
Cserép János elnök köszöntötte az ülé-
sen megjelent meghívottakat és az el-
nökség tagjait. Az elnökség tagjai közül
megjelentek: Duska József alelnök, dr.
Péti Miklós magánerdôkért felelôs alel-
nök, Apatóczky István technikus alel-
nök, Firbás Nándor, Molnár György ré-
gióképviselôk; kimentését kérte: dr.
Szikra Dezsô Erdészeti Lapok SZB el-
nök, Puskás Lajos, Csiha Imre, Pallagi
László, régióképviselôk; meghívottak
közül megjelentek: Répászky Miklós
MEPTT elnök, Kolozsvári Ákos FB el-
nök, Ormos Balázs fôtitkár, Pápai Gá-
bor fôszerkesztô, Mester Gézáné titkár-
ságvezetô. Az elnökség hat fôvel hatá-
rozatképes.

Cserép János elnök bejelentette a na-
pirendi pontokat, melyeket az egye-
bekkel együtt az elnökség elfogadott.

1. OEE III. n. éves pénzügyi tervé-
nek teljesítése, várható év végi telje-
sítés.

Ormos Balázs fôtitkár írásbeli elôter-
jesztését az elnökség tagjai elôzôleg
megismerték. A fôtitkár szóbeli kiegé-
szítésében kiemelte, hogy az OEE
pénzügyi gazdálkodása stabil, de en-
nek záloga a tartalék pénzek folyama-
tos igénybevétele, mely tartamosan
nem folytatható. 

A 2003. évi pénzügyi terv a korábbi-
akhoz hasonlóan két ponton bizonyta-
lan, a csoportok utaztatási bevétele és a
pályázatokból befolyó összeg. Míg az
elôzô tétel nem jelenetôs, addig a pá-
lyázatos bevételek döntôen meghatá-
rozzák az OEE mûködését. Új pénzügyi
forrásokat is kell keresni, hiszen nem
lehet kitenni az OEE mûködését és tag-
ságát az egyes pályázatokat befogadók
ítéletének. A 2003. év eredményes
pénzügyi teljesítését meghatározza az
FVM civil pályázatának és az FVM Erdé-
szeti Hivatalához benyújtott közcélú
pályázatának eredménye. Gondot je-
lent a pénzügyekben, hogy egyes helyi
csoportok tagsága a tagdíjat nem fizette
be. Az Egyesület a költségekkel a terve-
zett szintjén gazdálkodott. Az OEE ilyen
pénzügyi helyzetében csak a likviditás
fenntartása lehet a cél az Egyesület mû-

ködésének fenntartásával, hogy a tag-
ság által elfogadott programok zökke-
nômentesen megvalósulhassanak.

Kolozsvári Ákos EB elnök hozzászó-
lásában megerôsítette, hogy várhatóan
a 2003. évi bevétel nem teljesül, ezért a
jövôben át kell tekinteni az OEE gazdál-
kodását, stratégiai döntést kell hozni.
Duska József alelnök javasolta, hogy az
OEE mûködését biztos alapokból kelle-
ne finanszírozni  és csak a pályázatok-
ból legyenek a programok támogatva.
Cserép János elnök kérte a jövô évi terv
megfontolt elôkészítését, a tagdíjak
szükség szerinti módosítását és Küldött-
közgyûlés elé vitelét.

16/2003. (dec.11.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta az Egye-

sület 2003. évi pénzügyi teljesítésé-
rôl szóló tájékoztatót és azt tudomá-
sul veszi. Felkéri a fôtitkárt, hogy a
nem fizetô csoportok nevét és a tar-
tozás összegét tagtársaink felé jelez-
ze az Erdészeti Lapokon keresztül.

(A jelenlévô hat elnökségi tag a
határozatot megszavazta.)

2. Az Ellenôrzô Bizottság tájékoz-
tatója a végzett vizsgálatokról. 

Kolozsvári Ákos, az EB elnöke tájé-
koztatást adott az elvégzett vizsgálatok-
ról, melynek írásbeli anyagát átadta
Cserép elnök úrnak. A pénzügyi gaz-
dálkodásról és vagyonmegôrzésrôl, va-
lamint a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár helyzetérôl készült jelentést
ismertette röviden az EB elnöke. 

Az EB határozatában rögzítette, hogy
az OEE Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát aktualizálni szükséges, módo-
sítani kell a Pénzkezelési Szabályzatot
és rendezni kell a készletek nagyság-
rendjét. A könyvtár ügyében felhívta az
elnökség figyelmét a jogi helyzet tisztá-
zatlanságára, ezen belül az alapító ok-
irat hiányára. Továbbá arra, hogy ren-
dezetlenek a könyvtári elhelyezés és
mûködés jogi- és pénzügyi feltételei. 

