ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Egyesületi hírek
Jegyzõkönyv az OEE Elnökségének 2008. március 25-i ülésérõl
Az ülés helyszíne: Budapest, II., Fõ u.
68. OEE Klub terme
Jelen vannak:
Elnökség tagjai: dr. Pethõ József elnök,
Schmotzer András általános alelnök,
Doros István technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Kertész József, Kiss
László és Tihanyi Gyula régióképviselõk (7 fõ).
Tanácskozási joggal: dr. Führer Ernõ
ERTI fõigazgató, dr. Marosi György
ERTI Soproni Kísérleti Állomás igazgató, dr. S. Nagy László MTESZ alelnök, a
Szeniorok Tanácsának elnöke, Kolozsvári Ákos az EB elnöke, dr. Sárvári
János MEGOSZ fõtitkár, Ormos Balázs
fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ,
Mester Gézáné titkárságvezetõ.
Kimentését kérte: Bodor Dezsõ Károly
magánerdõs alelnök, Horgosi Zsolt, Máté
Zoltán és Puskás Lajos régióképviselõ.
Dr. Pethõ József elnök köszöntötte
az elnökségi ülésen megjelent meghívott kollégákat és az elnökség tagjait. A
napirenden a 2008. évi Vándorgyûlés
megbeszélése volt, mely Debrecenben
kerül megrendezésre 2008. július 11-12én. A jegyzõkönyv vezetésére Mester
Gézánét, hitelesítõknek Schmotzer
Andrást és Tihanyi Gyulát kérte fel. A
meghívóban kiküldött napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta.
Dr. Führer Ernõ ERTI fõigazgató részletesen ismertette a Konferencia - Vándorgyûlés programjának és kísérõ rendezvényeinek tervezetét. Mint elmondta
a rendhagyó Konferencia – Vándorgyûlés az ERTI 110 éves fennállásának évfordulóját is ünnepelni kívánja, de tekintettel az ágazatban folyó változásokra, a plenáris ülésre és a szakmai fórumra vezetõ politikusok és az ágazat
vezetõi is meghívást kaptak. Eddigi viszszajelzések szerint a különbözõ politika
és szakmai vezetõk is fontosnak tartják
az erdészeti ágazatban történtek egyeztetett módosítását, ezt bizonyítja
elõzetesen jelzett részvételi szándékuk.
Az elnökség megvitatta az elõterjesztést és javaslatokkal is élt. A Vándorgyûlés programját és a tudnivalókat a
www.erti.hu, a www.oee.hu és a
www.forestpress.hu honlapokon vala-

mint az Erdészeti Lapok hasábjain is nyomon lehet kísérni. Kiss László elnökségi
tag, az Ipoly Erdõ Zrt. vezérigazgatója vállalta a 2009. évi Vándorgyûlés megszervezését, melyet az Elnökség elfogadott. (Az
ülésrõl Kiss László régióképviselõ egyéb
elfoglaltsága miatt eltávozott.)

4. 2008. (márc. 25.) sz. elnökségi
határozat
Az OEE Elnöksége kiegészítésekkel
elfogadta az ERTI szervezésében
Debrecenben 2008. július 11-12-én
rendezendõ Konferencia – Vándorgyûlés tervezett programját és felkéri Kiss László vezérigazgatót az
Ipoly Erdõ Zrt. vezérigazgatóját a
2009 évi Vándorgyûlés megszervezésére.
(Jelen volt 6 elnökségi tag: 6 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
Az Elnökség a következõ elnökségi
ülés témájával, az elnökség hatáskörébe tartozó kitüntetési javaslatokkal foglalkozott és az alábbi határozatot hozta.

5. 2008. (márc. 25.) sz. elnökségi
határozat
Az Elnökség tagjai a soron következõ 2008. április 16-i elnökségi
ülésre a Kitüntetések Adományozási
Szabályzatában foglaltaknak megfelelõen elkészített javaslatokat terjesszenek elõ.
(Jelen volt 6 elnökségi tag: 6 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
Dr. Pethõ József elnök tájékoztatta
az Elnökséget, hogy végleges formájában elkészült az állami erdõgazdálkodás jövõjérõl készített egyesületi állásfoglalás, melyet széles körû egyeztetés
elõzött meg.

6. 2008. (márc. 25.) sz. elnökségi
határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy
az „Állásfoglalás az egységes állami
erdõvagyon-kezelés koncepciójához” c. felhívás kerüljön megküldésre minden kormányzati és politikai érintett személynek és jelenjen meg az Erdészeti Lapokban és
az Egyesület honlapjain is.
(Jelen volt 6 elnökségi tag: 6 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)

Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 4. szám (2008. április)

Dr. Pethõ József elnök ismertette,
hogy az Egyesület részérõl is aláírásra
került a FAGOSZ által kidolgozott és a
MEGOSZ által is támogatott levél a környezetügy stratégiájának erdészeti módosítása ügyében.

7. 2008. (márc. 25.) sz. elnökségi
határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy az „A
környezetügy stratégiája” c. vitaanyaghoz készült OEE, FAGOSZ, MEGOSZ
közös állásfoglalás kerüljön megküldésre dr. Fodor Gábor KvVM miniszternek és jelenjen meg az Erdészeti Lapokban és az Egyesület honlapjain is.
(Jelen volt 6 elnökségi tag: 6 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
A továbbiakban az elnökség aktuális
feladatokról tárgyalt. Így Schmotzer András
alelnök tájékoztatást adott a 2008. június
12-13-án Pusztavámon megszervezésre
kerülõ „Év erdésze” verseny szervezésének állásáról. Kérte az Elnökség és az
érintett szakosztályok tagjainak aktív
közremûködését. A hagyományoknak
megfelelõen a résztvevõket a versenyt
követõen a Székesfehérváron megrendezésre kerülõ Bányász-Kohász-Erdész Találkozóra is elviszik, ahol ünnepélyes keretek között kerülnek a díjak átadása.
Dr. Pethõ József elnök szorgalmazta,
hogy az egyesületi tagdíjak befizetése terén nagyobb fegyelemre van szükség, valamint az illetékes titkárok jobb szervezõ
munkájára. Tájékoztatta az Elnökséget,
hogy az MTA és Egyesületünk könyvtárai
közötti együttmûködés kialakítása érdekében megkezdték az elõkészítést. Továbbra is szorgalmazza, hogy készüljön
Egyesületünk történetérõl további kiadvány, ez ügyben számít az Erdészettörténeti Szakosztály és dr. Sárvári János
könyvtárunk õre közremûködésére.
Dr. Pethõ József elnök megköszönte
a meghívottak és az elnökségi tagok
munkáját és az ülést bezárta.
K.m.f.
Mester Gézáné
Dr. Pethõ József
jegyzõkönyvvezetõ
elnök
Hitelesítõk:
Schmotzer András, Tihanyi Gyula
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