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Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket, megállapította, hogy
az 50 fõ küldött jelenlétével a Küldött-
közgyûlés határozatképes. 

Bejelentette, hogy a napirendi pon-
tokban eltérést javasol, mivel Benedek
Fülöp államtitkár külföldi útja miatt
nem tud megjelenni és késõbbi
idõpontban vállalja a tájékoztatást. Egy
rendkívüli küldöttközgyûlésen, a titká-
rokkal kibõvítve talán eredményesebb
lesz a program, hiszen addigra már is-
mertek lesznek a támogatások, a pályá-
zatok. Talán jobban járunk vele, hogy
nem éltünk a helyettesítéssel.

Cserép János elnök külön köszöntöt-
te a megjelent vendégeket, dr. Szász Ti-
bort a Szociális Bizottság leköszönt el-
nökét (képünkön), Herczeg Miklós OEE
küldöttet, aki az EFDSZ újonnan, egy-
hangú szavazással megválasztott
fõtitkára. Köszöntötte dr. Sárvári János
MEGOSZ fõtitkárt, akit felkért, hogy a
közelmúlt eseményeirõl adjon tájékoz-
tatást és Kiss László vezérigazgatót tá-
mogatóink sorából. 

Az elnök felkérte Ormos Balázs
fõtitkárt a jegyzõkönyv vezetésére. Ja-
vaslatot tett, hogy a napirendi pontokat
fordított sorrendben tárgyalja a Küldött-
közgyûlés.  A Küldöttközgyûlés a javas-
latot elfogadta.

Elsõ napirendi pontként a Szociális

Bizottság elnökének megválasztása sze-
repelt napirenden. Cserép János elnök
és Ormos Balázs fõtitkár méltatta dr.
Szász Tibor munkáját és bejelentették,
hogy az elnökség S. Nagy Lászlót jelöl-
te a posztra, aki a bizalmat elfogadta, de
egyéb okok miatt megjelenni nem tu-
dott. Elnökünk egy díszes hollóházi vá-
zával köszönte meg a volt bizottsági el-
nök egyesületi munkáját, aki megkö-
szönte a tagság bizalmát azzal, hogy a
fiatalabb generációnak adja át a staféta-
botot. A titkos szavazást a következõ
napirendi ponttal együtt végzi a Kül-
döttközgyûlés.

Második napirendi pontként a Kül-
döttközgyûlés a Díj Bizottság megvá-
lasztására tért rá. Dr. Bondor Antal a bi-
zottság leköszönt elnöke távollétében,
Cserép János elnök méltatta egyesületi
munkásságát, melyet egy gyönyörû
hollóházi porcelán vázával köszönt
meg. A Küldöttközgyûlés elfogadta,
hogy az emléket dr. Péti Miklós alelnök
és Ormos Balázs fõtitkár személyesen
nyújtsák át a kitüntetettnek. 

A vitában Bolla Sándor titkár javasol-
ta, hogy ne lehessen titkár vagy szak-
osztály vezetõ a bizottsági tagok között.
Herczeg Miklós küldött a felvetés ellen
érvelt. Cserép János elnök szavazásra
tette fel a javaslatokat a Küldöttközgyû-
lésnek, mely látható többség alapján az
eredeti elõterjesztést támogatta.  A sza-

vazás elõtt Vadas Ferenc küldött kéré-
sére bemutatásra kerültek a jelöltek.
Egyéb javaslat híján a szavazás elrende-
lésre került. A kiosztott szavazólapokon
szavaztak az elõzõ pontban meghatáro-
zott Szociális Bizottság elnökére is.

A szavazatszedõ bizottság tagjait el-
fogadva, Firbás Nándor és Baksa Gá-
bor személyében, a szavazás lebonyolí-
tása megtörtént.

1/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a Szociális
Bizottság elnökének S. Nagy Lász-
lót, a Szeniorok Tanácsának elnö-
két megválasztja (képünkön). (Jelen
volt 49 fõ küldött, a határozatot egy-
hangúan elfogadták.)

