folytatódik a szakmai elõadás-
sorozat, ezenkívül újdonságként családi

nap és debreceni kollégákat megláto-
gatva szakmai tapasztalatcsere fogja
még színesíteni a 2008-as évet.

A középsõ harmadban dr. Borovics
Attila igazgató-osztályvezetõ – házigaz-
dánk – részletesen ismertette az ERTI
Sárvári Kísérleti Állomáson folyó geneti-
kai, nemesítési és oktató munkálatokat.
Elõadásában külön kiemelte, hogy idén
ünnepli az ERTI fennállásának 110 éves
évfordulóját, valamint felhívta a figyel-
met arra is, hogy e jubileum évében az
ERTI lesz a házigazdája a Vándorgyûlés-
nek, melyet elmondása szerint, rendha-
gyó módon  igyekeznek megszervezni.

A következõ elõadás a Vas megyei er-
dészek nagy részének komoly fejtörést
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