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1/2000. Az Országos Erdészeti Egye-
sület Elnöksége elfogadja az Erdészeti
Vízgazdálkodási Szakosztály létrehozá-
sával kapcsolatos elôterjesztést és hoz-
zájárul az új szakosztály megalakulásá-
hoz.

2/2000. Az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége 1,3 millió Ft keret
2000. évi felosztására hatalmazza fel az
Egyesület Titkárságát.

3/2000. Az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége elfogadja azt a ja-
vaslatot, hogy a Pártoló Tagok Tanácsá-
nak mintájára a magánerdô-tulajdono-
sok képviseletére „Magánerdô Gazdál-
kodók Pártoló Tagi Tanácsa”, a gazdál-
kodó szervezetek képviseletére pedig
„Vállalkozások Pártoló Tagi Tanácsa”
alakuljon az Egyesületen belül, és
mindkét új Tanács 1-1 fôt delegáljon a
küldöttközgyûlésbe. Az Elnökség felha-
talmazást ad az Egyesület fôtitkárának a
fenti határozat végrehajtásának elôké-
szítésére.

4/2000. Az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége felhatalmazást ad
a fôtitkárnak, hogy elôkészítse az Egye-
sület erdôgazdálkodói státusának el-
nyerését, amennyiben ennek semmi-
lyen jogi akadálya nincsen.

5/2000. Az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége úgy határozott,
hogy nem támogatja az OEE irodáinak
kiköltözését Budakeszire az Informáci-
ós Központ és Könyvtár új címére.

6/2000. Az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége felhatalmazza az
Egyesület Díjbizottságát, hogy a Kitün-
tetések Adományozási Szabályzatának
tervezetével és az új díjalapítási elôter-
jesztéssel kapcsolatos javaslatokat a
2000 ôszén megrendezésre kerülô Kül-
döttközgyûlés elé vigye döntéshozatal
céljából. A Díjbizottság által a 2000. év-
ben díjadományozásra javasoltak név-
sorát valamennyi helyi csoportnak meg
kell küldeni a soron következô Küldött-
közgyûlés meghívójával együtt.

7/2000. Az Elnökség egyhangúan
elfogadta a fôtitkár elsô negyedévi
pénzügyi beszámolóját, melyre Kül-
döttközgyûlési határozat kötelezi azzal,
hogy a következô alkalmakkal írásbeli
magyarázattal egészítse ki. (Jelen volt 7
fô elnökségi tag.)

8/2000. Az Elnökség áttekintette az
1998–2002. évekre szóló programjának
és kapcsolódó feladatainak teljesítését
és meghatározta a hátralévô teendôket,
melyeket az Elnökség tagjai között,
mint felelôsök között felosztott. Vita
után az Elnökség az elôterjesztést egy-
hangúan elfogadta. (Jelen volt 7 fô el-
nökségi tag.)

9/2000. Az Elnökség egyhangúan
elfogadta „Az Országos Erdészeti
Egyesület közönségkapcsolati prog-
ramja 2000” c. dokumentumot azzal,
hogy a végrehajtásba az Elnökség tag-
jain kívül, mind a Helyi Csoportok,
mind a Szakosztályok aktívan kapcso-
lódjanak bele. (Jelen volt 7 fô elnöksé-
gi tag.)

Az Országos Erdészeti
Egyesület közönség-
kapcsolati programja

2000

Legfontosabb közvetítendô üzenetek:
– Magyarországon az erdôterület év-

rôl évre növekszik
– Évek óta nem kerül kitermelésre a

kitermelhetô famennyiség
– Az erdész aktív természetvédô, aki

létrehozta és megôrizte a ma védett er-
dôket

1. Az erdôgazdálkodás társadalmi
megítélésének javítása

a) Erdészeti Erdei Iskola hálózat mû-
ködtetése, bôvítése

b) Erdôk Hete rendezvénysorozat
megszervezése

c) OEE Információs Központ kialakí-
tása

d) Erdészeti Lapok terjesztése
e) Könyvek kiadása
f) Országos és regionális lapokban

rendszeresen az erdôgazdálkodásról

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Az elnökség határozatai

Ajánljuk
„A nyárak törzsnevelô és koronaalakító metszése” c., frissen
megjelent ismeretterjesztô kiadványt, amely elsôsorban a magán
ültetvénytulajdonosoknak kíván segítséget nyújtani, de a nemes-
nyár-termesztéssel foglalkozó szakemberek számára is hasznos
lehet. Az anyagot egyébként videofilmen is elkészítettük.

Az alábbi feltételek mellett lehetôség van rendelni a füzetbôl, ill. a
videokazettából:
a füzet ára 150 Ft/db (legalább 10 db rendelendô!)
a kazetta ára 500 Ft/db + az üres kazetta ára
+ postaköltség

Bízva abban, hogy a kiadvány felkeltette az érdeklôdésüket,
várjuk megrendelésüket.

