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Az ülés helyszíne: Erdészeti Informá-
ciós Központ, Budapest

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Cserép János, Csé-
pányi Péter, Nagy Imre, Szabó Tibor ré-
gióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán, Rip-
szám István régióképviselõk

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, dr. Kosztka

Miklós DB elnök, Lomniczi Gergely fõ-
titkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, dr.
Sárvári János, könyvtár õre.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Megállapította, hogy az elnökség
9 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Csépányi Pétert és
Haraszti Gyulát kérte fel, majd ismer-
tette a napirendet. Fentieket az Elnök-
ség egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pont keretében az
Elnökség meghallgatta dr. Kosztka
Miklós Díjbizottsági elnök beszámoló-
ját a DB eddigi munkájáról. Kosztka
Miklós jelezte, hogy nagyon változatos
minõségû elõterjesztések készültek,
ezért a DB állásfoglalást fog készíteni,
amiben a formai és határidõre vonatko-
zó követelmények mellett minõségi
elvárásokat is meghatároznak. Az El-
nökség megvitatta a hatáskörébe tarto-
zó kitüntetési javaslatokat, majd a sza-
kosztályok által beküldött javaslatokat
a saját javaslataival kiegészítve megtet-
te elõterjesztését.

A második napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár ismer-
tette a tagsági adategyeztetés eredmé-
nyeit. A titkárság a befizetések feldol-
gozásával végzett, érvényes éves befi-
zetésnek a február 20-ig teljesített befi-
zetések érvényesülnek. Ennek értel-
mében az ülés idõpontjában 3039 fõ
tagja van az Egyesületnek (1856 aktív
dolgozó, 988 nyugdíjas, 195 fõ jövede-
lem nélküli). Az adatlapok beküldésé-
re és a befizetésre elõírt határidõket a
tagságnak csak mintegy fele tartotta
be. A helyi csoportok a befizetések lis-

táját megkapják, a problémás eseteket
a titkársággal közösen rendezik. Az
adatlapok feldolgozása folyik. Létszám
alapú támogatásra helyi csoportok ese-
tében fejenként 400-600 Ft körüli
összegre lát lehetõséget. Zambó Péter
elnök szerint a lehetõségeknek megfe-
lelõ összeget kell helyi csoportok
számára kiosztani. Szakosztályok ese-
tében az adatfeldolgozás végét meg
kell várni, támogatásról akkor lehet
dönteni. Az Erdélyi HCS tagjai számára
és – az Elnök javaslatát figyelembe vé-
ve – a határon túli tagok számára a jö-
vedelem nélküli kategória tagdíját ja-
vasolt megállapítani. Családi kedvez-
mény szükségessége még nem látszik,
az adatlapok feldolgozása szükséges.
Azután azonban akár minden egyes
tag problémájával külön-külön kell
foglalkozni. Szociális alapú kedvez-
ménykérések érkeztek a titkárságra:
ezekben az esetekben az Elnökség az
Erdészcsillag Alapítványhoz javasolja
irányítani a rászoruló kollégákat. Nagy
Imre régióképviselõ tolmácsolta a
Veszp-rémi VM HCS kérését, hogy a
tagságukat meg nem újító tagokat a tit-
kárság értesítse a tagság megszûnésé-
rõl. Szintén Nagy Imre vetette fel a ré-
gióértekezleten felmerült kérdést a
Küldöttközgyûlés összetételével kap-
csolatban, ugyanis sok HCS létszáma
megváltozott. Az Elnökség a Választási
Bizottság korábbi gyakorlatával össz-
hangban egybehangzóan úgy véleke-
dett, hogy a küldötteket egy választási

ciklusra választották, a HCS lét-
számváltozás a következõ választáso-
kon érvényesül majd. Pápai Gábor ja-
vasolta a tagnévsor megjelentetését az
Erdészeti Lapokban. Az Elnökség ezt
jóváhagyta, majd döntött egy, a tagság-
nak és az adategyeztetésben segítséget
nyújtóknak szóló köszönõ nyilatkozat
közzétételére az Erdészeti Lapokban.

