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1. Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksé-
ge az új Erdészeti Információs Központban
tartotta az évszázad elsô elnökségi ülését
(II.1). Riedl Gyula az OEE könyvtár vezetôje
mutatta be az elnökség tagjainak az új he-
lyén kialakított könyvtárat. Minden elnöksé-
gi tagnak átadott egy emlékfüzetet, melyen a
következô szöveg volt olvasható:
„Kedves Barátom! Kérlek fogadd jó szív-

vel a mellékelt összeállítást annak a megtisz-
teltetésnek emlékére, amely szerint Egyesüle-
tünk elnöksége az újjonnan létesült Erdésze-
ti Információs Központ Egyesületünk részére
kialakított Könyvtárában tartja az évszázad
elsô ülését. ôszintén kívánom, hogy az ott-
hon érzetével hasson át az üléshely történel-
mi szellemisége. 

Budapest, 2001. február 1.   Tisztelettel és
szeretettel: Riedl Gyula (aláírás)”

A füzet tartalmazta az Egyesületünk ala-
pítói dokumentumainak, az elsô Alapsza-
bálynak, Ferencz József aláírásával ellátott
jóváhagyó dokumentumnak, valamint a
közadakozásból épített és jogtalanul elvett
Alkotmány u.-i székházunk rézkarc képé-
nek másolatát. Kedves Gyula Bátyánk, a
megható gesztust az elnökség és az Egyesü-
let jelenlévô alkalmazottai nevében ezúton
is szívbôl köszönjük.

Az új épületet Bakon Gábor a Pilisi Park-
erdô Rt. Budapesti Erdészetének vezetôje
mutatt be, aki az épület megszületésének
gondolatától az utolsó tégla helyére kerülé-
séig a helyszínen irányította az építkezést és
gondoskodott arról, hogy a lehetôségekhez
mérten minden partner a lehetô legjobb el-
helyezést kapjon az épületben. 

Az elnökségi ülésen jelen volt 6 fô elnök-
ségi tag. Az elnökség az ülésen a következô
határozatokat hozta:

1/2001. (február 1.) sz. határozat:
Az elnökség az elôterjesztett 2001. évi szöve-
ges tervet a kiegészítésekkel elfogadta, egy-
ben felkérik a fôtitkárt, hogy a terv megvaló-
sításának pénzügyi hátterét dolgozza ki.
(Egyhangú döntés)

2/2001. (február 1.) sz. határozat:
a) Az Erdészeti Lapok mellékleteként, a

WOOD TECH Erdészeti Szakvásár és Konfe-
rencia alkalmából, július 31.-ig hirdetési ki-
adványt kell kiadni, melynek bevétele 3 mil-
lió Ft.

b) Az Erdészeti lapok megjelenését az el-
nökség a decemberi ülésen elhatározottak
szerint támogatja.

c) Az Erdészeti Lapok költségei közül a
fôszerkesztôt érintô költségek meghatározá-
sára az Elnök, mint munkáltató jogosult.
(Egyhangú döntés)

Az elnökség tagjai és a meghívottak az
évszázad elsô elnökségi ülését az alapító
emlékkönyvben aláírásaikkal örökítették
meg.

2. Az MTA Erdészeti Bizottsága az Aka-
démián ülést tartott, melyen több fontos té-
ma került napirendre (II.5). Dr. Solymos Re-
zsô akadémikus tartott tájékoztatót a Kor-
mány által elfogadott erdôtelepítési pro-
grammról. A „Híd a harmadik évezredbe”
FVM programban elôkelô helyet foglal el az
erdôtelepítési feladat. Bizottság került felállí-
tásra, melynek elnöke Dr. Solymos Rezsô
akadémikus, titkára Barátossy Gábor az
FVM EH elnöke. Az Erdészeti  Bizottság szo-
kásos fórumát ez évben az MTA Buda vári
dísztermében tartja, 2001. április 26.-án,
melynek címe: „Az erdôtelepítés új perspek-
tívái”. Winkler András intézetigazgató beje-
lentette, hogy a megszûnt Faipari Kutató he-
lyett, az Egyetemen megalakult a „Faipari
Kutató és Szolgáltató Központ”. Mészáros
Károly intézetigazgató beszámolt a Nemzeti
Erdôstratégia kidolgozásának állásáról. 

