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Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket. A jelenléti ív szerint a
küldöttek 45 fõvel jelentek meg a Kül-
döttközgyûlés határozatképes.

Cserép János elnök köszöntötte a
megjelent vendégeket és kiemelt tiszte-
lettel köszöntötte Klemencsics Andrást
az FVM Erdészeti Fõosztály vezetõjét. 

Cserép János elnök javaslatot tett a
napirend módosítására, mely szerint a
kitüntetésekrõl szóló napirend legyen
az utolsó, illetve elsõ napirendként hall-
gassa meg a küldöttközgyûlés Klemen-
csics András fõosztályvezetõt. A kül-
döttközgyûlés egyhangúan támogatta
az elnök javaslatát. Jegyzõkönyvvezetõ
Mester Gézáné, jegyzõkönyv-hitelesí-
tõk Jung László és Bak Julianna. 

Cserép János elnök ezek után a kül-
döttközgyûlést megnyitotta és felkérte
Klemencsics András fõosztályvezetõt
tájékoztatója megtartására. 

Klemencsics András, az FVM Erdé-
szeti Fõosztály új vezetõje köszöntötte a
Küldöttközgyûlést és ismertette a
megújult szervezet felépítését. Elmond-

ta, hogy az erdõk hármas funkciójának
rangsorában a közjóléti feladatok felér-
tékelõdnek a gazdasági szereppel
szemben. Hangsúlyozta, hogy a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv erdészeti fela-
datainak beépítése kiemelt feladata. Az
EU 1257/99. számú rendeletének bõví-
tése szektorsemlegesen kezeli az erdõk
ökológia, gazdasági és szociális funk-
cióinak támogatását. A támogatási rend-
szerben a magánerdõ-tulajdon élvez
elsõbbséget, de az állami társaságok is
részesülhetnek támogatásban a termé-
szetközeli erdõk mûvelése és a szerke-
zetátalakítás költségeihez, valamint a
közjóléti kiadásokhoz. A fõosztályveze-
tõ említette a járulékrendszer újragon-
dolásának szükségességét is. Szólt a
gyapjaslepke elleni védekezés felada-
tairól is.

A megújuló energiaprogrammal kap-
csolatban elmondta, hogy a biomassza
elõállítás várhatóan konkurenciája lesz
az erdõtelepítésnek, de az öt évnél rövi-
debb vágásfordulóval mûvelt ültetvé-
nyek nem tartoznak az erdõtörvény
hatálya alá.

Cserép János megköszönte a tájé-
koztatót és felkérte Ormos Balázs
fõtitkárt a 2004. évi egyesületi beszá-
molók és a 2005. évi tervek elõterjesz-
tésére. Ormos Balázs fõtitkár az írás-
ban elõre kiküldött anyagokhoz tett
szóbeli kiegészítést. Kolozsvári Ákos
az Ellenõrzõ Bizottság elnöke kiegé-
szítésekkel élt és mind a 2004. évi
beszámolót, mind a 2005. évi tervet
elfogadásra javasolta a Küldöttköz-
gyûlésnek. 

1/2005. (ápr. 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2004. évi
Közhasznúsági jelentést, a pénz-
ügyi beszámolót és a befektetési
beszámolót külön-külön megsza-
vazta. (Jelen van 45 fõ küldött; egy-
hangú igen szavazat: 45 szavazat)

2/2005. (ápr. 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2005. évi
programot, a pénzügyi tervet és a
befektetési tervet külön-külön meg-
szavazta. (Jelen van 45 fõ küldött,
egyhangú igen szavazat: 45 szavazat)

Második napirendi pontként Ormos
Balázs fõtitkár az Alapszabály módosí-
tására tett javaslatot, melynek lényege,
hogy a hat régió száma hétre módosul-
jon, alkalmazkodva az országos beosz-
táshoz. Vita után a Küldöttközgyûlés a
következõ határozatokat hozta:

3/2005. (ápr. 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a régiókról
szóló napirendi javaslat szavazását
napirendre vegye-e? (Jelen van 45
fõ küldött;  igen szavazat: 36, nem:
2, tartózkodott: 7)

4/2005. (ápr. 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés elfogadja az
Alapszabály módosítását, mely szerint
a hat régió hétre módosuljon. Egyben
felkéri az elnökséget, hogy a határo-
zatból adódó egyesületi szabályzatok
módosítását terjessze még ez évben a
Küldöttközgyûlés elé jóváhagyásra.
(Jelen van 45 fõ küldött; igen szavazat:
39, nem: 2, tartózkodás: 4)

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÕKÖNYV
az OEE 2005. április 7-én, 10.00 órától tartott Küldöttközgyûlésérõl

Budapest, MTESZ Budai Konferencia Központ

Balról: Klemencsics András, Cserép János és
Ormos Balázs. Fotó: Pápai Gábor
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A következõkben az Egyesület
kitüntetéseinek megszavazására került
sor. Bogdán József, a Díj Bizottság elnö-
ke ismertette az értékelés szempontjait,
majd a hozzászólások után a szavazá-
sok következtek. A Küldöttközgyûlés a
következõ tagtársaknak szavazott meg
kitüntetéseket, melyek átadása a Szom-
bathelyen megrendezésre kerülõ Kül-
döttközgyûlésen történik meg.

