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Az ülés helyszíne: Hortobágy, Ökotúra
Vendégház, régiós szakmai út a Horto-
bágyi Természetvédelmi és Génmegõr-
zõ Nonprofit Kft. szervezésében

Jelen vannak:
Az Elnökség tagjai: Zambó Péter el-

nök, Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Cserép János,
Nagy Imre, Szabó Tibor, Gencsi Zoltán,
Ripszám István, Csépányi Péter régió-
képviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, dr. Sárvári

János a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke,
OEE könyvtár õre, Ormos Balázs fõtit-
kár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Szalacsi
Árpád vezérigazgató NYÍRERDÕ Zrt.,
Bíró Imre elnök, Tölgyfa Gábor titkár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei HCS;
Tóth Zsolt elnök, Szolnoki HCS; Dufla
Ferenc titkár, Debreceni HCS

Kimentését kérte: Dégi Zoltán vezéri-
gazgató NEFAG Zrt.

Zambó Péter elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelent elnökségi
tagokat és a meghívottakat. Megállapí-
totta, hogy az Elnökség 11 fõvel határo-
zatképes. A jegyzõkönyv vezetésére
Ormos Balázst, a jegyzõkönyvhitelesí-
tõknek Csépányi Pétert és Haraszti
Gyulát kérte fel, mellyel az Elnökség
tagjai egyetértettek. 

Zambó Péter elnök átadta a szót Csé-
pányi Péternek az elsõ napirendi pont-
ként szereplõ OEE stratégia, 2010 évi
program módosítása, az OEE üzenetek
témakörében. Csépányi Péter felveze-
tõjében elmondta, hogy érdemi módo-
sító javaslat Kiss László alelnöktõl érke-
zett. Az elõterjesztett anyagban több
egyszerûsítés, összevonás történt. Java-
solta, hogy az elõterjesztett stratégia el-
nökségi anyag legyen mindaddig, míg a
Küldöttközgyûlés el nem fogadja azt.
Rövid kiegészítések után Zambó Péter
elnök javasolta, hogy a 2010. évi prog-
ramon ne változtasson az Elnökség, a
stratégia pedig az õszi Küldöttközgyû-
lés elé kerüljön jóváhagyásra.

22/2010. (július 26.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az Elnökség elfogadta az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 2010-2013.
évekre vonatkozó stratégiai tervét,

melyet az õszi Küldöttközgyûlés elé
terjeszt megvitatásra és jóváhagyás-
ra. A stratégia addig is az Egyesület
honlapján olvasható a RÓLUNK-
PROGRAM menüpont alatt.

(Jelen volt 11 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

Zambó Péter elnök Ormos Balázs fõ-
titkárnak adott szót a 2010. október 8-
án megrendezésre kerülõ Országgyûlé-
si Nyílt Nap programtervezete ismerte-
tésére. A fõtitkár beszámolt arról, hogy
az Országgyûlés Erdészeti albizottsága
elnökétõl, Jakab Istvántól kapott lehe-
tõséget a rendezvény magas színvona-
lon történõ megszervezésére. A rendez-
vény címadó témája: „Erdészeti erõfor-
rások a Kárpát-medencében”. A ren-
dezvény fõvédnökeinek magas rangú
állami és országgyûlési tisztségviselõket
kérünk fel. Az elõadók szintén e körbõl
kerülnek ki, de szót kapnak a tudo-
mány, az oktatás, a gazdálkodók, az ér-
dekképviseletek, egyes civil szerveze-
tek képviselõi is. Szándékunk szerint
egy ajánlás elfogadásával zárul a ren-
dezvény. Az Elnökség kérte, hogy a ter-
vezett programot a fõtitkár írásban
küldje meg részükre, hogy még e héten
további észrevételeket tehessenek.

Zambó Péter elnök bejelentette,
hogy az Országgyûlés Mezõgazdasági
bizottsága részérõl felkérés érkezett,
hogy a Nemzeti Földalapkezelõ Szerve-
zet Ellenõrzõ Bizottságába Egyesüle-
tünk a MEGOSZ-szal közös jelöltre
tegyen javaslatot. Az egyeztetések so-
rán Klemencsics András erdõmérnökre,
a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH Erdé-
szeti Igazgatóság igazgatójára esett a
választás.