17/2003. (dec.11.) sz. határozat:
Az elnökség meghallgatta az El-

lenôrzô Bizottság elnökének beszá-
molóját az OEE pénzgazdálkodásá-
ról, vagyonmegôrzésérôl, valamint

az OEE könyvtárának helyzetérôl
végzett vizsgálataik eredményérôl
és azokat tudomásul veszi, az Ellen-
ôrzô Bizottság határozataival egyet
ért. A 2004. évi, év eleji elnökségi
üléseken a határozatokban foglal-
takra az elnökség visszatér a pénz-
ügyi feladatok áttekintésével.

(A jelenlévô hat elnökségi tag a
határozatot megszavazta.)

A könyvtár mûködési rendjének
helyreállítása érdekében szükséges volt
a könyvtár vezetôjének jogi helyzetét is
áttekinteni, akinek 2003. december 31-
én lejár a munkaszerzôdése a PP Rt. Bu-
dapesti Erdészetével.

18/2003. (dec.11.) sz. határozat: 
Az elnökség felkéri Cserép János

elnököt, hogy Riedl Gyula könyv-
tárvezetôt a PP Rt. Budapesti Erdé-
szeténél lejárt munkaszerzôdését
követôen, a PP Rt. Budapesti Erdé-
szete erdészetvezetôjével egyeztet-
ve, 2004. január 1-tôl az OEE-nél al-
kalmazza könyvtárvezetôi munka-
körben. Az elnökség egyben meg-
köszöni Bakon Gábor erdészetveze-
tônek (PP Rt. Budapesti Erdészet)
eddigi segítô munkáját a könyvtár-
vezetô alkalmazása ügyében is és
további, a korábbiakhoz hasonló
együttmûködésre törekszik. 

(A jelenlévô hat elnökségi tag a
határozatot megszavazta.)
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3. A Szociális Bizottság elnöké-
nek utódlása.

Dr. Szász Tibor a Szociális Bizottság
elnöke levélben fordult az OEE elnöké-
hez, melyben jelezte, hogy elôrehala-
dott kora miatt megválik elnöki tisztétôl
és javasolja dr. S. Nagy László tagtár-
sunkat, a Szeniorok Tanácsának elnö-
két a Szociális Bizottság vezetôjének.
dr. S. Nagy László a felkérést elfogadta.

19/2003. (dec.11.) sz. határozat: 
Az elnökség megköszöni dr.

Szász Tibornak a Szociális Bizottság
elnöki posztján végzett kimagasló-
an eredményes és úttörô munkáját,
további egészséget és aktivitást kí-
vánva. Elfogadja dr. S. Nagy László
tagtársunk jelölését és javasolja
Cserép János elnöknek, hogy dr. S.
Nagy Lászlót terjessze a Küldöttköz-
gyûlés elé a Szociális Bizottság elnö-
ki tisztjére, jóváhagyásra.      

(A jelenlévô hat elnökségi tag a
határozatot megszavazta.)

4. Erdészcsillag Alapítvány Alapí-
tó Okiratának módosítása. Az 1876.
évben létrehozott OEE Deák Ferenc
Alapítvány erdészeti irodalom tá-
mogatási céljának beépítése az Er-
dészcsillag Alapítványba.

Riedl Gyula könyvtárvezetô összeál-
lítást készített arról, hogy az OEE törté-
netében milyen célokra hoztak létre
elôdeink alapítványokat. (Az összeállí-
tást az EL-ban közöljük.) Három célcso-
port volt jellemzô a korábbi alapítvá-
nyoknál, a szociális, a tanulmányok tá-
mogatása és a szakkönyv kiadásának
támogatása. A mûködô Erdészcsillag
Alapítványunk az elsô két célt teljesíti,
ezért a hagyományokat ôrizve, a tagsá-
gunk igényeit is mérlegelve került a ja-
vaslat az elnökség elé, mely szerint bô-
vüljön az Erdészcsillag Alapítvány célja
a szakkönyvek és az Erdészeti Lapok
kiadásának támogatásával. Az idei De-
ák Ferenc bicentenáriumot ünnepelje
az Egyesület azzal, hogy kiegészíti ala-
pítványát a korábbi Deák Ferenc Alapít-
vány céljaival és ismét mûködôvé teszi
a korábbi támogatást.

20/2003. (dec. 11.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta és az

alábbiakban terjeszti a Küldöttköz-
gyûlés elé jóváhagyásra az Erdész-
csillag Alapítvány Alapszabályának
módosítását:
„3. Az alapítvány közhasznú tevé-

kenysége és célja
Közhasznú tevékenység:
Szociális tevékenység, családse-

gítés, idôskorúak gondozása.

