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A miniszteriális tanácsadó testület ülésén
az elsõ napirendi pont keretében prof dr.
Varga Szabolcs számolt be az erdészeti
továbbképzések Nyugat-magyarországi
Egyetem által tervezett koncepciójáról.
Elõadásában kiemelte, hogy az erdészeti
ágazatban dolgozók szakmai továbbkép-
zése rendkívül fontos az élethosszig való
tanulás érdekében, ezért a továbbképzés-
re rendszeresen és minden szinten szük-
ség van. Az Országos Erdõ Tanács tagjai
egyetértettek abban, hogy a közelmúlt-
ban az erdészeti hatóság által elindított
közigazgatási jellegû továbbképzés mel-
lett elengedhetetlenül fontos és szüksé-
ges a szakmai továbbképzés rendszeré-
nek bõvítése. A Tanács határozatot hozott
arról, hogy a képzésre vonatkozóan prof.
dr. Varga Szabolcs az érdekképviseleti és
szakmai szervezeteket bevonva dolgozza
ki az erdészeti ismeretekre vonatkozó to-
vábbképzések témaköreit, tematikáját,
amelyet egy késõbbi idõpontban a Ta-
nácsban vitára lehet bocsátani.

Második napirendi pontként a testület
olyan témát tárgyalt, amely már legalább
150 éve vitatott az erdészeti és vadászati
lapok hasábjain. Az erdõ és vadgazdál-
kodás összehangolásával kapcsolatos
vitaindító anyagot prof. dr. Náhlik And-
rás tárta a tagok elé. A két ágazat között
feszülõ problémák a vadkár, ill. vadkár-
térítés körül csúcsosodnak ki. Alapvetõ
gond, hogy a megbízható állománybecs-
lési adatok gyûjtésére nincs megfelelõ
módszer, nem határozható meg egyértel-
mûen egy terület vadeltartó vagy vadtûrõ
képessége, ennek hiányában pedig csak
nagy bizonytalansággal tervezhetõk meg
az egyes földhasználati tevékenységek. A
megoldás egyik fontos eleme a nagyva-
dállomány területenként differenciált
csökkentése lehet, de ezt a tevékenysé-
get nem kampányszerûen, és fõleg nem
fiktív adatokra építve, hanem minél több
fontos szakmai érvet (pl. vadkár mennyi-
sége, helyes korosztályviszonyok beállí-
tása stb.) figyelembe véve kell végezni. A
vizsgálatok arra utalnak, hogy helyes ko-
rosztályi szabályozással, jóval kisebb va-
dállomány fenntartása mellett, éppen a
trófeák jobb minõségén és a vadkár mér-
tékének csökkenésén keresztül maga-
sabb jövedelem érhetõ el. Az elõadó ki-
emelte, hogy az elõrelépéshez elsõsor-
ban meg kell erõsíteni a földtulajdonosi
közösségek jogi státuszát, továbbá meg
kell oldani a gazdasági célú vadgazdál-
kodás és a rekreációs célú vadászat szét-
választását. Vadgazdálkodást csak gazda-

sági társaság végezhessen. Az elõadást
követõ komoly vita eredményeképpen
prof. dr. Náhlik András vállalta, hogy az
elhangzott véleményeket összefoglalva
összeállít egy olyan állásfoglalást, amely
a Tanács jóváhagyását követõen az erdõ-
gazdálkodásért felelõs miniszter asztalára
tehetõ.

A testületi ülés 3. napirendi pontjának
keretében – amelynek elõadója Lapos
Tamás volt – a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Erdészeti Osztályának beszámolója
hangzott el a Nemzeti Erdõprogram
2010. évi végrehajtásáról. Lapos Ta-
más az elkövetkezõ idõszak jogalkotási
feladatai között legfontosabbként emlí-
tette a 2012. évi körzeti erdõtervrendelet,
valamint az átalakítási és szálalási terv
készítésének részletes szabályairól szóló
miniszteri rendelet megalkotását. 