23/2010. (július 26.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az Elnökség a Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége és az Országos Erdészeti
Egyesület közös jelöltjeként az Or-
szággyûlés Mezõgazdasági bizottsá-
ga felkérésére Klemencsics András
erdõmérnököt, a Fõvárosi és Pest
Megyei MgSzH Erdészeti Igazgató-
ság igazgatóját javasolja a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet Ellenõrzõ
Bizottsága erdészeti érdekképvise-
leti tagjának. 

(Jelen volt 11 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

A következõ napirendként Gencsi
Zoltán, az Észak-magyarországi régió
képviselõje adott tájékoztatást a helyi
csoportok egyéni tagdíj-befizetésének
állásáról és gondjairól. Megállapította,
hogy az elmaradás tetemes és ennek be-
szedése sem egyszerû feladat. Javasolta,
hogy az Erdészeti Lapokban elhelyezett
csekken lehessen befizetni a tagdíjat.
Zambó Péter elnök tájékoztatta az El-
nökséget, hogy Egyesületünk pontos,
számítógépes tagnyilvántartással rendel-
kezik. Célszerû volna az Erdészeti La-
pokban felhívást közzétenni és a befize-
tési határidõket is megjelölni. Ripszám
István régióképviselõ elmondta, hogy a
csoportjuknál (Baranya megyei HCS) a
gazdasági felelõs tartja kézben a tagdíjak
beszedését és az erdõgazdasági dolgo-
zók esetében ez jól mûködik. Bak Ju-
lianna EB elnök javasolta, hogy a befi-
zetési határidõ évente február 15-e le-
gyen. Nagy Imre régióképviselõ tájékoz-
tatta az Elnökséget, hogy a helyi csopor-
toknál összekötõt választottak és e-mail
címlistát készítettek. Felvetette, hogy az
Egyesületben egy ütõképes csapat le-
gyen, akár kisebb létszámmal, de legye-
nek fizetõ tagok. Zambó Péter elnök is
támogatta a felvetést, mely szerint haté-
kony Egyesületre van szükség. Szüksé-
gesnek tartja szeptemberben leülni a
pártoló tagsággal (állami erdõgazdasági
társaságok vezérigazgatói) és tisztázni a
jogi tagdíj összegének viszonyszámait
(jelenleg 8 Ft/ha). Cserép János régió-
képviselõ hozzá fûzte, hogy korábban a
fahasználati árbevételbõl vezették le a
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tagdíjat. Csépányi Péter régióképviselõ
felvetette, hogy a nem fizetõk közül
egyes tagok mégis a névsorban marad-
nak. Ormos Balázs fõtitkár felhívta az El-
nökség figyelmét, hogy az egyesületi
tagság 33%-a nyugdíjas és 42%-a erdész-
technikus, akiket nehéz elérni, de nem
javasolható õket kizárni az egyesületi
tagságból. A Soproni HCS ezért kezde-
ményezte az „Erdészkaritász” megszer-
vezését, hogy a nehezen elérhetõ egye-
sületi tagokat felkeressék és a tagdíjat, az
Erdészeti Lapok térítését rendezzék ve-
lük, illetve egyéb gondjaikról is tájéko-
zódjanak, szükség esetén segítséget
nyújtsanak. Csépányi Péter régióképvise-
lõ felvetésére bemutatta a nála lévõ ki-
nyomtatott tagnyilvántartást, melybõl lát-
ható, hogy külön oszlopban szerepel a
tagdíj és az Erdészeti Lapok befizetése.
Ezért elõfordul, hogy valaki tagdíjat nem,
de lapot elõfizetett, így a listán szerepel.
Ezért küldi ki a titkárság rendszeresen a
helyi csoportnak a kimutatást, hogy in-
tézkedni tudjanak személyre szólóan az
elmaradt befizetésekrõl. Az Erdészeti La-
pok vonatkozásában már évek óta csak
azok kapnak lapot (annyit példány ké-
szül), ahányan befizették a díjat. A jogi
tagdíj vonatkozásában a fõtitkár szüksé-
gesnek tartotta a pártoló tanács összehí-
vását és javasolta megállapodásban rög-
zíteni az OEE és a pártoló jogi tagok kö-
zötti együttmûködés feltételeit. 