5/2005. (ápr. 7.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:
A Küldöttközgyûlés a következõ
tagtárasaknak adományoz kitünte-
téseket. 

Bedõ Albert Emlékérem
Dr. Marosi György szavazat
erdõmérnök 36 
Tóth Pál erdõmérnök 28
Dr. Szõnyi János erdõmérnök 24

Kaán Károly Emlékérem
Rauch Imre erdésztechnikus 38 
Bacsa Árpád erdésztechnikus 23
Jozwiak Bernard erdõmérnök 23

Elismerõ Oklevél, egységes 45
Bakcsa Zoltán erdésztechnikus
Dr. Csapóné Tábori Hajnalka tanár
Fekecs Lajos gépészmérnök
Jaksa Ferenc erdésztechnikus
Kajtor István erdésztechnikus
Kakuk Pál erdész
Kiss Sándor erdésztechnikus
Kökény István erdõmérnök
Környei Jenõ erdésztechnikus
Majtényi László gépészmérnök
Páris István erdésztechnikus
Rosenberger Ferenc erdésztechnikus
Szabó Lajos erdõmérnök
Szamosi Jánosné pénzügyi elõadó
Takács Imre erdésztechnikus
Takács János erdésztechnikus
Toronyi Márton erdésztechnikus

Cserép János elnök gratulált a kitün-
tetetteknek.

Dr. Pethõ József vezérigazgató, a
Vándorgyûlés szervezésének állásáról
adott tájékoztatást.

Jung László vezérigazgató-helyettes
a megújuló energiával foglalkozó szak-
osztály megalakítását szorgalmazta. 

Cserép János elnök megköszönte a
részvételt és bezárta a küldöttközgyûlést.

Kmf.
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János
az ülés elnöke.

Bak Julianna, Jung László
hitelesítõ

...2005. április 19-én tartotta szokásos
ülését, melyen meghívottként részt vett
Ormos Balázs fõtitkár is. A helyi csopor-
tot nagyrészt nyugdíjas kollégák alkot-
ják, akik kétheti rendszerességgel tartják
összejöveteleiket. Ipsits Lajos a csoport
elnöke köszöntötte a megjelenteket és
felköszöntötték a nyolcvan éves Csorba
Istvánt. Megemlítette, hogy a Vándor-
gyûlésen a költségek magas volta miatt
csak az OEE keret terhére tudnak részt
venni. Átadta a szót a fõtitkárnak és
megjegyezte, hogy szívesen vennék a
gyakoribb személyes találkozást. A fõtit-
kár beszélt a Küldöttközgyûlés döntésé-
rõl, a hét régióra való áttérésrõl és az
ebbõl származó elõnyökrõl és felada-
tokról. Az Erdészeti Lapok és az OEE
honlapja is fontos tájékoztatási eszköz a
tagság részére. A volt Székházunk újbó-
li birtokba vétele szolgálja a hazai és
határon túli erdészek összefogását. 

A vita során Ipsits Lajos, Tokodi
Mihály, Somogyvári Vilmos, Jereb Ottó

szólaltak fel. Megemlítették, hogy a tag-
díjak emelésekor örültek, hogy gondol-
tak a nyugdíjas kollégákra és külön ked-
vezményt kaptak. Támogatják a hét régió
felállítását, szorgalmazzák, hogy olyan
régióképviselõk legyenek, akik valójá-
ban végzik feladatukat, összefogják a
helyi csoportokat, tájékoztatják az elnök-
séget elképzeléseikrõl. Czerny Károly
annak idején jól látta el ezt a feladatot a
régióban. Fontos, hogy az EU pályáza-
tokból is lehessen forrásokhoz jutni a
régióban. Az Erdészeti Lapok akkor fog-
ják jobban érdekelni a tagságot, ha róluk
szól. Ne menjen el bulvár irányba. A
lapok nem tud megfelelni minden igény-
nek, nem itt van a helye a publikációk-
nak. A közérdeklõdésre számító cikkek
legyenek a lapban, úgy hogy figyelembe
veszik, hogy a tagság nagy része erdész-
technikus. Olyan cikkek kellenek,
melyek róluk és nekik szólnak. Gyakor-
lati praktikákat szeretnének olvasni. A
nyilvánosság igen fontos, azonban ilyen
kis példányszám nem jelent nyilvánossá-
got. Provokálnunk kell, akkor lesz odafi-
gyelés és nyilvánosság. Korábban az
Egyesületbe be- és kilépõk is név szerint
szerepeltek a lapban. Fix rovatok kelle-
nének, régióhírek, szakosztályok, levele-
zõ rovat, magánerdõ, stb. 

Fontos volna, ha hírt adna a személyi
változásokról az erdõgazdálkodók
körébõl. Gyakorlati cikkek szüksége-
sek, megfigyelésekrõl (szúkár), iskolák
diákjai forrásként használhatnák. A
Székház birtokba vétele fontos feladat,
úgy tudni volt benne egy unitárius
kápolna is, utána kellene nézni.

A barátságos együttlét a következõ
kerti partín való program megbeszélé-
sével zárult.  

Kép és szöveg: Ormos Balázs

A Gödöllôi Helyi Csoport...

Ipsits Lajos beszámolóját tartja


