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Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelenteket, az elnökség tagjait és a meg-
hívottakat. (Megjelentek: Duska József
alelnök, Apatóczky István technikus al-
elnök, dr. Péti Miklós magánerdôért fe-
lelôs alelnök, Puskás Lajos, Csiha Imre,
Pallagi László régióképviselôk, Kolozs-
vári Ákos FB elnök; kimentését kérte:
Firbás Nándor, dr. Markovics Tibor,
Molnár György régióképviselôk, dr.
Szikra Dezsô Erdészeti Lapok SZB el-
nök; meghívottak közül megjelentek:
Schmotzer András a Vándorgyûlés
technikai szervezôje, Simon László az
erdészeti szakiskola igazgatója, Ormos
Balázs fôtitkár, Pápai Gábor fôszer-
kesztô, Mester Gézáné titkárságvezetô).
Az elnökség hét fôvel határozatképes.

Cserép János elnök köszöntötte a
megjelenteket, bejelentette a napirendi
pontokat, melyekkel az elnökség egyet-
értett, majd átadta a szót Simon László
igazgatónak, aki ismertette a Vadas Je-
nô Erdészeti Szakiskola és Kollégium
mûködését és felkészülését a Vándor-
gyûlés résztvevôinek fogadására.

Ezt követôen Schmotzer András, a
Vándorgyûlés technikai szervezôje ka-
pott szót. Schmotzer András részletesen
ismertette a programot, melyet az elnök-
ség megvitatott. Cél egy baráti és a tagság
igényei szerint mérsékelt költségû szak-
mai rendezvény megszervezése. A Ván-
dorgyûlés szakmai programjai az
EGERERDÔ Rt., a Bükki Nemzeti Park, az
ERTI és a Szakiskola területén és közre-
mûködésével történik, az Egyesület prog-
ramjában meghirdetett szakmai összetar-
tozást erôsítve. A szakmai programok a
Mátrafüredi és a Parádfürdôi Erdészet te-
rületén kerülnek lebonyolításra, a baráti
találkozó pedig Mátrafüreden, 2003. júli-
us 4-én. A Küldöttközgyûlés helye Gyön-
gyös, Mátra Mûvelôdési Központ, 2003.
július 5-én. A Vándorgyûlés létszáma 600
fôben került meghatározásra. Az elnök-
ség kéri a helyi csoportok és szakosztály-
ok vezetését, hogy a Vándorgyûlésre uta-
zók közé vegyék fel a nyugdíjas kollégá-
kat is. A Vándorgyûlés központi témája az
erdészeti közönségkapcsolat köré szerve-
zôdik. Ezzel kapcsolatosan megrendezés-
re kerülô mûsor kb. egy óra idôtartamú

legyen, a szükséges PR. munkát Duska
József alelnök és Pápai Gábor fôszerkesz-
tô végezze, a szervezési munkában Or-
mos Balázs fôtitkár vegyen részt, mondta
ki az elnökség. A Vándorgyûlésen lehetô-
séget kell biztosítani az erdészeti szak-
könyvek árusítására is. A Vándorgyûlés-
hez kapcsolódó téma a Díj Bizottság
megújítása. A dél-dunántúli régió javaslat-
tal élt személyek vonatkozásában és a ré-
gióképviselôk bizottságba való delegálá-
sa mellett érvelt. Az elnökség nem tudott
egységes álláspontot kialakítani, ezért ha-
tározatban foglalta a tennivalókat.

1/2003. (márc. 14.) sz. határozat:
Cserép János elnök gondoskodik
arról, hogy a Díj Bizottság a Ván-
dorgyûlésig munkáját végezze. Az
elnökség felkéri az Egyesület tagsá-
gát, hogy tegyenek javaslatot a Díj
Bizottság elnöki tisztére, valamint a
hat fô tagra. A tagok a területükön
szakmailag és erkölcsileg elismert
személyeket jelöljenek. Régióképvi-
selô személye sem kizárt. A javasla-
tokat 2003. április 14-ig beérkezôen
várja az Elnökség az OEE titkárságá-
ra. Az elnök és tagok Küldöttköz-
gyûlés általi megválasztása az ôszi
idôszakban fog megtörténni. (A ha-
tározatot az Elnökség jelen lévô hét
tagja közül hat megszavazta, egy fô
tartózkodott.)

