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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lent küldötteket. A jelenléti ív alapján,
megállapításra került, hogy a Küldöttköz-
gyûlés határozatképes, megjelent 44 fõ
küldött. 

Jegyzõkönyvvezetõnek Ormos Ba-
lázst, jegyzõkönyv hitelesítõknek Kupás
Deák Zoltánt és Karádi Lászlót kérte fel az
elnök, akiket a Küldöttközgyûlés egyhan-
gúan megszavazott. A szavazatszedõ bi-
zottság elnökének dr. Marosi Györgyöt,
tagjainak Horváth Józsefet és Dr. Bordács
Sándort jelölte, akiket a Küldöttközgyûlés
szintén egyhangúan megszavazott.

Cserép János elnök ismertette a napi-
rendi pontokat, kérte a további javaslato-
kat. Más javaslat nem lévén, a Küldöttköz-
gyûlés megszavazta az elõterjesztett napi-
rendi pontokat.

Cserép János elnök ezek után a kül-
döttközgyûlést megnyitotta.

Elsõ napirendi pontként a 2003. évi
egyesületi kitüntetések elõterjesztése, meg-
vitatása és jóváhagyása következett. Cse-
rép János elnök köszöntötte az új Díj Bi-
zottságot és üdvözölte, hogy szigorúan a
szabályzatok szellemében járt el a dönté-
sei során, ezt a munkát pedig  támogatja.
A bizottság a feladatát jól látta el.

Az elnök felkérte Bogdán Józsefet, a Díj
Bizottság elnökét, hogy terjessze elõ jelen-
tését. 

Bogdán József ismertette az új bizott-
ság összetételét, elveit és munkavégzé-
sük menetét, majd szóbeli kiegészítéssel
együtt terjesztette elõ a Küldöttközgyû-
lésnek a kitüntetésekre javasolt tagtársa-
kat. Bejelentette, hogy a Díj Bizottság az
õsszel új javaslatot terjeszt elõ a Küldött-
közgyûlésnek jóváhagyásra a díjazással
kapcsolatosan, az eddigi módosító javas-
latokat figyelembe véve. Kéri a küldötte-
ket, a helyi csoporttitkárokat a javaslatok
beadására.

Cserép János elnök az elhangzottakkal
kapcsolatban kérte a jelenlévõk vélemé-
nyét, majd elnöki elõterjesztésben javasol-
ta dr. Szász Tibor tagtársunkat tiszteletbe-
li tagsági díszoklevél kitüntetésre és a
jelölõlistára való felkerülését. A jelenlévõ
küldöttek megszavazták az elõterjesztést.  

Ormos Balázs fõtitkár ismertette a sza-
vazás menetét. 

Cserép János felkérte a jelenlévõket a
kitüntetettek melletti felszólalásokra. A tá-
mogató felszólalások után a szavazás kö-
vetkezett. Elõször a jelölõlistán szerep-
lõkrõl szavaztak a küldöttek, hogy kik ke-
rüljenek fel a szavazólapokra. Majd négy-
fordulós szavazás következett, míg a jelöl-
tek közül megkapták az 50 %+egy szava-
zatot. Hosszú procedúra volt, de kizárta a
szavazási eljárás során az összejátszás
lehetõségét. Éppen ez a kitüntetési eljárá-
sunk erõssége.  

A szavazatok számlálása idejére Cserép
János elnök felkérte Ormos Balázs
fõtitkárt a második napirendi pont elõter-
jesztésére, az Egyesület 2003. évi közhasz-
núsági jelentésérõl és pénzügyi befek-
tetésérõl, valamint a 2004. évi pénzügyi
tervérõl és befektetési tervérõl készült írás-
beli elõterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

Ormos Balázs fõtitkár a 2003. évi be-
számolót és a 2004. évi tervet az összefüg-
gések miatt együtt tárgyalta.

