
406 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 11. szám (2010. november)

Az ülés helyszíne: Soponya, Fácános
Hotel VADEX Zrt. 

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Nagy Imre, Szabó
Tibor, Csépányi Péter régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, dr. Sárvári

János a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke, OEE
könyvtár õre, Ormos Balázs fõtitkár, Pá-
pai Gábor fõszerkesztõ, Kisteleki Péter
vezérigazgató VADEX Zrt., Emmerlingné
Köhler Marietta Székesfehérvári HCS tit-
kára, Kálmán Miklós Visegrádi HCS titká-
ra, Horváth Dénes vezérigazgató HV
VERGA, Dénes Margit HM Budapesti
HCS titkára, Heim Márton Pest megyei
Magánerdõ HCS titkára, dr. Széles Attila
Tatabányai HCS elnöke, Dudás Péter Bp.
Áesz. HCS titkára, Pintér István küldött
Tatabányai HCS, Szúcs Ferenc Tatabá-
nyai HCS titkár.  

Kimentését kérte: Mocz András magán-
erdõs alelnök, Cserép János, Gencsi Zol-
tán, Ripszám István régióképviselõk. 

Zambó Péter elnök köszöntötte az el-
nökségi ülésen megjelent elnökségi tago-
kat és a meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 7 fõvel határozatképes.
A jegyzõkönyv vezetésére Ormos Balázst,
a jegyzõkönyv hitelesítõknek Csépányi
Pétert és Haraszti Gyulát kérte fel, mellyel
az elnökség tagjai egyetértettek. Örömmel
jegyezte meg, hogy másodszor ért ki az el-
nökség egy régióba és találkozhat a helyi
vezetõkkel és OEE tisztségviselõkkel. 

Megköszönve a meghívást elmondta,
hogy az elnökség aktív résztvevõje a
„Vadételek asztala” rendezvénynek. Az
elnök ismertette a napirendet, melyet az
elnökség elfogadott, majd átadta a szót
Ormos Balázs fõtitkárnak az Országgyû-

lés Erdészeti Nyílt
Nap elõkészítésé-
vel kapcsolatos te-
endõk megbeszé-
lésére. 

A fõtitkár az
elõre megküldött
programot részle-
tesen ismertette.
Megbízást kapott
Haraszti Gyula EL
SZB elnök és dr.
Sárvári János a
könyvtárunk õre,

hogy készítsék el köztársasági elnök úr
beszédének felkészítõjét. Az elnökség
kinyilvánította, hogy aktívan kíván részt
venni a nagyszabású országgyûlési prog-
ram háttérmunkálataiban. 

A következõ napirendi pont során
Zambó Péter elnök elmondta, hogy fontos
feladat az új vezérigazgatók bevezetése az
egyesületi munkába. Pártoló Tanács ülé-
sét igényli a jogi tagdíjak új rendszerének
megbeszélése. Az átvilágítás folyik az er-
dészeti társaságoknál, ezért a Tanács ülé-
se Kisteleki Péter elnökkel egyeztetve ok-
tóber második felében lehetséges. 

Harmadik napirendi pontként a Ma-
gyar Fejlesztési Banknak írandó levél-
tervezetrõl esett szó. A levél témája az
állami erdõgazdasági társaságok mûkö-
désével kapcsolatos elképzelések iránti
érdeklõdés, kiemelten a közérdekû,
közjóléti munkák elvégzése. 

A levél megküldését az Elnökség az
Országgyûlési Erdészeti Nyílt Napja
után fontolja meg ismét. 

Ormos Balázs fõtitkár és dr. Sárvári
János könyvtárunk õre felvetésére né-
hai Riedl Gyula könyvtárunk õre halá-
lának ötödik évfordulója emlékére
könyvtári napokat hirdetett meg az el-
nökség. A felhívást az Erdészeti Lapok-
ban és az OEE honlapján teszi közzé.

Az elnökség az októberi Erdészeti La-
pokban jelenteti
meg tagjainak rö-
vid bemutatkozá-
sát, fényképekkel. 

Kisteleki Péter, a
VADEX Zrt. vezéri-
gazgatója köszön-
tötte az elnökség
tagjait és a meghí-
vottakat. Elmondta,
hogy a soponyai
vadfõzõ versenyt

negyedik alkalommal rendezik meg több
ezres érdeklõdõ közönség részvételével,
mely a kistérség meghatározó rendezvé-
nyévé nõtte ki magát. A rendezvény a ré-
gió vadgazdálkodási tevékenységét és
termékeit, szolgáltatásait is bemutatja, kí-
nálja. Örült annak, hogy az egyesület el-
nöksége éppen itt tartja kihelyezett ülé-
sét. Támogatásáról biztosította az egye-
sület tevékenységét. 

Ormos Balázs a következõkben rö-
viden beszámolt a közelgõ innoLignum
Sopron rendezvény egyesületi standjá-
nak felépítésérõl, mûködtetésérõl, ahol
a Soproni HCS és a Hallgatói HCS is
szerepet vállaltak.

A következõkben Zambó Péter elnök
Csépányi Pétert, Bodor Lászlót, Urbán
Pált, és Mocz Andrást jelölte az erdõtör-
vény bizottságba, a készülõ erdõtörvény
módosítási munkáinak elvégzésére.

A továbbiakban vita bontakozott ki a
tagdíjak befizetése, nagyságrendje, a
nem fizetõk kezelése vonatkozásában a
meghívott régiós egyesületi tisztségvi-
selõk részvételével. 

Zambó Péter elnök röviden összefog-
lalta az augusztus 26-27-i elnökségi ülés
vonatkozó megállapításait.  Tájékozta-
tott, hogy levélben fordulunk a nem fize-
tõ tagokhoz, rákérdezve a tagságuk
fenntartására vonatkozó szándékukra.

Az elnök számít az elnökség haté-
kony munkájára az Egyesület mûködé-
sének, belsõ életének megújításában. A
jövõ tavaszig látható elõrelépést kíván a
megfogalmazott stratégiában, megtalál-
ni a módját annak, hogyan „legyen jó az
Egyesület tagjának lenni”. 

További jó munkát és a másnapi ren-
dezvényen kellemes idõtöltést kívánva,
bezárta az ülést.

kmf.
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2010. szeptember 3-4-i, 14.00-kor kezdõdött ülésérõl 
és régiós rendezvényérõl