3. Barátossy Gábor FVM Erdészeti Hiva-
tal elnöke fogadta fôtitkárunkat a már ha-
gyományos és rendszeres konzultáció kere-
tében (II.5.). A megbeszélésen szóba került
az erdészeti részvénytársaságok jövôje az
ÁPV Rt. átszervezése következtében kiala-
kuló helyzetben. Áttekintették az új Erdésze-
ti Információs Központ még rendezésre vá-
ró feladatait. Az erdészeti komunikáció kitel-
jesítése érdekében az Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály és az ÁESZ Térségfejlesztési és
Zöldövezeti Tervezô Iroda segítségével kí-
vánják elkészíttetni az erdei iskola program
országos fejlesztési tervét. Ezzel lehetôvé vá-
lik a pedagógusok és a természetvédôk által
mûködtetett erdei iskolák mellé felzárkóztat-
ni az erdészeti erdei iskolákat. Röviden átte-
kintették az OEE 2001. évi tervét. Elnök úr
kifejtette véleményét az Erdészeti Lapokkal
kapcsolatosan, melyet megszívlelve további
egyeztetés szükséges az érdekeltek között.
A magán erdôgazdálkodás és az erdôtelepí-
tés további felkarolását és támogatását kérte
Elnök úr az Egyesülettôl. A természetvéde-
lemmel a konfliktusokat rendezni kell. A
megbeszélés végén a kölcsönös, idôbeni in-
formációcserét tartották célszerûnek a haté-
kony együttmûködés érdekében. 

4. Egyesületünk fôtitkára a Parlamentben
találkozott Glattfelder Bélával, a Gazdasági
Minisztérium politikai államtitkárával (II.13).
Bebes István az Erdészeti Albizottság elnöke
szervezésében létrejött találkozón elsôsor-
ban a minisztérium és az Egyesület közötti
kapcsolatfelvétel megteremtése volt a cél.

Államtitkár urat több témában kereste meg
írásban az Egyesület. Ezek a faenergetika, a
fafeldolgozás és az ökoturizmus, mely fon-
tos területei az erdôgazdálkodásnak és a
Széchenyi terv részeként költségvetési tá-
mogatásban részesülhetnek. Államtitkár úr
kérte, hogy a pályázataikat a gazdálkodók
és szervezetek adják be. Internetes elérhetô-
ség: <http://www.gm.hu/szechenyi/kulcs.
htm>. A megbeszélés végén államtitkár úr
megjegyezte, hogy az OEE valamikori szék-
házának gyönyörû termében van az irodája
és igéretet tett, hogy  megtekinthetjük elôze-
tes bejelentés után. (A fôtitkár nem árulta el,
hogy visszaperelés alatt van a székház és re-
méli, hogy nemsokára a vendéglátás fordí-
tottan történhet, de az is szívélyes lesz.).

5. A Magán Erdôgazdálkodók Pártoló Ta-
gi Tanácsa második összejövetelét tartotta az
OEE klub termében (II.14.). Az ülést Farkas
László elnök vezette, jelen volt Dr. Péti Mik-
lós OEE alelnök és Ormos Balázs fôtitkár is.
Az elnök ismertette az elmúlt idôszak törté-
néseit, majd a napirend elfogadása után tit-
kosan megválasztották Farkas László elnö-
köt, aki a Küldöttközgyûlésben képviseli a
Tanácsot (jelen volt 17 fô, igen szavazat 16
fô, 1 fô tartozkodás). A Tanács tagjai élénk
megbeszélés és vita után a következôkben
állapodtak meg. A pártoló tagok létszámát
nem növelik, de minden tag további tagokat
szervez be, hogy megfelelô létszámú hálózat
alakulhasson ki, az ÁESZ kollégáinak támo-
gatását is kérik. A magán erdôgazdálkodás
legfontosabb megoldandó feladatainak
megismerésére és az erdôtelepítésre szánt
területek feltérképezésére országos kérdô-
íves felmérést kezdeményeznek, hogy mind
a gazdálkodókat, mind a döntéshozókat
megfelelôen tudják támogatni. Szakmai ta-
pasztalatok egymás közötti kicserélésre ta-
nulmányutat szerveznek Kaszóra. A fenti fe-
ladatok képezik a Tanács 2001. évi program-
ját.

6. Az Állami Erdôgazdálkodók Pártoló
Tagi Tanácsa az új Erdészeti Információs
Központban tartotta soros ülését (II. 15.). A
22 részvénytársaságból 20 képviseltette ma-
gát a rendezvényen. A résztvevôk megtekin-
tették az új létesítményt. Az OEE könyvtár-
ban Riedl Gyula könyvtárvezetô tartott is-
mertetôt, majd a jelen lévôk az alapító em-
lékkönyvbe írták be nevüket, megörökítve
az utókornak a támogatók körét. Gémesi Jó-
zsef ügyvezetô igazgató-helyettes tartott át-
fogó tájékoztatást az aktuális feladatokról,
majd Káldy József OEE elnök köszönte meg
az elmúlt évi együttmûködést, támogatást. A
következôkben ismertette a 2001. évi terv
fôbb feladatait, kiemelva azokat, melyek az
erdôgazdaságokat érintik. A 2001. évi támo-
gatást az Erdészeti Lapok biztonságos meg-
jelentetéséhez kérte. Az erdôgazdasági ve-
zérigazgatók az elôzô évi összeg inflációval
növelt mértékét támogatták. Köszönjük. 
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