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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,
Horgosi Zsolt, Kertész József, Kiss Lász-
ló, Máté Zoltán, Puskás Lajos és Tiha-
nyi Gyula régióképviselõk (10 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.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte
az elnökségi ülésen megjelenteket. Fel-
kérte jegyzõkönyvvezetõnek Mester
Gézánét, hitelesítõknek Kertész Józsefet
és Máté Zoltánt. A felkéréssel az Elnök-
ség tagjai egyetértettek. Az ülés napi-
rendjén a 2008. évi kitüntetések, a 2007.
beszámolók és 2008. évi tervek vala-
mint az Egyesület belsõ mûködése sze-
repeltek. Az Elnökség a napirendet egy-
hangúan megszavazta.

Az Elnökség elsõ napirendként meg-
vitatta a hatáskörébe tartozó kitünteté-
sek javaslatait.  A szakosztályok által
beküldött javaslatokat a saját javaslatai-
val kiegészítve az alábbi határozatot
hozta:

8/2008. (április 16.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség vita után, a hatásköré-
be tartozó kitüntetésekrõl határozott.

Felkéri Ormos Balázs fõtitkárt,
hogy a javaslatokat a Díj Bizottság-
hoz határidõben juttassa el.

(Jelen volt 10 elnökségi tag: 10
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A második napirendi pontként az El-
nökség Ormos Balázs fõtitkár elõter-
jesztésében megtárgyalta a 2007. évi
közhasznúsági jelentést, a befektetések
beszámolóját és a 2008. évi programot,
a befektetési tervvel. Kolozsvári Ákos

az EB véleményét mondta el, mely
szervezet már elõzetesen megtárgyalta
a napirendre tûzött jelentéseket és ter-
veket. A fõtitkár elõterjesztését erõsítve
megállapította, hogy a 2007. év pénz-
ügyi teljesítése nem sikerült terv sze-
rint, ez egy kivételes év lehet a vagyon-
vesztéssel. A 2008. évi terv már megala-
pozott legyen és a 2007. év tendenciája
ne folytatódjon. 

9/2008. (április 16.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2007. évi közhasz-
núsági beszámolót és a befekteté-
sek beszámolóját elfogadja és a Kül-
döttközgyûlés elé terjeszti jóváha-
gyásra azzal, hogy a Küldöttközgyû-
lés elõtt a vagyonvesztés okait indo-
kolni szükséges. 

(Jelen volt 10 elnökségi tag: 10
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A továbbiakban a 2008. évi tervek
és a befektetések kerültek megtárgya-
lásra, mely során elhangzottak, hogy a
terv túl ambiciózus, a terv a realitások-
ra épüljön, az Erdészeti Lapok nagy-
arányú költségcsökkentést nem visel
el, át kell tekinteni az egyéb költség-
csökkentési lehetõségeket, a kiadások
maguktól nem fognak csökkeni, csak
olyan programok indíthatók, ahol a fe-
dezet biztosított, az egyéni tagdíj terve-
zett bevételi összege túlzott, a tagsági
díjak, jogi tagdíjak összege nem tartha-
tó ilyen szinten, a mûködési költsége-
ket is felül kell vizsgálni az alapfizeté-
sek szintjén is, az Erdészeti Lapok ter-
jesztési költségein lehet-e változtatni,
az erõsebb gazdasággal rendelkezõ
magánerdõ-tulajdonosokat is fel kell
keresni támogatásért.

10/2008. (április 16.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az elnökség a 2008. évi pénzügyi
tervet a módosításokkal együtt elfo-
gadja és azt a Küldöttközgyûlés elé
terjeszti jóváhagyásra. 

(Jelen volt 10 elnökségi tag: 10
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

11/2008. (április 16.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség a 2008. évi egyesüle-
ti programot a módosításokkal
együtt elfogadja és azt a Küldöttköz-
gyûlés elé terjeszti jóváhagyásra. 

(Jelen volt 10 elnökségi tag: 10
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A harmadik napirendi pontot, mely a
Egyesület belsõ mûködésével kapcsolatos
feladatokról szólt, beszélgetés formájában
tárgyalta meg az Elnökség, mert idõköz-
ben több elnökségi tagnak hivatalos elfog-
laltsága miatt el kellett távozni az ülésrõl.
Az Elnökség a témát egy kihelyezett ülés
alkalmával fogja részletesen megtárgyalni. 

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
a meghívottak és az Elnökség tagjainak
munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk: Kertész József

Máté Zoltán

Több szakembert
igényel a finn fa-
feldolgozás 

A hengeres fából fûrészárut, rostfát, pa-
pírfát vagy bútort készítõ fafeldolgozó
ágazat nem érdekli a finn fiatalokat. Ez
olvasható a Finn Oktatási Minisztérium
megbízásából készült felmérésben. A fa-
ipari oktatás valamennyi szintjén túl ke-
vés fiatal szerez képesítést vagy diplo-
mát. A fafeldolgozó ágazatnak 1300-
1400 új alkalmazottra lenne szüksége
minden évben, de mindössze 700 fiatal
fejezi be a megfelelõ iskolát. Nincs össz-
hangban a munkáltatói igényekkel a
képzés – errõl számol be a forest.fi oldal. 

(ForestPress)
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