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mely létrejött
az ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜ-

LET (OEE), valamint az ERDÉLYI MA-
GYAR MÛSZAKI TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG (EMT)–ERDÉSZETI SZAK-
OSZTÁLYA

intézmények között hosszú távú
együttmûködésre.

A megállapodás célja
I. A fenti intézmények azzal, hogy

mindegyik fél számára elônyös, ha két or-
szágban tevékenykedô szakemberek kö-
zött szakmai kapcsolatok alakulnak ki, a
szakemberek megismerik egymást és
mindennapi tevékenységükben közeled-
nek egymáshoz. Ezért célul tûzték ki a
kapcsolatok intézményesítését, együttmû-
ködési megállapodásban való rögzítését.

II. A fenti cél érdekében a felek tá-
mogatnak minden olyan kezdeménye-
zést, egyesületi tevékenységet, amely a
szakemberek, tagok, munkatársak
egymáshoz való közeledését, valamint
a kapcsolatok fenntartását elôsegíti az
alábbi szakmai keretekben:

1. Együttmûködés szakmai rendez-
vények szervezése területén:

– a fenti intézmények által szervezett
konferenciákon, elôadásokon kölcsö-
nös részvétel,

– a fenti intézményeket érdeklô témakö-
rökben közös rendezvények szervezése.

2. Szakmai irodalmi tevékenység te-
rületén:

– szakmai lapok cseréje, igény sze-
rint cikkek megjelentetése,

– szakmai lapokban cikkek, tanul-
mányok kölcsönös közlése.

3. Tanulmányutak és konzultációk
szervezése területén:

– csoportos tanulmányutak szerve-
zése, intézmények, terepek, bemutatók
megtekintése,

– a fogadó fél részérôl szakmai kon-
zultáció megszervezése.

III. A II. pont alatt felsorolt témakö-
rökben az együttmûködés gyakorlati
megvalósításához az intézmények kö-
zötti élô kapcsolattartásra van szükség,
ennek érdekében évente találkozókat
tartanak, amelyeken kiértékelik az elô-
zô évi eredményeket és megállapodnak
a következô év programjában. A megál-
lapodást jegyzôkönyvben rögzítik.

IV. A felek megállapodnak abban,
hogy évente a rendezvényeiken ....fôt fo-
gadnak kölcsönösségi alapon, akiknek
részvételi költségeit kölcsönösségi ala-
pon számolják el.

V. Jelen megállapodás az aláíráskor
lép életbe, meghatározatlan idôre szóló
hatállyal. Az együttmûködés folytonossá-
gát az évente jegyzôkönyvben rögzített
éves programok végrehajtása biztosítja.

VI. A felek kapcsolattartó személye-
ket jelölnek ki, akik felelôsséggel tar-
toznak a közös tevékenységek koordi-
nálásáért, valamint a kapcsolattartásért.

VII. Amennyiben bármelyik fél az
együttmûködést meg kívánja szüntetni,
ebbéli szándékát írásban közli a másik
féllel.

Ojtoz, 2002. október 12.
Csiha Imre sk.  

OEE elnökségi tag
Dr. Köllô Gábor sk.

EMT tudományos elnökhe-
lyettes

Ormos Balázs sk.
OEE fôtitkár

Szakács Sándor sk.
EMT Erdészeti Szakosztály elnöke

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudo-
mányos Társaság és az OEE közötti
együttmûködési megállapodást 2002.
október 12-én, a székelyföldi Ojtoz-
ban Csiha Imre elnökségi tag és Ormos
Balázs fôtitkár aláírta. Az erdélyiek ol-
daláról a dokumentumot dr. Köllô Gá-
bor, az EMT alelnöke és Szakács Sán-
dor, az Erdészeti Szakosztály elnöke
látta el kézjegyével. A keretmegállapo-
dást munkaterv kialakításával célszerû
kitölteni, melynek tervezetét mellékel-
jük. A tervezetet egyeztetni szükséges
az erdélyi kollégákkal és Barátossy Gá-
bor elnök úrral, aki támogatásáról biz-
tosította az együttmûködést. A munka-
terv összeállításánál az erdélyi kollé-
gák igényeit célszerû elsôsorban figye-
lembe venni.

Együttmûködési megállapodás

A Magyar Tudomány Napja rendezvény-
sorozat keretében „Az erdészeti kutatás
szerepe az ágazat fejlesztésében” cím-
mel a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium színháztermében kon-
ferenciát tartott. Megnyitó beszédet

mondott dr. Németh Imre földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter.

Elôadások:
Az Erdészeti Tudományos Intézet

kutatási feladatai a XXI. század kezde-
tén. Elôadó: dr. Führer Ernô, az Erdé-
szeti Tudományos Intézet fôigazgatója

Természetközeli erdô, természet-
közeli erdô- és vadgazdaság, környe-
zetbarát fagazdaság. Elôadó: dr. Soly-
mos Rezsô akadémikus, az Erdészeti
Tudományos Intézet kutatóprofesszora

Az ültetvényszerû fatermesztés sze-
repe és jelentôsége az erdôsítési felada-
tok végrehajtásában. Elôadó: dr. Rédei
Károly, az Erdészeti Tudományos Inté-
zet fôigazgató-helyettese

A biológiai alapok hasznosítása az
erdészetben. Elôadó: dr. Borovics
Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet
tudományos fômunkatársa

A magyarországi erdôk egészségi ál-
lapota, aktualitások. Elôadó: dr. Tóth
József, az Erdészeti Tudományos Inté-
zet osztályvezetôje

Nemzeti erdôstratégia, erdôprogram
Magyarországon. Elôadó: dr. Mészáros
Károly, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Erdômérnöki Kar dékánja

Levezetô elnök dr. Marton István fô-
osztályvezetô, FVM Oktatási, Kutatási
és Fejlesztési Fôosztály, volt.
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