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Az ülés helyszíne: Budapest MTESZ Bu-
dai Konferencia Központ, OEE Klub
helyiség

Az elnökségi ülés megkezdése elõtt
dr. Pethõ József leköszönt elnök a pécsi
Vándorgyûlés Ünnepi Ülésén megje-
lenni nem tudó Halász Aladár tagtár-
sunknak átadta a Tiszteletbeli Tagsági
Díszoklevelet és a NYME által kiadott
Alamanchot. Dr. Pethõ József ismertette
Halász Aladár életpályáját, kiemelkedõ
szakmai munkáját és külön felsorolta a
kiadott könyveit, köztük az Angol-ma-
gyar szótárt, és Egyesületünk gondozá-
sában kiadott „Az erdészettörténet
visszacsatolt országrészekrõl 1938-1944
c. átfogó dokumentumgyûjteményt.
Halász Aladár megható szavakkal kö-
szönte meg a magas kitüntetést és em-
lékezésében kitért kiemelkedõ erdésze-
ti tevékenységre, az erdõtelepítéstõl a
fakitermelés növelésén át, az erdei utak
állami támogatással történt nagyarányú
építéséig. A jelen lévõ elnökségi tagok
pezsgõvel köszöntötték kitüntetett tag-
társukat. Ormos Balázs fõtitkár emlé-
keztette a jelen lévõ fiatalabb elnökségi
tagokat arra, hogy szüleink korosztályá-
nak kiemelkedõ erdészeti személyisé-
ge, az erdészeti szakmai munkákban
elért eredményét tekintve dr. Madas
András Örökös Tiszteletbeli Elnökünk
szakmai munkájához hasonlítható. 

Az ünnepség után elkezdõdött az el-
nökségi ülés.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Nagy Imre, Szabó
Tibor, Gencsi Zoltán, Csépányi Péter
régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyve-

zetõ elnöke, az OEE könyvtár õre, Ormos
Balázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ.

Kimentését kérte: Bak Julianna EB
elnök, Cserép János, Ripszám István ré-
gióképviselõ.

Zambó Péter elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket. Megál-
lapította, hogy az Elnökség 9 fõvel hatá-
rozatképes. A jegyzõkönyv vezetésére

Ormos Balázst, jegyzõkönyv-hitelesí-
tõknek Kiss Lászlót és Haraszti Gyulát
kérte fel, mellyel az elnökség tagjai
egyetértettek. Az elnök rövid tájékozó-
dás után az elnökségi ülés tervezett be-
fejezését 13 órára tûzte ki. 

Zambó Péter elnök ismertette, hogy
a napirend a 2010. évi program és a pé-
csi elnöki programbeszéd összehango-
lásáról szól. A két programot a fõtitkár
egy dokumentumba szerkesztette
össze, az idõközben beérkezett további
javaslatok és a fõtitkár javaslataival egy-
séges szerkezetben, a módosítások pi-
ros betûvel szedve.

Az elnök kikérte az elnökség tagjai-
nak a véleményét az elnökségi ülések
ütemezésére. A vélemények egyezteté-
se után az elnökség tagjai megállapod-
tak abban, hogy minden hónap elsõ
péntekén 10 órakor tartják üléseiket,
amennyiben nincs szükség ülés tartásá-
ra, arról is idõben értesítést kapnak.

A következõ elnökségi ülésen szét-
osztják a feladatokat egymás között, a
magánerdõnek és az Erdészeti Lapok-
nak megvan a referense, az elnök ma-
gának tarja fenn a külsõ kapcsolatokat,
az általános alelnök a gazdasági és sze-
mélyzeti ügyeket; az elnök a rengeteg
rendezvényen való képviseletbe be kí-
vánja vonni az elnökség tagjait, lehetõ-
leg a közelben lakók felkérésével. A fõ-
titkártól a következõ héten az összes
szabályzatot a mellékletekkel, az összes
szerzõdést, munkaszerzõdéseket kéri,
megfelelõ külsõ szakemberekkel kíván-
ja felülvizsgáltatni. 

Kiss László alelnök javasolta, hogy
az egyesület rendezvényei az egyesü-
let honlapján az eseménynaptárban le-
gyenek összegyûjtve és megjelentetve.
Ezzel egyúttal az archiválás is megold-
ható.

Nagy Imre régióképviselõ szeretné át-
tekinteni a helyzetet, a régió pénzügyi le-
hetõségeit, kérte, hogy idõben értesítsék
az eseményekre történõ kiküldés elõtt.

