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Zambó Péter elnök a közelgõ ren-
dezvények képviseletét és az aktuális
ügyeket vitte az elnökség elé döntésre. 

A pákozdi emléknapon Pápai Gábor
képviselje Egyesületünket. 

Az egyesületi szabályzatok vonatko-
zásában készített elõtanulmányokat. 

Keresztes György kereste fel, hogy a
thüringiai tanulmányútra hívták az
OEE-t és az FVM TEFO-t. Egyeztetett az
FVM TEFO-val, õk nem képviseltetik
magukat, de az OEE képviselje. Kéri
Haraszti Gyulát és Csépányi Pétert az
OEE képviseletére. Az utazás költségeit
az Ipoly Erdõ Zrt. és a Pilisi Parkerdõ
Zrt. vállalja. Haraszti Gyula jelezte,
hogy az idõpont számára nem alkal-
mas, egyeztetésre van még szüksége. 

Roland Migende tiszteletbeli tagunk
fax üzenetben mondott köszönetet és
gratulált a pécsi Vándorgyûléshez. Zam-
bó Péter elnök kéri, hogy a levelet juttas-
sa el a titkárság Káldy József vezérigazga-
tónak, a Vándorgyûlés fõszervezõjének. 

Danszky István levelét Haraszti
Gyula EL SZB elnök és Pápai Gábor fõ-
szerkesztõ rendezzék.

Orbán Viktor miniszterelnöknek két
levéltervezetet is megfogalmaztak. Egyi-
ket az erdészeti érdekképviseletek az er-
dõ kormányzati helyérõl, a másikat a fõ-
titkár az erdõt ért károkról. Az elnökség
egyetértett abban, hogy a miniszterel-
nöknek csak igen kivételes esetekben
szabad levelet írni, egyik ügy sem ilyen.

Az erdõ ügye egyébként már eldõlt a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumon belül
(Gencsi Zoltán tájékoztatása), mely sze-
rint az élelmiszerbiztonságért felelõs ál-
lamtitkár felügyelete alá fog tartozni. 

Az erdõkárokról készüljön MTI híradás
Ormos Balázs fõtitkár és Lomniczi Ger-
gely megfogalmazásában, mely hétfõn
(2010. 06. 07.) jelenjen meg az MTI-nél.  

Kiss László alelnök javasolta, hogy az
elnökségi átadás-átvétel bírósági admi-
nisztrációs elhúzódása miatt hozzon ha-
tározatot az elnökség az aláírás jogsze-
rûsége érdekében. Az elnökség az aláb-
bi határozatot hozta:

19/2010. (június 4.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége jóváhagyólag tudomásul
veszi az Egyesület Elnökének dönté-
seit, azokban az esetekben, ahol az
Alapszabály egyszemélyi felelõsség-
vállalásában jogosítja fel az Egyesület
Elnökét.

(Jelen volt 9 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

Zambó Péter elnök bejelentette, hogy
az Egyesülethez érkezõ postát Kiss László
alelnökkel bontják hét közben, felváltva,
kivéve a számlákat, reklámanyagokat és
meghívókat. A fõtitkártól kérte az Orszá-
gos Erdõ Tanács részére az Erdészeti Erdei
Iskolák minõsítésérõl készült beszámolót
és a XIV. ERDÕK HETE programjának ter-

vezetét. Ormos Balázs fõtitkár az Erdésze-
ti Erdei Iskola Szakosztály elnöke beszá-
molt arról, hogy az erdészeti erdei iskolák
minõsítése befejezõdött, az okiratok átadá-
sa a pécsi vándorgyûlésen megtörtént. A
XIV. ERDK HETE programja a biodiverzi-
tásról szóljon, ezt a szakosztállyal egyeztet-
te. A nyitó rendezvény az Országház felsõ-
házi üléstermében legyen, a régiós ren-
dezvényeket a régiók szervezzék, a helyi
rendezvényeket a szakosztály tagjai szer-
vezik az erdészeti erdei iskolákban. 

Pápai Gábor javasolta, hogy az el-
nökség mutatkozzon be az Erdészeti
Lapokban. Az elnökség javaslata szerint
a szeptemberi lapszámban a négyéves
program bemutatásakor történjen az el-
nökség bemutatkozása is. 

Nagy Imre régióképviselõ javasolta,
hogy az „SZJA 1% az erdõkért” lehetõ-
ség megújítását az Egyesület érje el,
hogy az a költségvetési törvénybe be-
kerüljön az õsszel.

Zambó Péter megköszönte az elnök-
ségi tagok munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Ormos Balázs
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választási bizottság tagjai:
1. Tóth István
2. Kiss Árpád
3. Orbók Sándor
Az OVB képviselõje: Nádas József
A helyi csoport létszáma, ill. szavazat-

ra jogosultak száma: 12
A szavazáson résztvevõk száma: 12
Leadott szavazatok száma: 12
Érvényes: 12.
Választható küldöttek száma: 1
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Megválasztott tisztségviselõk:
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Ismét kapható Bán István: A medve
karmai között címû könyve, melyet
további két medvekalandos kötet kísér,
2000, illetve 3000 forintos áron. 

Reprint kiadásban újra megjelent a
Harc az elemekkel nagysikerû kötete
(2000,- Ft). 

Mind a négy kötet az Alexandra
könyvhálózatban kapható.

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi helyi csoport

alakuló ülésérõl