Újabb témaként Mocz András alel-
nök felvetette, hogy a helyi csoportok
alakuljanak át jogi személlyé, hogy ön-
állóan pályázni tudjanak és forrásokhoz
juthassanak. Ormos Balázs fõtitkár tájé-
koztatta az Elnökséget, hogy az ilyen
értelmû Alapszabály módosítás terveze-
te már évekkel ezelõtt megszületett,
azonban nem került elõterjesztésre.
Tóth Zsolt, a Szolnoki HCS elnöke tá-
mogatta, hogy a helyi csoport legyen
pályázóképes. Bak Julianna EB elnök
tapasztalata szerint vannak aktív és
passzív tagok, de az Egyesülethez való
tartozás fontos tényezõ. Bíró Imre, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei HCS
elnöke támogatta, hogy legyen önálló
jogi személyiségû a helyi csoport. Gen-
csi Zoltán régióképviselõ helyi példával
mutatta be, hogy a Biokultúra Egyesület
helyi szervezete már önálló jogi sze-
méllyé vált és az egyesület szövetséggé
alakult. Ezzel minden régió képes alkal-
mazkodni a helyi viszonyokhoz, az
alapszabályukat ehhez igazították, nagy
szabadságot kaptak a szervezeti egysé-
gek. Tölgyfa Gábor, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei HCS titkára elmond-
ta, hogy a 112 fõs helyi csoport lét-

száma nagy, így több, kisebb rendez-
vényt szerveznek részükre. Dufla Fe-
renc a Debreceni HCS titkára ismertet-
te, hogy a tagdíjat nem fizetõk között
mindenféle tag jelen van. Javasolja,
hogy lehessen többlet-befizetést is telje-
síteni. Zambó Péter elnök összefoglaló-
jában elõirányozta, hogy szondázzuk
meg a tagság álláspontját az önálló jogi
személyiségû helyi csoportok létreho-
zása tárgyában, és tûzze az elnökség
még ez évben napirendre az ügyet. A
tagság megújítása érdekében levélben
forduljunk a nem fizetõk felé, egyesüle-
ti tagságuk megtartására választ kérve. 

A következõ napirend az Egyesüle-
tünk történetérõl szóló tájékoztató az
elõadó elfoglaltsága miatt most elma-
rad, de az egyik elnökségi ülésen újra
napirendre kerül. 

Az egyebek napirendi pontok meg-
tárgyalása az írásos elõterjesztések
miatt gyorsan zajlott. 

A Wagner Károly Emlékév program-
jainak pontosítása ügyében Kiss László
alelnök kapott megbízást. A Farkasréti
temetõben lévõ Wagner Károly sír
rendbetételének intézését Zambó Péter
elnök és Csépányi Péter régióképvise-
lõk vállalták.

Zambó Péter elnök Ormos Balázs fõ-
titkárnak adott szót az állami erdõgaz-
dasági társaságoknál történt vezetõi
személyi változások ügyében, melynek
kihatása lehet Egyesületünkre. Ormos
Balázs fõtitkár elmondta, hogy Egyesü-
letünknek nem feladata az ügyet kom-
mentálni, de ahogy Elnök úrnak megír-
ta, mint pártoló tagoknak javasolja az
Egyesületi munkát és támogatást meg-
köszönni. Ripszám István régióképvi-
selõ hozzászólásában elmondta, hogy a
régióhoz tartozó mindhárom állami er-
dõgazdasági társaság OEE helyi csoport

vezetõségi tagja telefonon kereste meg
hasonló kéréssel. Nagy Imre régiókép-
viselõ kifejtette, hogy az ügy nem egye-
sületi kérdés, az érintett személyek az
Egyesület tagjai maradtak, fontos az
összetartozás, mert egy értékközösség
vagyunk. Nem szabad, hogy a történé-
sek az egyesületi életet befolyásolják.
Cserép János régióképviselõ, aki mint
az ÉSZAKERDÕ Zrt. volt vezérigazgató-
ja érintett az ügyben, nem kívánt a na-
pirendhez hozzászólni. 

Zambó Péter elnök megbeszéli a teen-
dõket Kisteleki Péterrel (VADEX Zrt.),
mint a legidõsebb vezérigazgatóval és a
Pártoló Tagok Tanácsa elnökével. 