Zambó Péter elnök válaszában tájé-
koztatta az elnökség tagjait, hogy õ fog-
ja átnézni a szerzõdéseket és természete-
sen tájékoztatja az elnökséget az ered-
ményrõl. Az elnökségi ülésekre a napi-
rendi pontokhoz kapcsolódó anyagokat

elõzetesen írásban megkapják az elnök-
ség tagjai. Kérte a fõtitkárt, hogy június
25-ig az elnökség tagjai kapják meg e-
mail-on az Egyesület honlapján meg
nem található szabályzatokat, kitörölve
belõlük a személyes adatokat (SZMSZ,
elnökség ügyrendje). Az elnök ellenõrzi
a kifizetéseket, jogszerû aláírásokat, bér-
leti szerzõdéseket, egyéb szerzõdéseket,
ezek dokumentumait szintén kéri. 

Az elnökség a 2010. évi program
írásban elõterjesztett változatának tár-
gyalására tért át. Szabó Tibor régiókép-
viselõ kérte, mivel az elõterjesztést az
ülés elõtt kapták kézhez, hogy az érde-
mi tárgyalás a legközelebbi elnökségi
ülésen történjen. Mocz András magá-
nerdõs alelnök az elõterjesztett pro-
gramban keveredõ éves és hosszabb tá-
vú feladatok miatt javasolta, hogy ké-
szüljön egy négyéves stratégiai terv és
egy éves terv. Az elnökség a javaslatot
elfogadta.

18/2010. (június 4.) sz. elnökségi
határozat:

Zambó Péter elnök megbízza
Csépányi Péter régióképviselõt és
Haraszti Gyula EL SZB elnököt,
hogy Ormos Balázs fõtitkár közre-
mûködésével dolgozzák ki a 2010-
2013. évekre szóló, négyéves OEE
programot, melybõl elkészül a
2010. évi program és a következõ
elnökségi ülésre terjesszék elõ jóvá-
hagyásra. A programba kerüljenek
beépítésre az elnökségi tagoknak az
OEE választásokhoz írásban be-
nyújtott programjavaslatai. 

Az elnökségi tagok programja-
vaslatait meg kell küldeni az elnök-
ség tagjainak.

Készüljön el az OEE esemény-
naptára is.

(Jelen volt 9 fõ elnökségi tag: a ha-
tározatot egyhangúan elfogadták)

Nagy Imre régióképviselõ felvetette,
hogy az elnökségnek a régiókba kelle-
ne látogatást tenni, ehhez források
szükségesek. Zambó Péter kifejezte
szándékát, hogy ellátogat minél több
helyi csoporthoz és minden régióba.
Ormos Balázs javasolta, hogy az elnök-
nek minél hamarabb mind a hat régió-
ban látogatást kell tennie, meghívva az
érintett vezérigazgatókat is, ezzel meg-
alapozva az együttmûködést. 

Egyesületi hírek

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2010. június 4. 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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Zambó Péter elnök a közelgõ ren-
dezvények képviseletét és az aktuális
ügyeket vitte az elnökség elé döntésre. 

A pákozdi emléknapon Pápai Gábor
képviselje Egyesületünket. 

Az egyesületi szabályzatok vonatko-
zásában készített elõtanulmányokat. 

Keresztes György kereste fel, hogy a
thüringiai tanulmányútra hívták az
OEE-t és az FVM TEFO-t. Egyeztetett az
FVM TEFO-val, õk nem képviseltetik
magukat, de az OEE képviselje. Kéri
Haraszti Gyulát és Csépányi Pétert az
OEE képviseletére. Az utazás költségeit
az Ipoly Erdõ Zrt. és a Pilisi Parkerdõ
Zrt. vállalja. Haraszti Gyula jelezte,
hogy az idõpont számára nem alkal-
mas, egyeztetésre van még szüksége. 

Roland Migende tiszteletbeli tagunk
fax üzenetben mondott köszönetet és
gratulált a pécsi Vándorgyûléshez. Zam-
bó Péter elnök kéri, hogy a levelet juttas-
sa el a titkárság Káldy József vezérigazga-
tónak, a Vándorgyûlés fõszervezõjének. 

Danszky István levelét Haraszti
Gyula EL SZB elnök és Pápai Gábor fõ-
szerkesztõ rendezzék.