Nevelés és oktatás, képességfej-
lesztés, ismeretterjesztés. 

A fenti közhasznú tevékenységet
az alábbi céljainak elérése érdeké-
ben végzi:

a/ Az elhunyt erdészek és erdé-
szeti dolgozók gyermekeinek párt-
fogásában,  

esélyegyenlôségük megteremté-
sében, anyagi helyzetük javításában
való részvétel.

b/ Hozzájárulás a nehéz anyagi
körülmények között élô erdészek
anyagi helyzetének javításához.

c/ Az idôskorú erdészekrôl törté-
nô gondoskodás.

d/ Hozzájárulás a kiváló tanul-
mányi eredményeket és közösségi
szellemet felmutató tanulók képzé-
si költségeihez. 

e) Erdészeti kiadványok és az
Erdészeti Lapok kiadásának támo-
gatása.”

(A dôlt betûs rész a módosítás.)
(A jelenlévô hat elnökségi tag a

határozatot megszavazta.)

5. Egyebek
Az Erdészeti Lapok szerkesztésének

megnövekedett munkái, az országos
rendezvényeken  való megjelenés és
beszámolók készítése, a tagság sokrétû
igényének megjelenítése, a MEGOSZ
híradó bevezetése és más folyamatosan
jelentkezô feladatok miatt célszerû a
szerkesztés személyi feltételeinek erôsí-
tése. 

21/2003. (dec.11.) sz. határozat: 
Az elnökség az Erdészeti Lapok

megnövekedett feladatai ellátásához,
dr. Sárvári János tagtársunkat, tech-
nikai szerkesztôként, 2004. január 1.-
tól alkalmazza. Felkéri Cserép János
elnököt a szerzôdés megkötésére. 

(A jelenlévô hat elnökségi tag a
határozatot megszavazta.)

Ormos Balázs fôtitkár látogatást tett a
2004. évi Vándorgyûlés helyszínén, ahol
dr. Magas László vezérigazgató úr
(KAEG Rt.) tájékoztatta az elôkészületek-
rôl. A változatos és egyedi programokkal
tervezett Vándorgyûlés idôpontja, 2004.
július 2-3., helyszíne Kapuvár és térsége.
Az elnökség február elején, helyszíni ülé-
sén foglalkozik a Vándorgyûléssel.

Dr. Nagy Csaba tagtársunk, az év fo-
tósa, természetfotósunk kiadandó fotó-
albumát támogatja az elnökség, melyet
írásban is megerôsít. 

Apatóczky István alelnök beszámolt
a 2004. évben Barcson megrendezésre
kerülô Erdészverseny szervezésének ál-
lásáról. 

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

kmf.
Ormos Balázs

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök
Hitelesítôk: Duska József,

Apatóczky István

Dr. Papp Tivadar, a Mecseki Erdészeti
Rt. termelési igazgatóhelyettesének
meghívására kétnapos programon ve-
hettünk részt, mint a Természetvédelmi
Szakosztály tagjai a Dráva-sík védett te-
rületein, hogy ott tanulmányozzuk a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás lehetô-
ségeit. A végleges idôpont szeptember
30., illetve október 1-je lett. Kezdetként
a Dráván hajóztunk egyet, szép napos
idôben [a kirándulás tagjai jó kapcsola-
tot ápol(hat)tak az égi Idôjárásfelelôssel,
hiszen az idô mindkét nap csodálatos
volt]. Utána a vajsz-lói erdészet terüle-
tén, a Dráva mentén, a Kisszentmárton
3/A erdôrészletben kb. 50 ha-os MK-
KST-VSZ ligeterdôben a felújítás elôtti
lehetôségeket beszéltük át, megismerve
a helyiek tapasztalatát. Este kellemes
baráti beszélgetést folytattunk, jól esett

hasonló gondolkodású kollégákkal is-
mét eszmét cserélni a világ dolgairól,
bár nem sok kellemes témát találtunk.
Másnap reggel Bürüs községhatárban
néztünk meg több erdôrészletet, ele-
gyes állományokban történô amorf lé-
kes felújításokat, szép és szemet gyö-
nyörködtetô eredménnyel. Külön kö-
szönjük Molnár Tamás sellyei erdészeti
igazgatónak a szervezést és a mesébe il-
lô környezetben a hidegtálas csodákat,
hozzá ismét hangulatos beszélgetés.
Idegsejt-visszaszerzô két napban volt ré-
szünk, köszönet érte Papp Tivadarnak,
akinek ezúton is sok jó egészséget kívá-
nunk. (A két napról röviden csak annyit
még, hogy mindenki sajnálhatja, hogy
nem volt ott.)

Roth Matthaea,
titkára

A Természetvédelmi Szakosztály
a Dráva-síkon 


