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JEGYZÔKÖNYV
készült az Országos Erdé-
szeti Egyesület Elnökségi

ülésérôl.
Budapest, 2002. július 31.

Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelenteket, az új elnökség tagjait és a
meghívottakat. (Megjelentek: Cserép
János elnök, Apatóczky István techni-
kus alelnök, Dr. Péti Miklós magáner-
dôs alelnök, Firbás Nándor, Dr.
Markovics Tibor, Molnár György,
Pallagi László régióképviselôk, Dr.
Szikra Dezsô Erdészeti Lapok SZB el-
nök, kimentését kérte: Duska József ál-
talános alelnök, Puskás Lajos és Csiha
Imre régióképviselôk, Kolozsvári Ákos
FB elnök; meghívottak közül megjelen-
tek: Ormos Balázs fôtitkár, Pápai Gábor
fôszerkesztô, Mester Gézáné titkárság-
vezetô). Az elnökség nyolc fôvel hatá-
rozatképes.

Cserép János elnök munkamódszer-
ként kérte az elnökség tagjait a javaslata-
ik rövid, tömör megfogalmazására, a na-
pirendi pontok megfelelô elôkészítésé-
re, a hatékony munkavégzés érdekében. 

A meghirdetett napirendi pontokkal
egyet értett az elnökség. Cserép János
elnök felkérte Ormos Balázs fôtitkárt a
napirendi pontok elôterjesztésére. 

A fôtitkár néhány mondatban ismer-
tette az elôzô ciklus Egyesületi parla-
menti kapcsolatait és az együttmûkö-
dést, kiemelve az Erdészeti Albizottság
által végzett munkát. Az elnökség né-
hány észrevétellel egészítette ki az elô-
terjesztést, majd a következô határoza-
tot hozta:

10/2002. (júl. 31.) sz. határozat:
Az elnökség az elmúlt ciklusban az
Egyesület és a Parlament Mezôgaz-
dasági Bizottsága Erdészeti Albizott-
sága közötti együttmûködés pozitív
eredményeit értékelve támogatja,
hogy ismét alakuljon meg az Erdé-
szeti Albizottság. Az elnökség az
elôkészítô munkákkal megbízza
Pallagi László régióképviselôt és Or-
mos Balázs fôtitkárt, akiket felkér-
nek, hogy az elôkészítésrôl a követ-
kezô elnökségi ülésen számoljanak
be. (A határozatot a jelen lévô nyolc
elnökségi tag megszavazta.) 

Az elnökség a továbbiakban áttekin-
tette, hogy mely parlamenti bizottsá-

gokban célszerû egyesületi képviseletet
biztosítani, a megfelelô információhoz
jutás és vélemény nyilvánítás érdeké-
ben. Az elnökség a következô határoza-
tot hozta:

11/2002. (júl. 31.) sz. határozat:
Az elnökség javasolja, hogy az Egye-
sület a Parlament Mezôgazdasági,
Környezetvédelmi, Területfejleszté-
si és Foglalkoztatási Bizottságaiban
képviseltesse magát. Megbízza a fô-
titkárt, hogy ez ügyben kérelemmel
forduljon a Palament Titkárságá-
hoz. (A határozatot a jelen lévô
nyolc elnökségi tag megszavazta.)

A fôtitkár a továbbiakban az Egyesület
külföldi kapcsolatait ismertette, kiemelve
az Erdélyi Magyar Mûszaki és Tudomá-
nyos Egyesület Erdészeti Szakosztályával
való együttmûködésre irányuló megke-
resést. Az új elnökség tagjai, mivel még
nem ismerik megfelelô mélységben a
külföldi kapcsolatokat, a döntéshez elô-
zetes írásbeli tájékoztatást kértek. 