2/2003. (márc. 13.) sz. határozat:
Az Elnökség úgy döntött, hogy a Ki-
tüntetési Szabályzaton változtatni
nem kell. (A határozatot az Elnök-
ség jelen lévô hét tagja egyhangúan
megszavazta.)

Simon László igazgató elmondta, hogy
a Vándorgyûlés idôpontjában rendezik
Mátrafüreden a Határon túli Magyarok
Szabadegyetemét. Javasolta, hogy a két
rendezvényen résztvevôk egyes csoport-
jai találkozhassanak egymással. 

Az Egyesület magánerdô-tulajdono-
sok és gazdálkodók érdekképviselete
területén tett intézkedéseirôl és az idô-
közben történt változásokról dr. Péti
Miklós alelnök adott tájékoztatást. Cse-
rép János elnök elmondta, hogy Egye-
sületünk befogadó legyen a különbözô
képviseletek ügyében, így képviselje az

egyént, a magán- és állami erdôt és a
nemzeti parkokat is. A magánerdô vo-
natkozásában felhívta a figyelmet, hogy
az Egyesület a törvények értelmében
országos érdekképviselet, melyet a
Nemzeti Földalap is elismert. Az együtt-
mûködést szorgalmazta a MEGOSZ-
szal, mert a szervezetükben majd min-
denki OEE tag is. A MEGOSZ elnöke ta-
lálkozót kért, melyet a két elnökség kö-
zös ülése keretében lehet lebonyolítani.
Megállapította, hogy nem fogadható el
az agrártámogatásban meglévô diszkri-
mináció, mely az OEE-t kizárja az integ-
rátorok támogatási körébôl. Egyesüle-
tünkben továbbra is feladat a magáner-
dô határozott képviselete.

Duska József alelnök javaslattal élt
egy új cím, a „Tiszteletbeli örökös el-
nök” bevezetése ügyében.

3/2003. (márc.14.) sz. határozat:
Az Elnökség egyetért a javaslattal,
megbízza Duska József alelnököt,
hogy készítsen elôterjesztést a Kül-
döttközgyûlésnek a „Tiszteletbeli örö-
kös elnök” cím adományozási feltét-
eleirôl és személyi javaslatáról. (Az
Elnökség jelen lévô hét tagja a hatá-
rozatot egyhangúan megszavazta.)

Az Egyesület Elnöksége elvi támoga-
tásban részesíti Nagy Csaba: Szép ma-
gyar erdôk c. készülô fotóalbumát.

Az Elnökség a továbbiakban tárgyalt
a helyi csoportoknak, szakosztályok-
nak, a programjaik megszervezéséhez
nyújtandó segítségrôl, melynek kereté-
ben levélben keresi meg Egyesületünk
az illetékes szervezeteket (minisztériu-

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az
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Az ENSZ 1992-es Környezet és Fejlôdés
Világkonferenciája óta az erdôkkel való
fenntartható gazdálkodás, az erdôk
nyújtotta javak és szolgáltatások jövô
generációk lehetôségét sem csorbító
igénybevétele és a társadalom erdôkkel
kapcsolatos egyre sokrétûbb igényei-
nek kielégítése az erdészeti ágazat
egyik legfontosabb feladatává vált.

A fenntartható gazdálkodás szerves
része az erdôvagyon, az erdei környe-
zet mennyiségi és minôségi változásai-
nak folyamatos nyomon követése és ér-
tékelése. Erre köteleznek az erdészet
évszázados hagyományai mellett a XXI.
század Feladatai Erdészeti Alapelveiben
megfogalmazottak, valamint az Európai
Erdôk Védelmének Miniszteri Konfe-
renciáin elfogadott határozatok is.

Az Állami Erdészeti Szolgálat az er-
dôrôl és az erdô védelmérôl szóló 1996.
évi LIV tv. 31. paragrafusában, valamint
a 88/2000. (XI. 10.) FVM számú rende-
let 42. paragrafusának 3–4. bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelôen elkészí-
tette erdôállományunk állapotáról és

fejlôdésrôl szóló átfogó elemzését „Ma-
gyarország erdôállománnyal, 2001”
címmel.

A tanulmány önálló fejezetekben tár-
gyalja az erdôk általános adatait, a ter-
môhelyi viszonyokat, a faállományok
jellemzôit, az erdô vadeltartó képessé-
gét, az erdô és a természetvédelem vi-
szonyát, erdeink egészségi állapotát,
valamint az erdôgazdálkodás 2000. évi
teljesítményét. Az elemzést 221 táblá-
zat, 150 grafikon és 19 rasztertérkép se-
gíti.