A 2003. évi beszámoló és 2004. évi terv
részletes anyagai, a számok alakulása és a
programok megvalósulása az írásos
anyagban megtalálhatók, ezért csak a ki-
egészítésre szorítkozik. Rámutatott, hogy
ilyen nagymérvû negatív maradvány, va-
gyonvesztés nem volt az utóbbi években
az Egyesületben. (-6005 eFt.). Az Egyesü-
let belsõ mûködését érintõ gazdálkodás-
sal általában nincs probléma, de vissza-
térõ fõ kérdés a külsõ és belsõ pénzügyi
források megszerzése. A kiegészítõ beszá-
moló ezt a területet érintette. 

Ormos Balázs elmondta, hogy a prog-
ramnak megfelelõen együttmûködési
partnereket kerestünk, amelyek révén for-
rásokat reméltünk. Ilyen partner a Nemze-
ti Földalap, mely együttmûködése nélkül
a 2003. évet nem tudtuk volna teljesíteni
és ez évi mûködésünk is veszélybe kerül-

ne. Felhívta a figyelmet a birtokhasznosí-
tási bizottságok további szervezésére, hi-
szen ez pénzt is jelent az Egyesületnek. A
MTESz és az FVM Erdészeti Fõosztálya
nem támogatta az Egyesület mûködését
az elmúlt évben. A tagdíjak sem nem foly-
tak be idõben, bár a terv túlteljesült. Az el-
nökség és az Ellenõrzõ Bizottság is úgy
döntött, hogy 2004. évben vagyonvesztés
nem lehetséges, ezért terveztük + 500
eFT-ra a 2004. évi pénzügyi tervet. 

Az Egyesület befektetése a pénzügyi
stabilizálást szolgálja. A 2003. évi forráso-
kat igénybe kellett venni, de a fent említett
forráshiány miatt 6 millió Ft-ra sikerült fel-
tölteni. A 2004. évre az elnökség és az
Ellenõrzõ Bizottság a gyakorlat felülvizs-
gálatát kezdeményezte, melynek során
szükséges az egész rendszer újra gondolá-
sa és a Küldöttközgyûlés elé terjesztése
még ez év folyamán. A 2003. évi program-
ját Egyesületünk teljesítette, itt kell meg-
köszönni mindenkinek a munkáját és a tá-
mogatást. A 2004. évi programterv is ha-
sonlóan gazdag. Kiemelt a szakmai érté-
kek képviselete, a szakmai érdekek érvé-
nyesítése mellett. Legfõbb kérdések a tá-
mogatások megszerzése, a befektetési el-
vek felülvizsgálata, a tagdíjak rendszeré-
nek és mértékének újragondolása.

Kolozsvári Ákos, az Ellenõrzõ Bizottság
elnöke ismertette a bizottság észrevételeit.
Részben megerõsítette a fõtitkár által el-
mondottakat. Kiemelte, hogy a valós bevé-
teleket lehet tervezni és a kiadások a bevé-
telekhez igazodjanak, a  vagyonvesztést el
kell kerülni. Javasolta a beszámolók és terv
elfogadását a Küldöttközgyûlésnek.

Cserép János elnök hozzászólásában
kitért arra, hogy a tagság aktivitása és a
pénzügyi lehetõség határozza meg az
OEE lehetõségét. Szigorú pénzügyi gaz-
dálkodást kell folytatni, a múlt évben a fo-
lyó mûködést veszély nem fenyegette, de
nem lehet feladni a szakmai és érdekvé-
delmi tevékenységet. Meg kell szólítani az
erdõgazdaságokat, az ÁPV Rt.-t, fel kell
készülni arra hogy nem mindig kap az
Egyesület a pályázataira pénzt, ezért új
szponzorok felé kell nyitni. Az elnökség
be fogja terjeszteni a új befektetési sza-
bályzatot. A tagdíjakhoz is hozzá kell
nyúlni, az Erdészeti Lapok kiadása fontos,
a lap köti össze az Egyesületet. Fontos,
hogy a szakma együtt maradt, az Egyesü-
let is kivette részét az érdekvédelembõl.
Egyesületünk kemény vitában van a ter-
mészetvédelemmel,  sok van amivel egyet
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lehet éretni, de nem lehet az a cél, hogy
õk vegyék át a védett területeket. Termé-
szetvédelem költségvetésbõl, az
erdõgazdálkodók pedig az általuk meg-
termelt bevételek terhére végzik a mun-
kát. A vidékfejlesztési stratégiában benne
van az erdõgazdálkodás, benne van az
erdõtelepítés. A biomassza-hasznosítás is
elindult, itt is az erdésztõl féltik az erdõt. A
szakma válaszúton van, de folytatni kell
eddigi érdekvédelmi munkánkat. 