12/2002. (júl. 31.) sz. határozat:
Az elnökség az Egyesület külföldi
kapcsolatairól írásbeli tájékoztatót
kér a fôtitkártól (együttmûködési
megállapodások, szakmai tanulmá-
nyutak, ki- és beutazók köre, stb.) a
következô elnökségi ülésre. Az Er-
délyi Magyar Mûszaki és Tudomá-
nyos Egyesület Erdészeti Szakosztá-
lyával a kapcsolatfelvételt ez év
ôszére tervezi az elnökség. Ez alka-
lomból három fô erdélyi szakem-
bert várnak a megbeszélésekre. (A
határozatot a jelen lévô nyolc el-
nökségi tag megszavazta.)

A fôtitkár tájékoztatást adott a szer-
vezés alatt lévô WOOD TECH Erdésze-
ti Konferencia és Szakkiállításról, mely
idén 10 éves fennállását ünnepli. (új
idôpont: 2002. szeptember 11-14.) Ez
alkalomból Egyesületünk a protokoll
szervezô. A feladatokat az elnökség át-
tekintette. Egyesületünk várja a konfe-
renciára és a kiállításra is a résztvevô-
ket. A konferenciát az Erdômérnöki Kar
szervezi, mely témája a Nemzeti
Erdôstartégia. Várjuk tagjainkat, a szak-
osztályokat, a helyi csoportokat, az er-
dészeket akár egy napos buszos részvé-
telre, vásárlátogatásra.  

A fôtitkár ismertette, hogy az Erdé-
szeti Erdei Iskola Szakosztály kezdemé-
nyezte egy erdei iskola konferencia
szervezését Felsôtárkányban, 2002.

október 3-4.-én, az ERDÔK HETE
rendezvénysorozat megnyitójaként.
Az elnökség Duska József általános al-
elnököt bízta meg az elnökség részérôl
a rendezvény összefogásával, a fôtit-
kárt, aki egyben az Erdészeti Erdei Isko-
la Szakosztály elnöke, a részletes prog-
ram elôterjesztésével.

Az elnökség a következô napirendi
pontként a 2002-2006. évekre szóló
egyesületi program elôkészítésérôl
tárgyalt. Cserép János elnök javasolta,
hogy rövid program készüljön, mely a
fô célkitûzéseket tartalmazza, elônyös
volna a programnak címet is adni. Az el-
nökség tagjai támogatták egy a korábbi-
nál tömörebb program megfogalmazá-
sát és az Egyesület fórumain való meg-
vitatását, majd az ôszi küldöttközgyûlé-
sen való elfogadását. A fôtitkárt megbíz-
ták, hogy az elnöki pályázatban foglalt
javaslatokat, a szakosztályoktól, helyi
csoportoktól beérkezett észrevételeket
minden elnökségi tag kapja meg az el-
nök és a fôtitkár által javaslatként össze-
állított tömör program változattal együtt.
A program elôkészítése a következô el-
nökségi ülésen kerül napirendre.

Dr. prof. Mészáros Károly a NYME
Erdômérnöki Karának dékánja levélben
fordult az Egyesület elnökségéhez,
melyben az együttmûködési megálla-
podásban foglaltakra hivatkozva kérte
hallgatói ösztöndíj alapítását. Az elnök-
ség a kérést alaposan megvitatta, az
Egyesület céljaival egyezônek tartotta
és az ösztöndíjat indokoltnak látta kiter-
jeszteni az erdészeti középfokú intéz-
mények tanulóira is. Javaslat érkezett
arra is, hogy az Erdészcsillag Alapítvány
keretében lehetne a pályázati feltétele-
ket megalkotni és a szükséges pénz-
összeget is biztosítani.

13/2002.(júl. 31.) sz. határozat: Az
elnökség a NYME Erdômérnöki Ka-
rának dékánjától, hallgatói ösztöndíj
alapítására irányuló kérelmét megvi-
tatta és az egyesületi ösztöndíjrend-
szer feltételeinek kialakítása után tér
vissza rá. Megbízza Dr. Péti Miklós al-
elnököt, Dr. Markovics Tibor régió-
képviselôt, Dr. Szikra Dezsô SZB el-
nököt és Ormos Balázs fôtitkárt,
hogy az egyesületi ösztöndíjrendszer
kialakítására tegyen javaslatot a kö-
vetkezô, szeptemberi elnökségi ülés-
re. (A határozatot a jelen lévô nyolc
elnökségi tag megszavazta.)