A régiók szerepérõl és az elnökség-
gel való kapcsolattartás, információ
közvetítés témakörében Nagy Imre ré-
gióképviselõ tájékozatta az Elnökséget.
Az 1414 régiós tag összefogása nagy fel-
adat, de informatikai eszközök alkalma-
zásával megkezdték a munkát.

Egyesületünk programja szerint részt
vesz a Soponyán 2010. szeptember 3-5-
én rendezendõ Vadételek Asztala ren-
dezvénysorozaton. Az Elnökség Pápai
Gábor EL fõszerkesztõt bízta meg a fõ-
szakácsi teendõk ellátásával és a csapat
megszervezésével. 

Ormos Balázs fõtitkár, az Erdészeti
Erdei Iskola Szakosztály elnöke írásos
tájékoztatóban mutatta be az erdészeti
erdei iskolák magalakulásának és mû-
ködésének történetét, az iskolák minõ-
sítésével bezárólag.

A Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár szerzõdését a személyi válto-
zások miatt módosítani szükséges. 

24/2010. (július 26.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke személyében bekövetkezett
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változás miatt módosítja a 2009.
április 01-én a Pilisi Parkerdõ Zrt.-
vel a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár bérletére kötött szerzõdé-
sének 16.§ 16.1 pontját az alábbiak
szerint:

„16.1 Felek megállapodnak ab-
ban, hogy Bérbeadó részérõl a jelen
szerzõdés hatálya alatt dr. Boda Zol-
tán erdészetvezetõ, míg Bérlõ részé-
rõl Zambó Péter elnök jár el.” A
szerzõdés módosítását Ormos Ba-
lázs fõtitkár készítse elõ aláírásra.

(Jelen volt 11 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

A következõkben a Wagner Károly
Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyá-
sa történt meg. 

25/2010. (július 26.) sz. elnök-
ségi határozat:

Az elnökség az alábbi személye-
ket hagyja jóvá a Wagner Károly
Alapítvány Kuratóriumi tagjainak:
Merkel Gábor, Cserép János, Cson-
ka Tibor, dr. Boda Zoltán.

(Jelen volt 11 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogadták)

Az elnökség jóváhagyta az Ösztöndíj
Szabályzat módosítását az alábbiak sze-
rint.

26/2010. (július 26.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöksége az ERDÉSZCSILLAG ALAPÍT-
VÁNY Kuratóriuma döntésének meg-
felelõen az Ösztöndíj Szabályzat 2.§ (2)
bekezdését az alábbiakra módosítja:

„egyetemi hallgató 1 fõ
szakmai középfokú iskolai tanu-

ló 2 fõ”
(Jelen volt 11 fõ elnökségi tag: a

határozatot egyhangúan elfogadták)

Bak Julianna, az Ellenõrzõ Bizottság
elnöke kért szót és tájékoztatta az El-
nökséget, hogy az általa végzett ellen-
õrzés információs jelentését átadja
Zambó Péter elnöknek, egyben írásban
tájékoztatta a vizsgálatról az Ellenõrzõ
Bizottság tagjait is.

Szabó Vendel alelnök az OEE egyko-
ri Székházáról érdeklõdött. Ormos Ba-
lázs fõtitkár elmondta, hogy felhatalma-
zása van az Elnökségtõl, hogy a koráb-
ban ígért négy irodahelység ügyét in-
tézze. Többször személyesen járt a mi-
nisztériumban az ügyintézõnél. A szo-
bák az OEE részére rendelkezésre áll-
nak a jelen helyzetben, de ennek jóvá-
hagyása még nem fejezõdött be, mivel

a kormányzati változások miatt a mi-
nisztériumok helységelosztása folya-
matban van.

Mocz András alelnök felhívta az El-
nökség figyelmét arra, hogy a szakirá-
nyítás támogatása nem megoldott, ez
pedig súlyosan érinti a magán erdõgaz-
dálkodókat. Zambó Péter elnök meg-
bízta Mocz András alelnököt, Ormos
Balázs fõtitkárt, hogy dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnökkel (MEGOSZ) a ren-
deletek, köztük a kérdéses támogatás
ügyét szakszerûen intézzék.

Az elnökségi ülés baráti együttléttel,
közben vacsorával folytatódott. 

