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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí-
vottakat. (Megjelentek: Duska József alel-
nök, Apatóczky István technikus alelnök,
dr. Péti Miklós magánerdõkért felelõs alel-
nök, Bejczy Péter, Molnár György régió-
képviselõk; kimentésüket kérték: dr. Szik-
ra Dezsõ Erdészeti Lapok SZB elnök, Fir-
bás Nándor, Pallagi László, Csiha Imre,
Puskás Lajos régióképviselõk; meghívot-
tak közül megjelentek: Kolozsvári Ákos
EB elnök, Pápai Gábor fõszerkesztõ). 

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség 6 fõvel határozatképes.
Kérte, hogy a napirendben jelzett pontok-
nak megfelelõen folyjon az ülés. Az el-
nökség egyetértett az elnök javaslataival.

1. A 2004. évi közhasznúsági jelentés,
2005. évi terv megvitatása és elfogadása.
Az elõterjesztést írásban kapták meg az el-
nökség tagjai. Ormos Balázs fõtitkár által
készített anyagot, távolléte miatt Cserép
János elnök terjesztette elõ és megjegyzé-
sekkel, javításokkal, kiegészítésekkel a
küldöttközgyûlés elé tárhatónak ítélte.

2. Ellenõrzõ Bizottság észrevételei a je-
lentéssel és tervvel kapcsolatosan, napiren-
di pont alatt, Kolozsvári Ákos elnök meg-
tette az EB észrevételeit a jelentéssel kap-
csolatosan. A szövegekben megjelenõ el-
írásokat, félreérthetõ dolgokat átgondol-
va, javaslatokat tettek a módosításokra.

– Az EB észrevétele alapján az El-
nökségnek nagyobb figyelmet kell
szentelnie a jövõben az NFA pénzek
felhasználásának, költségelésének, a
fõtitkárral errõl egyeztetni kell.

– Az esetlegesen szabad pénzeszkö-
zök befektetési tervét szükség szerint át
kell gondolni, mert nem biztos, hogy
hosszú távon az OTP OPTIMA lesz a
legjobb. A következõ elnökségi ülésig
új terv dolgozható ki.

– A 2004. évi pénzügyi befektetési je-
lentés 4. bekezdésében az „árfolyam” szó
kihúzásra került, értelmezési probléma
miatt.

– A közhasznúsági jelentés anyagá-
ban több szó, mondatrész törlését java-
solták. 

– A jövõbeni könyvkiadásnál az el-
nökség javaslata, hogy lehetõség sze-
rint csak saját jogon pályázzon az Egye-
sület, ne közvetítõkön keresztül, mert a

2004-2005. évi pénzügyi helyzetünkben
ez a probléma gondokat okoz.   

2/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2004. évi Közhasz-
núsági jelentést, Pénzügyi beszámo-
lót, Befektetési jelentést a Küldött-
közgyûlés elé, az elõvezetett módosí-
tásokkal javítva felterjeszti elfogadás-
ra. (A jelen lévõ 6 elnökségi tag a ha-
tározatot egyhangúan megszavazta.) 

– A 2005. évi pénzügyi tervekben a
tervezetet számszakilag felülvizsgálni
szükséges a táblázatokban még a kül-
döttközgyûlés elõtt. 

– Az elõterjesztésben szereplõ 16,5 mil-
lió Ft-ot az Erdészeti Lapok tervezett költ-
ségét 15,0 millióra szükséges csökkenteni,
500 eFt a jogsegélyszolgálatra, 1 millió Ft
pedig általános tartalék lenne. Ezáltal a
fõsorok a tervben nem változnak.

– A tervben az utolsó mondatnál az
Egyesület folyószámlájánál a havi átlag
65 750 helyett 65 550 eFt a helyes
összeg és a 12 hó = 5479 eFt helyett
5462 eFt szerepeljen.

3/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2005. évi Pénzügyi
tervet a módosításokkal a Küldött-
közgyûlés elé felterjeszti elfogadásra.
(A jelen lévõ 6 elnökségi tag a határo-
zatot egyhangúan megszavazta.)

Az OEE 2005. évi programja 2. feje-
zet „e” pontjánál a szöveg módosítása:

„i. A természetvédelmi területeken
álló erdõk kezelése kiemelt feladata
ágazatunknak.

ii.  Az érdekvédelmi tevékenységünk
során kiállunk, hogy 

– a védett és nem védett természeti terü-
leten álló erdõk kezelését továbbra is álla-
mi- és magán vállalkozói erdõgazdál-
kodók végezzék;

– az erdõgazdálkodók terjesszék ki a
természetközeli erdõgazdálkodást, erõsít-
sék az erdészek természetvédelmi kommu-
nikációját, valamint használják ki erre a
célra az erdészeti erdei iskolákat és vegyék
igénybe az Egyesület rendezvényeit.

– A 3. oldal 7. bekezdés, az „Egyre
nagyobb…” kezdetû mondat kimarad.”

4/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2005. évi Szakmai
programot a módosításokkal a Kül-
döttközgyûlés elé terjeszti elfogadásra.
(A jelen lévõ 6 elnökségi tag a határo-
zatot egyhangúan megszavazta.)

3. Egyesületi jogsegélyszolgálat bein-
dítása, dr. Péti Miklós alelnök elõter-
jesztésében került az elnökség elé. Az
írásos beterjesztést az elnökség elfogad-
ta, az ügyet támogatni kívánja és mellé-
rendel 500 eFt pénzösszeget 2005. évre.

5/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség az Erdõgazdálkodói
jogsegélyszolgálatot, a magán erdõ-
gazdálkodásért felelõs alelnök irányí-
tásával, 2005. május 1-i idõponttal be-
indítja. (A jelen lévõ 6 elnökségi tag a
határozatot egyhangúan megszavazta.)

4. Alapszabály módosítása. Az Alap-
szabály módosítása az Egyesület szer-
vezeteinek (régió, helyi csoport, szak-
osztály) megjelenítését célozzák, a pá-
lyázatokon való részvétel érdekében. 

6/2005. (márc.24.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a beterjesztett Alapsza-
bály módosítást és a 20.§ új megneve-
zésével: „Szakmai szakosztályok és
szakosztály jellegû tanácsok” módosí-
tást a Küldöttközgyûlés elé terjeszti el-
fogadásra. (A jelen lévõ 6 elnökségi
tag a határozatot egyhangúan megsza-
vazta.)

5. Egyebek:
Dr. Káldy József szobor felállításá-

nak pénzügyi támogatása. Az elnökség
megbízza Ormos Balázs fõtitkárt a téma
pontosabb kidolgozására. 

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