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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, a meghívottakat és az elnökség
tagjait. Benedek Fülöp államtitkárt az FVM-
bôl,  Hatvani György helyettes államtitkárt
a GM-ból, Halász Gábor elnök-helyettest,
Pillmann József elnök-helyettest a Nem-
zeti Földalapkezelô Szervezettôl, Gémesi
József ügyvezetô igazgató-helyettest az
ÁPV Rt.-bôl, dr. Folcz Tóbiást, az Oktatási
Szakosztály elnökét. Az elnökség tagjai
közül megjelentek: Duska József alelnök,
dr. Péti Miklós magánerdôkért felelôs alel-
nök, Apatóczky István technikus alelnök,
Csiha Imre régióképviselô, dr. Szikra De-
zsô Erdészeti Lapok SZB elnök; kimenté-
sét kérte: Firbás Nándor, Puskás Lajos, dr.
Markovics Tibor, Molnár György, Pallagi
László régióképviselôk; meghívottak kö-
zül megjelentek: Andrésiné Ambrus Ildikó
OIPTT elnök, Répászky Miklós MEPTT el-
nök, Riedl Gyula könyvtárvezetô, Kolozs-
vári Ákos FB elnök, dr. Sárvári János
könyvtári munkatárs, Ormos Balázs fôtit-
kár, Pápai Gábor fôszerkesztô, Mester
Gézáné titkárságvezetô. Az elnökség hat
fôvel határozatképes.

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség határozatképes, beje-
lentette a napirendi pontokat, melyek-
kel az elnökség egyetértett.

Ünnepi megemlékezés Divald Adolf
175. éves születési évfordulójáról.

Cserép János elnök ünnepi beszédet
mondott, melyben kiemelte az Egyesü-
letünk történelmében kimagasló sze-
mély tevékenységét. 

Hatvani György helyettes-államtitkár
(Gazdasági Minisztérium) köszöntötte
az ünnepi elnökségi ülés résztvevôit.
Mint elmondta, az Elektrotechnikai
Egyesület vezetôjeként jól ismeri és el-
ismeri az OEE tevékenységét és további
sikereket kívánt tagságának.

A Nemzeti Földalapkezelô Szer-
vezet és az Országos Erdészeti Egye-
sület között megkötött keretmegál-
lapodás ünnepélyes aláírása. 

A két szervezet bizonyította jó együtt-
mûködését a birtokhasznosítási bizottsá-
gok létrehozása és a LIGNO NOVUM –
WOOD TECH Szakkiállításon való meg-
jelenés megszervezése területén. Az alá-

írást követôen Cserép János gratulált Bene-
dek Fülöp úrnak, az FVM közigazgatási
államtitkári kinevezéséhez és méltatta az
együttmûködést. Benedek Fülöp államtit-
kár szólt a Nemzeti Földalap fontosságá-
ról, az erdészek meghatározó szerepérôl.
Felhívta a figyelmet az erdészek egysége-
sebb fellépésére, hiszen az erdôkért az er-
dészek a felelôsek. Fontos feladatnak ne-
vezte az EU felkészülést, a lehetséges tá-
mogatások megszerzését. Az erdôkezelés
ügyében a társadalom meggyôzése elen-
gedhetetlen, hiszen közös érdekrôl van
szó. A keretmegállapodással kapcsolato-
san kitért az együttmûködés eredményes
folytatására és a megállapodásban foglal-
tak, ötmillió forint határig való ésszerû ki-
töltésére, egyedi szerzôdések megkötésé-
vel. Az együttmûködés kiértékelése egy
év elteltével történik meg. 

Beszámoló az „Erdészcsillag Ala-
pítvány” tevékenységérôl.

Gémesi József kuratóriumi elnök részle-
tes beszámolót adott az alapítvány mûkö-
désérôl. Elmondta, hogy a mûködéshez
szükséges minden jogi eszközzel rendel-
keznek. Az induló egymillió forint tôkéhez
nem nyúlnak hozzá, csak a hozamok és az
1%-ból származó bevételek kerülnek ki-
osztásra. A javaslatokat a helyi csoportok
ajánlásával fogadják be és a szociális bi-
zottság értékeli a kérelmeket. A kuratóri-
um ezt figyelembe véve hozza meg dönté-
sét a segélyekrôl. Jelenleg mintegy 1,4 mil-
lió forint a pénzösszeg az alapítványnál és
1,5 millió forint került kifizetésre segélye-
zésre az 53 pályázó részére, 12-50 ezer fo-
rint összeghatár között. A tisztségviselôk
javadalmazásban nem részesülnek. Az
Alapítvány minden törvényes feltételnek
eleget tett. 2005. évtôl kezdôdôen az Ala-
pítvány már jogosult lesz közvetlenül is az
1% befogadására. A kuratórium elnöke ki-
fejtette, hogy újabb célok kezelésére is al-
kalmas az Alapítvány. Duska József alel-
nök és Ormos Balázs fôtitkár méltatta az
Alapítvány munkáját és a beszámolót az
Erdészeti Lapokban, közlésre javasolták. 

Az elnökség Gémesi József kuratóriu-
mi elnök beszámolóját elfogadta.

Ösztöndíj alapítása az erdészeti kép-
zésben résztvevô tanulók számára.

Dr. Folcz Tóbiás az Oktatási Szakosz-
tály elnöke terjesztette elô javaslatát, me-
lyet elôzetesen megvitattak az érdekelt is-
kolák vezetôivel és a javaslatokat beépí-
tették  a szabályzatba. A jelenlévô Andrési-
né Ambrus Ildikó igazgató asszony továb-
bi módosításokat javasolt. Az elnökség
megtárgyalta és elfogadta a javaslatokat és
a következô határozatot hozta.

9/2003. (szept. 23.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta és a ki-

egészítésekkel együtt elfogadja „Az
Országos Erdészeti Egyesület ösz-
töndíj szabályzata az erdészeti kép-
zésben résztvevô tanulók részére”
c. szabályzatot és a Küldöttközgyû-
lés elé terjeszti megvitatásra és jó-
váhagyásra. (A jelenlévô hat elnök-
ségi tag a határozatot megszavazta).

Dr. Péti Miklós alelnök az erdôket ért
aszálykár és rovarkárosítók okozta
károk 2004. évi pályázatban való szere-
peltetés fontosságára és annak támoga-
tására kérte az elnökséget. 

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