2010. július 27-én az elnökségi ülés a
Hírfa üzleti ajánlatának értékelésével
folytatódott, mely szerint a HÍRFA újság
és az Erdészeti Lapok kölcsönösen rek-
lámozzák egymást, valamint az EL térí-
tés ellenében, mellékletként terjeszti az
NYME és a HÍRFA közösen összeállított
szakmai kiadványait. A térítés összege
még egyeztetést igényel, egyezség ese-
tén a program a szeptemberi lapszám-
mal indulhat.

Az Elnökség foglalkozott az SZJA 1%
újbóli bevezetésével a Magyar Köztár-
saság költségvetésének részeként. 

27/2010. (július 26.) sz. elnökségi
határozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége támogatja, hogy a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésé-
rõl szóló törvényben, a személyi jö-
vedelemadó rendelkezéseknél (SZJA
1%) az „Erdõk közjóléti védelmének,
bõvítésének és ismertségének felada-
tai” kijelölt elõirányzat felhasználási
céljaként szerepeljen.  

(Jelen volt 9 fõ elnökségi tag: a
határozatot egyhangúan elfogad-
ták; Cserép János régióképviselõ
idõközben eltávozott az ülésrõl)

Az Elnökség a továbbiakban szak-
mai úton vett részt az Észak-Magyaror-
szág régió kiemelt jelentõségû terüle-
tén, a Hortobágyon. Gencsi Zoltán er-
dõmérnök, a Hortobágyi Természetvé-
delmi és Génmegõrzõ Nonprofit Kft.
igazgatója vetítettképes ismertetõk
után, terepi bejárásra invitálta az Elnök-
ség tagjait. A nagyszerû elõadás és bejá-
rás bizonyította, hogy a vidéknek ki-
emelt szerepe van az országban. Jelen-
tõs értékek megõrzése történik a térség-
ben, mind az állatállományt, mind a né-
pi szokásokat, mind a természeti érté-
keket tekintve. Külön figyelemre méltó,
hogy ezt a mezõgazdasághoz inkább
közelebb álló feladatot egy erdõmér-

nök fogja össze, irányítja – értékeket
õrizve és teremtve, több száz embernek
értelmes munkát, megélhetést adva. A
hallottak és látottak megerõsítették az
Elnökség tagjait abban, hogy az erdõ-
gazdálkodás, mint a vidék munkaadója
fontos szerepet kell, hogy kapjon a jö-
võben. Ezért is dolgozunk.

Zambó Péter elnök megköszönte az
elnökségi tagok aktív részvételét, a ki-
váló programokat és bezárta a kihelye-
zett ülést és régiós rendezvényt.

kmf.

Zambó Péter
OEE elnök

Ormos Balázs
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ
Haraszti Gyula

EL SZB elnök

Új belépõk

Erdélyi Helyi Csoport: Szakács
Sándor erdõmérnök, Orbók Ilona er-
dõmérnök, Orbók Sándor erdõmér-
nök, Szabó Mária erdõmérnök, Pitó
Attila erdõmérnök, Szikszai Béla er-
dõmérnök, Meller Elõd erdõmérnök,
Kádár Attila erdõmérnök, Kiss Ár-
pád erdõmérnök, Kiss Ferenc erdész-
technikus, Fekete Ferenc erdésztech-
nikus, Márton Elemér erdésztechni-
kus, Márton Csaba erdésztechnikus,
Márton Levente erdésztechnikus, Ki-
rály Dénes erdésztechnikus, Leon-
hárdt Róbert erdésztechnikus, For-
gács János erdésztechnikus, id. Ki-
rály Dénes erdésztechnikus, Tamási
György erdõmérnök, Csomor István
erdésztechnikus, Hegyi Domokos er-
désztechnikus, Józsa Sándor erdész-
technikus, Leonhárdt János erdész-
technikus, Brók Csaba erdésztechni-
kus, Szakács Mária egyéb középfok,
Bodrogi Pál erdõmérnök, Tóth István
Loránd erdõmérnök, Osváth Sándor
erdõmérnök, Fancsali Ernõ egyéb
felsõfok, Fodor György erdõmérnök,
Fodor István erdõmérnök, Dénes Al-
bert erdõmérnök, Sándor Alpár er-
dõmérnök, Vas Árpád erdõmérnök,
Tóth Márton erdésztechnikus, Maro-
si Sándor erdésztechnikus, Györfi Le-
vente erdõmérnök, Simó Attila erdõ-
mérnök;