KEFAG Rt. 
Erdészeti Szaporítóanyag

Termelési Központ

6000 Kecskemét, 
Külsô-Szegedi u. 135.
Tel./fax: (76) 321-048
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szóló cikkek megjelentetése. Az MTI-
nek általunk megszövegezett híranya-
gok eljuttatása. Sajtótájékoztatók meg-
szervezése

g) Az elkészült videofilmek forgal-
mazása

h) Internetes megjelenés bôvítése
i) Egyesületünk levelezési arculatá-

nak kialakítása

2. Az ágazat költségvetési támogatá-
sának növelése

a) Kapcsolattartás az Országgyûlés
Mezôgazdasági Bizottsága Erdészeti Al-
bizottságával

b) Együttmûködés az erdészeti és
partner szervezetekkel

c) Rendezvények szervezése

3. A magán és állami erdôgazdálko-
dás helyzetének javítása

a) Az ágazat költségvetési támogatá-
sának növelése

b) WOOD TECH Erdészeti Szakvásár
megszervezése

c) Magánerdô-gazdálkodási nyílt
szakmai nap megrendezése, erdôgazda
tanfolyam tartása

d) Erdészeti Lapokban célirányos
cikkek megjelentetése

e) Útmutató kiadása magánerdôgaz-
dálkodók részére

4. A faalapú termékek forgalmának
növelése

a) Az ÁPV Rt. Agrárgazdasági Ügyve-
zetés által kezdeményezett fahasznosí-
tási program támogatása

Elnökségi ülés
Egyesületi Klub
2000. július 6. 10.00

2000. évi legfontosabb feladataink átte-
kintése

1. Pénzügyi források biztosítása
(Káldy J., Ormos B.)

2. Szabályzatok kidolgozása: Kitün-
tetési Szabályzat, Mûködési Szabályzat
stb. (Ormos B., Bogdán M., Viharos Zs.,
november)

3. Magán Erdôgazdálkodók Pártoló
Tagi Tanácsának megszervezése (Péti
M., november)

4. Vállalkozások Pártoló Tagi Taná-
csának megszervezése

5. Természetvédelmi Szakosztály meg-
szervezése (Markovics T., szeptember)

6. „Magyar Erdészek Világtalálkozó-
ja, 2000” – interneten (11/1999. október
18., hat. Káldy)

7. OEE Információs Központ beindí-
tása (Ormos B.)

8. OEE alkalmazotti személyi kérdé-
sek rendezése (Káldy J., Ormos B.)

9. WOOD TECH szervezése (Ormos
B., augusztus 23–26.)

10. Erdôk Hete szervezése (Ormos
B., szeptember 25.–október 3.)

11. Tiroli csoport fogadása (Marghescu
T., Ormos B., július 10–14.)

12. Lengyel csoport fogadása (Viha-
ros Zs., Jozviak)

13. Szlovák tanulmányút szervezése
(Herczeg M., Répászky M., október
2–5.)

14. OEE küldöttközgyûlés (novem-
ber 16.)

15. OEE évzáró (december 7.)
16. Magánerdô kiadvány elkészítése

a fafeldolgozásról (Ormos B., WOOD
T., augusztus 23–26.)

17. Franciaországi viszontlátogatás
(szeptember 18–24., 4 fô + S. Nagy
László)

18. Erdei iskola tanulmányút Német-
országba (Migende, 10 fô, október
15–21.)

19. Erdôgazda társasjáték bonyolítá-
sa (Ormos B., júliustól)

20. Folyamatos internetes megjele-
nés biztosítása (Káldy J., Tóth M.)

21. Kommunikációs program gondo-
zása (Ormos B., folyamatos)

22. Régióértekezletek, vezetôk sze-
mélyes felkeresése (elnökség)

23. HCS, Szakosztályok látogatása az

elnökségben szétosztottak szerint (el-
nökség)

24. Szakosztályi javaslatok az erdé-
szeti támogatásokra (Ormos B.)

25. Szociális segélyek felmérése, el-
bírálása, kifizetése (titkárság, júli-
us–szeptember)

26. Erdôgazdasági Pártoló Tagok Ta-
nácsa (Káldy J., VADEX, október)

27. Erdészeti emlékhelyek könyv ki-
adása (Káldy J.)

28. Bedô-szobor öntése (Ormos B., 2
db, OEE, FVM, augusztus)

29. Székház-per ügyintézése (Ormos
B., július)

30. Erdészcsillag Alapítvány beindí-
tása (Ormos B. + titkárság, folyamatos)

31. Új tagnyilvántartási rendszer be-
üzemelése (titkárság, decemberig)

32. Titkári, Szakosztályvezetôi Bi-
zottsági ülés (Káldy J., szeptember
26–27., Budapest)

33. „Az ember és az erdô” III. video
sorozat elkészítése (Pápai G.)

34. Erdészportrék – videofilm (Pápai
G.)

35. Erdésztörténetek-könyv (Pápai
G.)

36. Erdei tusa az ország legjobb er-
désze címért (Répászky M., 12/1999.,
október 18., elnökségi határozat)

37. Újságírók találkozója (Pápai G.,
október)

38. Erdészbál 2001. (Káldy J.)

Felhívás

Várjuk fiatal, legalább 5 éves szak-
mai gyakorlattal rendelkezô ráter-
mett erdômérnökök jelentkezését,

akik elhivatottságot éreznek
magukban egy állami erdészeti
részvénytársaságnál erdészeti

egységvezetô munkakör
betöltésére.

A jelentkezéseket a 
biotaori@freemail.hu 

címre kérjük.