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár ismertet-
te a 2011. évi mérleget, eredménykimu-
tatást, közhasznúsági jelentést és a be-
fektetési beszámolót. A takarékos gaz-
dálkodás eredményeként sikerült a
2012. évre is megfelelõ céltartalékot ké-
pezni a kedvezményrendszer kialakítá-
sához. A tervezettnél jobb eredményt
örömteli, de nem várt decemberi bevé-
telek okozták. Bak Julianna elmondta,
hogy az EB tárgyalta és elfogadásra ja-
vasolja a 2011. évi beszámolókat. Az EB
véleménye szerint a mérleg valós képet
ad az Egyesület anyagi helyzetérõl, biz-
tonságos, érvényesül benne az óvatos-
ság elve. Az EB nevében a következõ
évben több idõt kér a beszámolók tár-
gyalására.

8./2012. (03.20.) elnökségi hatá-
rozat: Az Elnökség a Küldöttközgyûlés
számára elfogadásra javasolja az OEE
2011. évi pénzügyi beszámolóját 25 878
eFt mérlegfõösszeggel és 837 eFt köz-
hasznú tevékenységbõl származó ered-
ménnyel; a 2011. évi pénzügyi befekte-
tési beszámolót 14 951 eFt átlagos be-
fektetési állománnyal; és a 2011. évi
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közhasznúsági jelentést az EB javasla-
tainak átvezetésével.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

Negyedik napirendként Kiss László
alelnök ismertette az Egyesület 2012.
évi program-, pénzügyi és befektetési
tervét. A program a pénzügyi lehetõsé-
geket figyelembe véve a mûködés célját
is meghatározza, amikor rögzíti a Szak-
értelem – Erkölcs – Összetartozás alap-
elvein nyugvó mûködést. Legfontosabb
feladatként 2012-ben az Alapszabály át-
dolgozása jelentkezik. A pénzügyi terv
a tagdíjváltozásoknak megfelelõen je-
lentõs bevételnövekedést tartalmaz. A
kiadások között a személyi jellegû költ-
ségek nõnek az elõzõ évhez képest (fõ-
titkár egész évben, új fõszerkesztõ
munkába állásának költsége), de még
mindig a 3-4 évvel ezelõtti ráfordítás
szintje alatt maradnak. A korábbiaknál
többen kapják az Erdészeti Lapokat, így
nõnek a laphoz kapcsolódó nyomda és
terjesztési költségek. Zambó Péter a
megnövelt összeget tartalmazó befekte-
tési tervvel kapcsolatban kérte a befek-
tetési lehetõségek átvizsgálását, esetle-
ges kedvezõbb opció Elnökség elé ter-
jesztését. Bak Julianna ismertette az EB
álláspontját a tervekkel kapcsolatban. A
tartalmas program megvalósításának
feltétele a bevételek megszerzése. Ör-
vendetes a fix bevételek arányának nö-
vekedése, ami az Egyesület mûködésé-
nek pénzügyi stabilitását és függetlene-

dését eredményezi. Az EB a terveket el-
fogadásra javasolja.

9./2012. (03.20.) elnökségi határo-
zat: Az Elnökség a Küldöttközgyûlés
számára elfogadásra javasolja az OEE
2012. évi programját; 2012. évi pénzügyi
tervét 54 386 eFt bevétellel, 54 335 eFt
kiadással és 51 eFt eredménnyel tervez-
ve; és a 2012. évi pénzügyi befektetési
tervet 10 000 eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal tervezve.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

Az ötödik napirendi pont keretében
Lomniczi Gergely fõtitkár bemutatta az
Egyesület készülõ új honlapját, melyet
a 4 helyrõl történõ ajánlatkérés után a
Groteszk Kreatív Társulat Bt. készít
szerzõdés alapján. Az OEE elkészítette
a www.vandorgyules.hu oldal grafiká-
ját és a kapcsolódó programot, amit a
vándorgyûlést szervezõ társaság tud
megfelelõ tartalommal megtölteni. A
honlap-terveket az Elnökség elfogadta.
A honlap az archív-tartalmak átvételé-
nek programozási munkáitól függõen
április vége-május vége között kezd
majd mûködni. A központi honlap és a
vándorgyûlés honlapja után az év fája
mozgalommal, az YPEF versennyel, az
Erdészeti Lapokkal, az erdészeti erdei
iskolákkal és a könyvtárral kapcsolatos
honlapok fejlesztése tervezett.