Cserép János elnök megköszönte a
fõtitkári kiegészítést. A jelenlévõ küldöt-
tek részérõl kérdés, hozzászólás nem tör-
tént, ezért a határozat-tervezetek ismerte-
tésére és határozathozatalra került sor

9/2004. (máj. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2003. évi
közhasznúsági beszámolót, a 2003.
évi pénzügyi terv teljesítését 12 888
eFt mérlegfõösszeggel, 51 753 eFt ár-
bevétellel, 57 758 eFt. összes ráfordí-
tással, -6005 eFt adózás elõtti ered-
ménnyel fogadja el. (Jelen volt 44 fõ
küldött, a határozatot egyhangúan el-
fogadták.)

10/2004. (máj. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2003. évi
befektetésekrõl szóló beszámolót el-
fogadja. (Jelen volt 44 fõ küldött, a ha-
tározatot egyhangúan elfogadták.)

11/2004. (máj. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2004. évi
szöveges tervet és a pénzügyi tervet
46 700 eFt bevételi és 46 200 eFt ki-
adási összeggel, 500 Ft maradvánnyal
fogadja el. (Jelen volt 44 fõ küldött, a
határozatot egyhangúan elfogadták.) 

12/2004. (máj. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2004. évi be-
fektetési tervet 14 243 900 Ft árfo-
lyamértékkel, fogadja el, azzal, hogy
kötelezi az elnökséget, hogy  fél éven
belül  a befektetések reformját ter-
jessze a Küldöttközgyûlés elé jóváha-
gyásra. (Jelen volt 44 fõ küldött, a ha-
tározatot egyhangúan elfogadták.)

A szavazatszedõ bizottság elvégezte
munkáját és ismertetette az eredményt.
További fordulók után a szavazások ered-
ményre vezettek és a Küldöttközgyûlés a
következõ határozatot hozta:

13/2004. (máj. 20.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: 

A Küldöttközgyûlés a következõ
egyesületi kitüntetéseket adományoz-
za, illetve hagyja jóvá, melyek a Kapu-
vár-Göbösi Küldöttközgyûlésen,
2004. július 3-án kerülnek átadásra. 

Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél:
Dr. Szász Tibor 44 szavazat
Bedõ Albert Emlékérem:
Mészáros Gyula 29 szavazat
Nádas József 26 szavazat
Dr. Tóth József 42 szavazat
A jelölõlistára felkerültek és szava-

zatokkal ismerték el munkájukat a
küldöttek a következõ tagtársainkat:
Bolla Sándor, Dr. Czerny Károly,
Ipsits Lajos, Korbonszki Kazimierz
Bogdán, Korek Károly.

Kaán Károly Emlékérem:
Bognár Ernõ 43 szavazat
Diósi Gyula 28 szavazat
Kató Sándor 29 szavazat
A jelölõlistára felkerültek és szava-

zatokkal ismerték el munkájukat a
küldöttek a következõ tagtársaknak:
dr. Bartucz Ferenc, dr. Csõre Pál, Dal-
los Andor, Halász Tibor, Jozwiak

Bernard, Schulteisz József, Szabó Fe-
renc, Vízvári István.