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS
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Az elnökség a továbbiakban megtár-
gyalta a 10 éve, a Budapest XII: Szilágyi
Erzsébet fasor 10. sz. háznál, Kaán Károly
egykori lakóházánál állított emléktábla
koszorúzási ünnepségének elôkészítését.

14/2002. (júl.31.) sz. határozat:
Az elnökség megbízza Molnár
György régióképviselôt, hogy Kaán
Károly emléktáblája felavatásának
10. évfordulója alkalmából, a régió
tagjainak segítségével koszorúzási
ünnepséget szervezzen, a családta-
gok és érdekeltek bevonásával. (A
határozatot a jelen lévô nyolc el-
nökségi tag megszavazta.) 

Ormos Balázs fôtitkár és Dr. Szikra
Dezsô SZB elnök beszámolt a Legfel-
sôbb Bíróságon 2002. július 3.-án el-
vesztett Székház per részleteirôl. Az
elnökség az írásos ítélet kézhezvétele
után tud érdemben foglalkozni az
üggyel.

Cserép János elnök az Egyesület éle-
tében meghatározó szerepet betöltô Ál-
lami Erdôgazdaságok Pártoló Tagi Ta-
nácsának és a Magán Erdôgazdálkodók
Pártoló Tagi Tanácsának vezetôjét java-
solta tanácskozási joggal az elnökségi
ülésekre meghívni. Az elnökség tagjai
egyet értettek a javaslattal és
kiegészítéssekkel a következô határo-
zatot hozták.

15/2002. (júl. 31.) sz. határozat: Az
Egyesület elnöksége kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy az egyesületi élet
alakításában és a szakmai érdekeink
képviseletében meghatározó szere-
pet betöltô Állami Erdôgazdaságok
Pártoló Tagi Tanácsa, a Magán Erdô-
gazdálkodók Pártoló Tagi Tanácsa és
az Oktatási Intézmények Pártoló Ta-
gi Tanácsa közvetlenül kapcsolód-
hasson az egyesületi munkába. Ezért
az elnökség az érintett tanácsok el-
nökeit (akadályoztatás esetén alel-
nökeit vagy titkárait) tanácskozási
joggal meghívja az elnökség ülései-
re. (A határozatot a jelen lévô nyolc
elnökségi tag megszavazta.)

Az elnökség a következô ülés idô-
pontjának 2002. szeptember 4.-ét jelölte
meg. 

Az elnök megköszönte a résztvevôk-
nek a munkát és bezárta az ülést.

kmf.
Ormos Balázs 

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János 

elnök
Apatóczky István 

hitelesítô
Molnár György 

hitelesítô

Egyesületünk jelképe, együtt tartozá-
sunk megtestesítôje, a 150 éves egyesü-
leti múlt egyik meghatározó székhelye,
Egyesületünk volt SZÉKHÁZA az Alkot-
mány utcában. Az elmúlt évben már hi-
vatalosan is bejutott tagságunk az épü-
letbe, küldöttközgyûlést tartottunk a
volt közgyûlési teremben, ma Erdészte-
rem nevet viseli és emléktáblákat avat-
tunk a folyosón. Igyekeztünk a tagsá-
gunkban ébren tartani, hogy igényüket,
a SZÉKHÁZ birtokba vételét komolyan
gondoljuk és mindent megteszünk a cél
elérése érdekében.

Pert indítottunk a magyar állam ellen,
2002. július 3.-án a Legfelsôbb Bíróság
tárgyalta fellebbezésünket, melyet EL-
UTASÍTOTT. Az írásbeli indoklás kéz-

hezvételekor lesznek pontos informáci-
óink. A tárgyaláson részt vett Dr. Boda
László ügyvéd, Dr. Szikra Dezsô SZB el-
nök és Ormos Balázs fôtitkár.  