Az egyebek között Lomniczi Gergely
beszámolt a MTESZ Szövetségi Tanács
döntésérõl, miszerint 1,2 milliárd forintos

vételáron a MTESZ a Kossuth tér 6-8 Kft.
részére értékesíti a Fõ utcai épületet. A
szerzõdés az MNV Zrt. jóváhagyása után
érvényes. Az eladással a MTESZ rövid tá-
vú mûködése biztosított csak, a szerve-
zetnek további 270 millió forint kifizetet-
len adóssága marad. Lemondott Gagyi
Pálfy András fõigazgató, akit Szûcsné
Posztovics Ilona követ a poszton.

Zambó Péter jelezte, hogy a Wag-
ner Károly Alapítvány Kuratóriumá-
nak elnöki tisztét Merkel Gábor le-
mondása után, felkérésre Bakon Gá-
bor elvállalta. Beszámolt a fõszerkesz-
tõi pályázat kiírásáról, melynek bea-
dási határideje 2012. április 16. Ered-
ményes pályázat esetén az új fõszer-
kesztõ által szerkesztett elsõ lapszám a
2012. szeptemberi.

Az Elnökség a Küldöttgyûlés idõpont-
jaként 2012. április 24-ét, a Dél-Alföldi
Régióba kihelyezett elnökségi ülés idõ-
pontjaként 2012. április 19-ét javasolta.

Ezt követõen Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség aktív munká-
ját és az ülést bezárta.

kmf.

Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Zambó Péter
elnök

Hitelesítõk:
Csépányi Péter

Régióképviselõ
Haraszti Gyula

SZB elnök

Az OEE Gépesítési Szakosztálya,
együttmûködve az AEE Mûszaki Szak-
bizottságával és a Megújuló Energia
Szakosztállyal, 2012. március 29-én a
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Lábodi
erdészeténél tartott ülést. A résztvevõ-
ket Horváth Mihály erdészeti igazgató
köszöntötte, majd tájékoztatást adott a
Lábodi Erdészetrõl.

Ezt követõen Szabó Tibor okl. erdõ-
mérnök „Teljes talaj-elõkészítés – komp-
lex faanyag-hasznosítás” címmel tartott
elõadást. Összehasonlította a hagyo-
mányos és a faanyag teljes (beleértve
az áganyag és tuskó) hasznosítására al-
kalmas technológiákat. Szólt arról,
hogy évente 3-5 ezer ha területen vé-
geznek az országban tuskókiemelést, a
kiemelt tuskó hasznosítása ellenben

nem megoldott, illetve a területen de-
pózott tuskó jelentõs területet von el
az erdõfelújításoktól (ez hozamkiesést
okoz), ugyanakkor egyre nõ a kereslet
a zöld energia iránt. Kiemelte, hogy a
tuskóhasznosítás nem zavarhatja, hát-
ráltathatja a normál erdõfelújítási fo-
lyamatokat, be kell illeszteni annak rit-
musába.

A következõ elõadó Csík Mihály, a
Cser-tõ I&M Kft. ügyvezetõje bemutatta
cégüket, amely a kitermelt tuskók hasz-
nosítására alkalmas tuskószeletelõ gép
fejlesztésére jött létre. A vállalkozást
2007-ben alapították, fõ feladatuk az er-
dõgazdálkodás során kitermelt tuskók
feldolgozása. A vállalkozás indításakor
feltették maguknak a következõ kérdé-
seket:

– Van-e elegendõ alapanyag?
– Van-e értékesítési lehetõség?
– Van-e hatékony technológia?
– Mindez gazdaságosan mûködtet-

hetõ-e?
Kalkulációjuk szerint a kiemelt tus-

kók által képviselt gazdasági potenciál
3 milliárd Ft évente.

Az elmúlt hónapokban készült el a
tuskószeletelõ gép sorozatgyártásra al-
kalmas elsõ darabja. Az elkészült proto-
típus képes a feldolgozás helyére kijut-
ni, a közel 10 m-es gémkinyúlású daru-
val magát kiszolgálni, a tuskót szeletel-
ni, ezt követõen rostálni és a tisztított
szelethalmazt kiszállító jármûre rakni.
8, 10, 12 cm vastag, földmentes, aprítás-
ra kész tuskószeletek elõállítására alkal-
mas.

Komplex faanyag-hasznosítás