Elismerõ Oklevél: 
Adorján Rita, Bánszegi József, Bu-

bán István, Fenyõsiné dr. Hartner An-
na, Gy. Szabó Pál, Huiber János,
Kuslics Péter, dr. Lengyel László,
Menyhárt Pál, Rózsa Imréné, Naszva-
di Dénes, Stubán Árpád, Szamosi Fe-
renc, Szelesné Mezei Erzsébet, Nádi
János (44 szavazat) 

Cserép János elnök gratulált a kitünte-
tetteknek, megköszönte a szavazatszedõ
bizottság munkáját.

Az egyebek napirendi pont kapcsán
nem volt hozzászóló, ezért Cserép János
elnök megköszönte a küldöttek munkáját
és bezárta a Küldöttközgyûlést.

Kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János 
az ülés elnöke.

Kupás Deák Zoltán 
Karádi László  

hitelesítõk

A Nyugdíjasok Lapja februári számában
olvashatunk az egri Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Szervezete és az Egererdõ Erdészeti
Rt. között határozatlan idõre szóló
szerzõdésrõl. A megállapodás szerint az
erdészeti vállalat mûködési területén se-
gítséget nyújt környezetvédõ táborok
szervezésében, rendezésében. Vállalja a
természet- és környezetvédelemhez kap-
csolódó rendezvények szakmai támogatá-
sát. Évente egy alkalommal mintegy
50–80 fõ részére vállalták a „Nagyszülõk
és unokák töltsenek közösen egy napot
az erdõben” címû program tárgyi és sze-
mélyi feltételeit. A nyugdíjasok vállalják az
Egererdõ Erdészeti Rt. természet- és kör-
nyezetvédelmi programjainak szervezé-
sét, népszerûsítését.

Ezt a szép és hasznos példát jó lenne,
ha minél több település követné. A Kõsze-
gi M. Kir. Áll. Tanítóképzõ ifjúsága által
1927-ben állított „Kirándulók tízparancso-
lata”, így szól:

1. Sohase dobj el törött üvegholmit a
réten és az erdõben, mert a szilánk ko-
moly veszedelem embernek, állatnak.

2. Ne hagyj a földön papirost, skatulyát
vagy egyébféle szemetet, mert az elcsúfít-
ja a tájat.

3. Ne dobj le nehéz tárgyat meredek
lejtõn vagy a sziklák oldalán, gondolj ar-
ra a komoly veszedelemre, amit ezzel a

nálad mélyebben lévõ élõlényekre zúdí-
tasz.

4. Sohase okozz kárt azokon a helye-
ken, amelyeket szerencséd van megláto-
gatni.

5. Kíméld a ligetek minden palántáját,
mert ez egyike a nemzeti gazdaság forrá-
sának.

6. Légy mértékletes a virágszedésben,
kíméld a füvet, ne húzd ki a növényeket
gyökerestül a földbõl. Ha gyûjtõ vagy, ne
szedj ki túl sokat minden egyes növényfaj-
tából; hagyd meg a hegynek és a földnek
gazdag ékességét a jövõ számára.

7. Ne rakj tüzet az erdõben vagy fás ré-
ten.

8. Ne gázold le a mezõk pázsitját és a
legelõk füvét, mert sokáig tart, míg újra ki-
egyenesedik, és így megfosztod az állato-
kat táplálékuk egy részétõl.

9. Ügyelj a források tisztaságára! Védd a
fákat és a madarakat. Sohase rombolj fész-
ket.

10. Csodáld és bámuld a nagy termé-
szetet, és tiszteljed azt minden áldott és
jótevõ megnyilatkozásában.

Az egriek kezdeményezésének ered-
ménye lehet, hogy a mostani unokák
nagyapaként követik a jó példát és to-
vábbadják a természetben tanúsítandó
kultúrált viselkedést.

Schalkház Lipót

Nagyszülôkkel a természetért 