Egyesületünk új elnöksége foglalko-
zott a perrel és szóban abban állapod-
tak meg tagjai, hogy a hivatalos írásbeli
indoklás kézhezvétele után tudnak ér-
demben foglalkozni az üggyel. 

Ormos Balázs
fôtitkár

F E L H Í V Á S
Az Egyesület pénzügyi ellenôrzése alkalmával megállapítottuk, hogy jelentôs, elma-
radás van az egyéni tagdíjak befizetésénél. Hátralék van a 2002. évi tagdíjaknál, de
még elôzô évi elmaradás is fennáll egyeseknél. Egyesületünk pénzügyi gazdálkodá-
sa, az Erdészeti Lapok kiadása szükségessé teszi az elmaradások befizetését.
ALAPSZABÁLY-unk 7.§-a szerint „Törölni kell az Egyesület tagjai sorából azt, aki
az éves tagdíját az esedékesség idôpontjától számított hat hónapon belül nem fi-
zette be. ..Három havi tagdíjhátralékot követôen az Erdészeti Lapok megküldése
automatikusan felfüggesztésre kerül.”
A tagdíjak befizetésének fegyelmérôl és módjáról az elnökség többször tárgyalt, tit-
kári értekezleten vettük napirendre a témát. Többször felhívásban is fordultunk a
tagsághoz az Erdészeti Lapok hasábjain keresztül. A türelmi idô letelt, aki Egyesü-
letünk tagja szeretne maradni köteles betartani az Alapszabály elôírásait.
Felhívom Tagtársaim figyelmét, hogy a hátralékot 2002. szeptember 30.-ig ren-
dezzék, mert a nyilvántartásunk szerinti nem fizetôkkel szemben az Alapszabály
elôírásait leszünk kénytelenek alkalmazni. Kérem a régióképviselôk, helyi csoport
és szakosztály titkárok segítségét. Információért és csekkért szíveskedjenek a
Titkárságot keresni. (tel.:1/201-6293)

Ormos Balázs
fôtitkár

SZÉKHÁZ per

Az Egri „Petrás Incze János” Kulturális
Egyesület a moldvai csángó-magyarok
identitásának megôrzését tûzte zászlajára.

Ismeretes, hogy a moldvai csángók ko-
moly küzdelmet folytatnak a magyar nyel-
vû oktatás és a magyar nyelvû szentmisék
megteremtéséért. Ehhez kíván hozzájárul-
ni az Egyesület képzésekkel, táborok meg-
szervezésével, erkölcsi és anyagi támoga-
tással, szponzorok felkutatásával.

Július 1–13. között 50 iskoláskorú
gyermek (25-25 fôs csoportokban) mold-
vai, magyarul jól beszélô pedagógusok
kíséretében az Egyesület vendége volt,
felváltva egy hétig Hevesen, illetve egy
hétig Egerben.

A nyelvtanulás és játék mellett megis-
merkedtek a Tisza-tóval, a Mátra- és a
Bükk-aljával és felkeresték a Parlamentet is.

A „tábor” sikeréhez csatlakozott az
Egererdô Rt. támogatásával az OEE Egri
Helyi Csoportja is, egy-egy egész napos
programmal.

A gyerekekkel Szilvásváradra kirán-
dultunk, ahol kisvonattal a Szalajka
völgybe utaztunk. Megtekintettük az ôs-
ember-barlangot, a Fátyol-vízesést, a sza-
badtéri erdei múzeumot. Hazafelé a
Bélapátfalvai apátságban – egy szép csán-
gó templomi népének eléneklése mellett
– hajtottunk tédet.

A programot „saját gyártmányú” bôsé-
ges ebéddel zártuk.

A gyerekek ôszinte örömére gondolva
reméljük, szerény eszközeinkkel hozzájá-
rulhattunk a „Petrás Incze János” Egyesü-
let céljaihoz.

Garamszegi István

1 éves fehérnyár csemete
eladó három méretben 4-25
milliméterig. Ár megegyezés

szerint megtekintés után.

Domokos Gergely
Ebes, Csemetekert
Tel.: (52) 266-014