Az ÁESZ és
jogelôdjei 1970
óta ötévente ké-
szítettek átfogó
elemzést az or-
szág erdeinek
állapotáról. Je-
len kiadvá-
nyunk azonban
minden koráb-
binál részlete-
sebb képet raj-
zol a hazai erdô-
vagyonról és a
lehetô legna-
gyobb mérték-

ben támaszkodik az 1998-ban Lissza-
bonban elfogadott, a fenntartható erdô-
gazdálkodás pán-európai kritérium- és
indikátorrendszer alkalmazására vonat-
kozó határozatra. Ez a kiadvány egyút-
tal az Európai Uniónak az Európai Er-
dészeti Információs és Kommunikációs
Rendszerre vonatkozó jogszabályában
foglalt egyes elôírás teljesítéseként is ér-
tékelhetô.

Ára: 5000 Ft
Megrendelhetô az ÁESZ budapesti

központjában. Tel.: 1-374-3201

Erdôleltár

mok, oktatási, kutatási stb.) elôadások
megtartása ügyében. Javaslat hangzott
el, hogy a hagyományokhoz híven cél-
szerû volna pályázatokat kiírni könyvek
megírása és kiadása ügyében. Az El-
nökség várja a javaslatokat. Az OEE
honlap további frissítésére is igény van. 

Kolozsvári Ákos FB elnök kérte a fô-
titkárt, hogy röviden adjon tájékoztatást
a pénzügyi helyzetrôl. A fôtitkár rövid
összefoglalójában elmondta, hogy az
Egyesület pénzfelhasználása visszafo-
gott, ütemezett. Továbbra is gondot je-
lent, hogy az állami pályázatok kifizeté-
se nehézkes, az elmúlt évrôl több millió
Ft még nem került átutalásra. A tagság
által igényelt programok megvalósításá-
nak finanszírozása biztosított. A Nem-
zeti Földalappal kapcsolatos teendôk
rendkívül megnôttek, pénzügyi ellenté-
telezés szükséges. Az Egyesület pénz-
ügyeirôl a következô elnökségi ülésen
lesz részletesen szó, a közhasznúsági
jelentés és tervek elfogadása kapcsán. 

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

kmf.
Ormos Balázs

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök
Hitelesítô: Puskás Lajos, Csiha Imre

FELHÍVÁS TAGDÍJ BEFIZETÉSÉRE 
Felhívom azon Tagjaink figyelmét, akik figyelmét elkerülte, hogy 2003. már-
cius 15-ig a 2003. évi tagdíjat be kell fizetni, hogy az Erdészeti Lapokba he-
lyezett csekken kötelezettségüket róják le. A befizetéseket számítógépes
nyilvántartásunkban regisztráljuk és nem fizetô Tagjainkat levélben értesítjük
hátralékukról. Nemfizetés esetén az Erdészeti Lapok küldését felfüggesztjük,
ezután Alapszabályunk értelmében kénytelenek vagyunk sorainkból törölni.
Intézkedésünket elnökségi határozatban foglaltakra való tekintettel, a több-
ség érdekében tesszük. 
Köszönjük azon Tagjaink segítségét, akik az egyesületi tagdíjat határidôre
befizették.

Ormos Balázs fôtitkár

A Pilisi Parkerdô Rt. Budapesti Erdészetéhez keresi azt a kreatív, 
sikerorientált erdômérnököt, aki az Erdészeti Információs Központban a

tájékoztatási munkatárs
munkakörét betöltené.

Elvárások:
• jó fellépés, kiváló kommunikációs készség
• fogékonyság problémamegoldásra, önálló munkavégzésre
• stressztûrô képesség
• alapos számítógépes ismeretek

Elônyt jelent:
• tárgyalási szintû német/angol nyelvtudás
• saját gépkocsi
• gazdálkodói gyakorlat

Jelentkezni fényképes, szakmai önéletrajzzal postán (1021 Budapest,
Budakeszi u. 91.) vagy e-mailben (bakon.g@bp-erdeszet.hu) lehet.
Határidô: 2003. június 5. Információ, kapcsolattartás kizárólag e-mailben!
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