2/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a Díj Bizott-
ság elnökének Bogdán Józsefet (50
szavazat), tagjainak dr. Rónai Fe-
rencet (39 szavazat), Kertész Józse-
fet (38 szavazat), Fejes Dénest (37
szavazat), dr. Papp Tivadart (36 sza-
vazat), Répászky Miklóst (35 szava-
zat) és Szöõr Leventét (31 szavazat)
megválasztotta.

A harmadik napirendi pontként a
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
alapító okiratának elfogadása követke-
zett. Cserép János elnök bevezetõjében
elmondta, hogy a jogi háttérrel némi
gondok merültek fel, melyet az ülés
elõtt még az Erdészeti Fõosztállyal és a
Pilisi Parkerdõ Rt. vezérigazgatójával
igyekezett tisztázni. Lényege, hogy a
Wagner Károly Alapítvány, mely a
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könyvtár mûködésének támogatására
jött létre, nem tud jogilag támogatást
adni, míg hivatalosan nem alakul meg
az Egyesület könyvtára, mert az Alap-
szabályunkban nem volt eddig nevesít-
ve a könyvtár. Nem nyilvános könyvtá-
rat létesít Egyesületünk, ahol szigorú
elõírásoknak kell megfelelni, hanem az
Egyesület magának alapít szakkönyvtá-
rat, ez bekerül az Alapszabályba és ala-
pító okirattal kerül dokumentálásra. Or-
mos Balázs fõtitkár méltatta a könyvtár
megalapítását, mely történelmi esemé-
nye az Egyesületnek, de az erdészszak-
mának is. Érdemes ilyenkor egy kicsit
megállni a rohanásban és érezni a törté-
nelem fontosságát, hangulatát és átélni
a történelmi léptékû egyesületi ese-
mény jelentõségét. Riedl Gyula
könyvtárvezetõ emelkedett szólásra,
aki ismét az Egyesület alkalmazottja, a
könyvtár õre. Méltatta Wagner Károly
emberi nagyságát és szakmai tevékeny-
ségét az erdészeti szakirodalom meg-
honosítása terén alkotott tevékenysé-
gét. A könyvtár 1851-tõl szerepelt az
Alapszabályban, azzal, hogy könyvtárat
alapít az Egyesület. Természetes dolog-
nak tartotta a tagság, de külön jogilag
nem történt meg az alapítás. Az elnök-
ség 2001-ben elhatározta, hogy Wagner
Károly Erdészeti szakkönyvtár legyen a
neve, ez történelmi lépés volt. Könyvtá-
runk rendkívül sok szellemi értéket
õriz, mindenki a maga területén merít-
sen a könyvek adta lehetõségekbõl és
legyen mindenki büszke, hogy ilyen ér-
téket hordoz Egyesületünk. 

Cserép János elnök kiegészítette az el-
hangzottakat azzal, hogy rendezni kell az
Egyesület és az Erdészeti Információs
Központ kapcsolatát jogilag is, szerzõdés-
ben, a Pilisi Parkerdõ Rt.-vel. Méltó kör-
nyezetben van a könyvtár, de részben
közpénzbõl épült az épülete és óvatos-
nak kell lenni, hogy az esetleges privati-
zációs veszélyt el lehessen hárítani, egy
Egyesületi szerepvállalással, jól átgondolt
körbe bástyázással. A Küldöttközgyûlés a
következõ határozatot hozta.

3/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat: A Küldöttköz-
gyûlés a Wagner Károly Erdészeti
Szakkönyvtár megalapítását és ez-
zel Alapító Okiratát jóváhagyja.

(A határozatot a jelen lévõ 50
küldött közül 49-en megszavazták,
egy fõ tartózkodott.) 

A következõkben az Alapszabály
módosítására került sor. Az írásban ki-
adott anyaghoz rövid hozzászólások
hangzottak el.

4/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés az elõter-
jesztett Alapszabályt a módosítások-
kal együtt elfogadja. (A jelen lévõ 50
fõ küldött egyhangúan megszavazta.)