Orbán Viktor miniszterelnöknek két
levéltervezetet is megfogalmaztak. Egyi-
ket az erdészeti érdekképviseletek az er-
dõ kormányzati helyérõl, a másikat a fõ-
titkár az erdõt ért károkról. Az elnökség
egyetértett abban, hogy a miniszterel-
nöknek csak igen kivételes esetekben
szabad levelet írni, egyik ügy sem ilyen.

Az erdõ ügye egyébként már eldõlt a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumon belül
(Gencsi Zoltán tájékoztatása), mely sze-
rint az élelmiszerbiztonságért felelõs ál-
lamtitkár felügyelete alá fog tartozni. 

Az erdõkárokról készüljön MTI híradás
Ormos Balázs fõtitkár és Lomniczi Ger-
gely megfogalmazásában, mely hétfõn
(2010. 06. 07.) jelenjen meg az MTI-nél.  

Kiss László alelnök javasolta, hogy az
elnökségi átadás-átvétel bírósági admi-
nisztrációs elhúzódása miatt hozzon ha-
tározatot az elnökség az aláírás jogsze-
rûsége érdekében. Az elnökség az aláb-
bi határozatot hozta:

19/2010. (június 4.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége jóváhagyólag tudomásul
veszi az Egyesület Elnökének dönté-
seit, azokban az esetekben, ahol az
Alapszabály egyszemélyi felelõsség-
vállalásában jogosítja fel az Egyesület
Elnökét.

(Jelen volt 9 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

Zambó Péter elnök bejelentette, hogy
az Egyesülethez érkezõ postát Kiss László
alelnökkel bontják hét közben, felváltva,
kivéve a számlákat, reklámanyagokat és
meghívókat. A fõtitkártól kérte az Orszá-
gos Erdõ Tanács részére az Erdészeti Erdei
Iskolák minõsítésérõl készült beszámolót
és a XIV. ERDÕK HETE programjának ter-

vezetét. Ormos Balázs fõtitkár az Erdésze-
ti Erdei Iskola Szakosztály elnöke beszá-
molt arról, hogy az erdészeti erdei iskolák
minõsítése befejezõdött, az okiratok átadá-
sa a pécsi vándorgyûlésen megtörtént. A
XIV. ERDK HETE programja a biodiverzi-
tásról szóljon, ezt a szakosztállyal egyeztet-
te. A nyitó rendezvény az Országház felsõ-
házi üléstermében legyen, a régiós ren-
dezvényeket a régiók szervezzék, a helyi
rendezvényeket a szakosztály tagjai szer-
vezik az erdészeti erdei iskolákban. 

Pápai Gábor javasolta, hogy az el-
nökség mutatkozzon be az Erdészeti
Lapokban. Az elnökség javaslata szerint
a szeptemberi lapszámban a négyéves
program bemutatásakor történjen az el-
nökség bemutatkozása is. 

Nagy Imre régióképviselõ javasolta,
hogy az „SZJA 1% az erdõkért” lehetõ-
ség megújítását az Egyesület érje el,
hogy az a költségvetési törvénybe be-
kerüljön az õsszel.

Zambó Péter megköszönte az elnök-
ségi tagok munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Zambó Péter

OEE elnök
Hitelesítõk: 

Kiss László
alelnök

Haraszti Gyula
EL SZB elnök

Levezetõ elnök: Ormos Balázs
A választás helye: Sellyei Erdészet hi-

vatalos helyisége
A választás idõpontja: 2010. május 18.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint: 18 fõ
választási bizottság tagjai:
1. Tóth István
2. Kiss Árpád
3. Orbók Sándor
Az OVB képviselõje: Nádas József
A helyi csoport létszáma, ill. szavazat-

ra jogosultak száma: 12
A szavazáson résztvevõk száma: 12
Leadott szavazatok száma: 12
Érvényes: 12.
Választható küldöttek száma: 1
Küldött jelölt: Szakács Sándor 11
Megválasztott tisztségviselõk:
Elnök/küldött: Szakács Sándor
Odorheiu Secuiesc
0040751049491
szakacsek@gmail.com

Eminescu 14
Románia 635600
Titkár : Orbók Ilona
Miercurea Ciuc
0040740015839
orboki@gmail.com
Eminescu 4/21
Románia 530103

Ismét kapható Bán István: A medve
karmai között címû könyve, melyet
további két medvekalandos kötet kísér,
2000, illetve 3000 forintos áron. 

Reprint kiadásban újra megjelent a
Harc az elemekkel nagysikerû kötete
(2000,- Ft). 

Mind a négy kötet az Alexandra
könyvhálózatban kapható.

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi helyi csoport

alakuló ülésérõl




