Megjelent az Erdőrezervátum Program honlapján (https://www.erdorezervatum.hu)

A 19/2013. (VIII. 30.) VM utasítás szerint a korábbi "ER bizottság" új elnevezése Magyar
Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoport.
Az utasítás 1. §-a szerint:
(1) A vidékfejlesztési miniszter - véleményező és tanácsadó testületként - Magyar Erdőrezervátum
Koordinációs Munkacsoportot hoz létre.
(2) A Munkacsoport az erdőrezervátum hálózat fenntartásával, az Erdőrezervátum Program működésével
kapcsolatos véleményező, a tárcaszintű, a kutatói és a civil szféra együttműködését, koordinált vélemények
kialakítását és annak a döntés-előkészítésbe való becsatornázását elősegítő szervezet, a
természetvédelemért felelős minisztérium állandó, független, szakmai tanácsadó testületeként működik.
... az utasítás teljes szövege a Jogszabályok gyűjteményben található.
A Munkacsoport (MEKOM) 2014. február 5-én tartotta meg alakuló ülését.
A MEKOM vezetősége, tagjai és az általuk képviselt szervezetek:
dr. Standovár Tibor (ELTE, Budapest) - elnök
Ugron Ákos Gábor (FM, Budapest) - társelnök
dr. Mázsa Katalin (MTA ÖK, Vácrátót) - titkár
Dr. habil. Bartha Dénes (NyME, Sopron)
Prof. Dr. Borhidi Attila, akadémikus (MTA ÖK, Vácrátót)
dr. Borovics Attila (ERTI, Sárvár)
Bódis Pál (FM, Budapest)
Csépányi Péter (OEE, Budapest)
Czirok István (NÉBIH, Budapest)
dr. habil. Frank Norbert (NyME, Sopron)
dr. Gálhidy László (WWF, Budapest)
dr. Horváth Ferenc (MTA ÖK, Vácrátót)
Horváth Jenő (ŐNPI, Őriszentpéter)
dr. Illés Gábor (ERTI, Budapest)
Kovács Krisztián (BNPI, Eger)
Laczik Dénes (MME, Pécs)
Nagy András (MFB, Budapest)
dr. Ortmann-né Ajkai Adrienne (PTE, Pécs)
dr. Ódor Péter (MTA ÖK, Vácrátót)
Varga Béla (Pro Silva Hungaria, Eger)
----Az előzmények, az "ER Bizottság" történetének áttekintése
1991-199?: A KTM-FM Országos Erdőrezervátum Bizottság (OEB) elsősorban az alapfogalmak
tisztázásával és az erdőrezervátum-hálózat kialakításának előkészítésével foglalkozott. A területi
javaslatok összegyűjtésében, értékelésében és előterjesztésében meghatározó szerepet játszott. A
bizottság elnöke ekkor Prof. Dr. Mátyás Csaba akadémikus volt.
2004-2013: A bizottságot mintegy 10 év múltán a KvVM állandó tanácsadó testületeként, mint
Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság (MNEB) szervezték újjá. A MNEB feladata az
erdőrezervátum hálózat fenntartásával, az erdőrezervátum program működésével kapcsolatos
véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó szervezetként, a tárcaszintű, a kutatói és a civil
szféra együttműködését, koordinált vélemények kialakítását elősegítő feladatok ellátása volt. A
bizottságot Prof. Dr. Borhidi Attila akadémikus vezette.
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