Cserép János elnök, elfoglaltsága mi-
att távozott az ülésrõl és dr. Péti Miklós
alelnöknek adta át az ülés vezetését. 

A továbbiakban a Kitüntetések Ado-
mányozásának Szabályzata módosítása
következett, melynek lényege, hogy a
technikusok külön elbírálás alá kerülve
kaphassák meg a Bedõ- és a Kaán-díja-
kat. A kiadott írásbeli anyaghoz sokan
szóltak hozzá, míg a levezetõ elnök sza-
vazásra tette fel a szabályzat módosítását.

5/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés az elõter-
jesztett Kitüntetések Adományozásá-
nak Szabályzata módosítását nem tá-
mogatja. (Jelen volt 41 fõ küldött; 23
igen, 17 nem, 1 tartózkodás mellett.)

6/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés az elõter-
jesztett Erdészcsillag Alapítvány
Alapító Okiratának módosítását a
kiegészítésekkel együtt jóváhagyja.
(A jelen lévõ 41 fõ küldött egyhan-
gúan megszavazta.)

7/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés az elõter-

jesztett Erdészeti tanulók ösztöndíj
adományozási szabályzatát vita nél-
kül elfogadta. (A jelen lévõ 41 fõ
küldött egyhangúan megszavazta.)

A következõkben a Küldöttközgyû-
lés megtárgyalta a tagsági igényre
összegyûjtött, az erdészeti ágazatot
érintõ kérdések megvitatására elkészí-
tett elõterjesztést. A elõterjesztett anya-
got a Helyi Csoportok és Szakosztályok
elnökei, titkárai részére szervezett érte-
kezleten elõzetesen megtárgyalták és a
módosított javaslatok kerültek a Kül-
döttközgyûlés elé kiegészítésre és jóvá-
hagyásra. A küldöttek hozzászólásaik-
kal egészítették ki az írásos anyagot.

8/2004. (márc.10.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés az elõter-
jesztett OEE 2004. évi programja
irányelveinek meghatározása c.
anyagot megtárgyalta és a kiegészí-
tésekkel együtt jóváhagyta. (A jelen
lévõ 41 fõ küldött egyhangúan meg-
szavazta.)

Dr. Péti Miklós alelnök megköszönte
a küldöttek munkáját és bezárta a Kül-
döttközgyûlést.

Kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János és 
Dr. Péti Miklós

az ülés elnöke.
Bak Julianna

hitelesítõ
Dr. Marosi György

hitelesítõ

Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelenteket, az elnökség tagjait és a meg-
hívottakat. (Megjelentek: Apatóczky Ist-
ván technikus alelnök, Firbás Nándor,
Pallagi László, Bejczy Péter, Molnár
György régióképviselõk, dr. Szikra
Dezsõ Erdészeti Lapok, SZB elnök; ki-
mentését kérte: dr. Péti Miklós magán-
erdõért felelõs alelnök, Duska József al-
elnök, Csiha Imre, Puskás Lajos
régióképviselõk; a meghívottak közül
megjelentek: Kolozsvári Ákos FB elnök,
Riedl Gyula könyvtárvezetõ, dr. Sárvá-
ri János MEGOSZ fõtitkár, Ormos Ba-
lázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ,
Mester Gézáné titkárságvezetõ). Az el-
nökség hét fõvel határozatképes.

Továbbá köszöntötte Bejczy Pétert a
Nyugat-Magyarországi Régió megvá-
lasztott régióképviselõjét. Megállapítot-
ta, hogy az elnökség határozatképes,
bejelentette a napirendi pontokat, me-
lyekkel az elnökség egyetértett.

Egyesületünk 2003. évi közhasz-
núsági jelentésének és 2004. évi ter-
vének megvitatása.

Ormos Balázs fõtitkár kiegészítést tett
az írásban kiadott jelentéshez és a
következõ évi tervhez. Részletesen is-
mertette a 2003. év pénzügyi teljesítését,
kiemelte, hogy a 2004. év a megszokott-
nál nehezebb lesz a pénzügyi források
megszerzése miatt. Az elnökségi tagok
megvitatták az anyagokat. Kolozsvári
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