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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí-
vottakat. (Megjelentek: Duska József al-
elnök, Apatóczky István technikus alel-
nök, dr. Péti Miklós magánerdôs alel-
nök, Firbás Nándor, Molnár György,
Puskás Lajos, Csiha Imre régióképvise-
lôk, dr. Szikra Dezsô Erdészeti Lapok
SZB elnök, Kolozsvári Ákos FB elnök,
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó Oktatási
Pártoló Tagi Tanács elnöke; kimentését
kérte: Pallagi László,  dr. Markovics Ti-
bor régióképviselô, Balsay Miklós Álla-
mi Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Ta-
nács elnöke, Farkas László Magán Erdô-
gazdálkodók Pártoló Tagi Tanács elnö-
ke; meghívottak közül megjelentek:
Riedl Gyula könyvtárvezetô, dr. Sárvári
János könyvtári munkatárs, Ormos Ba-
lázs fôtitkár, Pápai Gábor fôszerkesztô,
Mester Gézáné titkárságvezetô). Az el-
nökség kilenc fôvel határozatképes.

A meghirdetett napirendi pontokat
elfogadta az Elnökség, ezt követôen
elôterjesztésre került az elsô napirendi
pont az Egyesület 2002-2006. évi prog-
ramjának megvitatása. Ormos Balázs fô-
titkár újabb írásbeli javaslatot terjesztett
az elnökség elé, mely változatot az el-
nökség tagjai megvitattak és észrevéte-
leikkel kiegészítettek. A vita után a kö-
vetkezô határozatot hozta az Elnökség. 

19/2002. (nov. 20.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta „Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 2002-2006.
évi programja” elôterjesztést, a ki-
egészítésekkel elfogadta azt és a Tit-
kári, Szakosztályvezetôi értekezlet
elé terjeszti megvitatásra. (A határo-
zatot az elnökség jelen lévô kilenc
tagja egyhangúan megszavazta.)

Dr. Szikra Dezsô az Erdészeti Lapok
SZB elnöke ismertette a felkért Szerkesz-
tô Bizottsági tagok névsorát: Dr. Sárvári
János, Detrich Miklós, Járási Lôrinc, Dr.
Bartha Dénes, Zétényi Zoltán, Greguss
László, Apatóczky István, Andrési Pál.
Várja a magán erdôgazdálkodók képvi-
selôjének személyi javaslatát.

A következôkben a 2002-2006. évi
program vitája során javaslatként el-

hangzott, internetes megjelenés
mihamarabbi megvalósítása került
megtárgyalásra. Cserép János az elôter-
jesztôket bízta meg a javaslat kidolgo-
zásával és az Elnökség az igényt a kö-
vetkezô határozatban fogalmazta meg.

20/2002. (nov. 20.) sz. határozat: Az
Elnökség megbízza Molnár György,
Csiha Imre, Firbás Nándor elnökségi ta-
gokat, hogy a következô elnökségi
ülésre terjesszenek elô javaslatot az
Egyesület interneten való megjelenésé-
re vonatkozóan. (a határozatot a jelen
lévô kilenc elnökségi tag megszavazta)

Cserép János elnök kérésére az El-
nökség a következô határozatot hozta. 

21/2002. (nov.20.) sz. határozat:
Az Elnökség felkéri Dr. Péti Miklós
és Duska József alenököket, hogy
készítsenek javaslatot az elnökség
ügyrendjének kialakítására. (A ha-
tározatot az elnökség kilenc jelenlé-
vô tagja megszavazta.)

Az FVM Erdészeti Hivatalától érke-
zett felkérésre az Elnökség az alábbi ha-
tározatot hozta.

22/2002. (nov. 20.) sz. határozat:
Az Elnökség az FVM Erdészeti Hivata-
la felkérésére a Pro Silva Hungariae
díj bizottságába Duska József alelnö-
köt javasolja. (A határozatot a jelen lé-
vô kilenc elnökségi tag megszavazta.) 

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