Az ülés utolsó programjaként a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Stratégiai
Fõosztályának beszámolója hangzott el,
amelynek témája a Nemzeti Vidék-
stratégia erdészeti vonatkozásai vol-
tak. Az elõadást a fõosztály képviseleté-

ben meghívott elõadóként Kontur Ta-
más tartotta.

Beszámolójában sorra vette azokat a
pontokat, amelyekben az ágazat legfon-
tosabb stratégiai irányai kerültek kijelö-
lésre. Az erdészettel kapcsolatos törekvé-
sek az agrárgazdasági szakterületen belül
fogalmazódnak meg. A vidékstratégia kü-
lön nevesítve tartalmazza a Nemzeti Er-
dõprogramot, amelynek mûködtetése a
gazdálkodás hatékonyságának és az er-
dõk többcélú hasznosításának kiterjeszté-
sét szolgálja. A tervekben megjelenik az
erdõtelepítések ütemének növelése – na-
gyobb hangsúlyt fektetve az õshonos, il-
letve a tájba illeszkedõ fajok alkalmazásá-
ra –, az erdõk közjóléti berendezéseinek
és szerepének kiteljesítése, valamint az
erdei melléktermékek gyûjtésének és fel-
dolgozásának fokozása. 

A stratégia véglegesítéséhez – amely
várhatóan 2011 év végéig megtörténik–
a fõosztály továbbra is számít az erdé-
szeti szakmai és érdekképviseleti szer-
vezetek együttmûködésére.

Náhlik András

Az Országos Erdõ Tanács 5. ülése

A vízitársulatok 200 éve
Írta és szerkesztette: Fejér László

(Vízgazdálkodási Társulatok Orszá-
gos Szövetsége, Budapest, 2010)

Bízvást elmondható, hogy a magyaror-
szági vízügy eseményei iránt érdeklõdõ
szakember és a laikus olvasó egyaránt
lebilincselõ könyvet vehet a kezébe. A
vízitársulatok 200 éve a szándék, a
tartalom és a forma kiváló szintézise. A
szándék: a sajátos szakmai-történelmi
kronológia összefogott bemutatása. A
tartalom egyértelmûen lényegre törõ: a
„miért?” és a „hogyan?” kérdésekre köz-
érthetõen megfogalmazott, olvasmá-
nyos, ám nem dagályos válaszok sodrá-
sa ragad magával, bármelyik iménti kér-
dõszó áll is a kérdés elején. És a forma:
mintha képalbumot lapozgatnánk. Az
oldalak külsõ hasábjain az egy- vagy
többéves idõszakok legfontosabb szak-
mai és társadalmi-gazdasági történései,
ezek gyakori kölcsönhatásai bilincsel-
nek le, késztetnek a továbbolvasásra, és
jól olvashatók is a diszkréten szürke hát-
térnek köszönhetõen. A belsõ, többnyire
két hasáb a vonatkozó tárgyi magyaráza-
tok, korabeli térképek, mûszaki ábrák,
dokumentumok, fényképek stb. szimpa-
tikus arányérzékkel szerkesztett folya-
ma, fehér alapon.  

A vízügy hazai közösségi története,
persze 200 évnél régebbre nyúlik vissza.
Volt, ahol a hegyi patak mentén kialakult
faluközösség a medrében lefolyó vízrõl
így kezdte felelõs rendelkezését pld.: „A
patakunk vize, amibõl élünk, …”. A völgyi,
a síksági közösségeknek ennél többrõl
kellett gondolkodniuk, gondoskodniuk
és írást készíteniük.    

A magyarországi közösségi vízügy
kialakulásának motivációi innen ere-
deztethetõk. Másik hullámok a népes-
ség és a mûvelésbe/használatba vont
földterület növekedésével adtak lökést
a vízitársulati egyesüléshez. Az éltetõ
víz használatának és a pusztító víz fé-
ken tartásának körültekintõ szervezését
az a felismerés inspirálta, hogy szom-
szédos földterületek, kisebb és na-
gyobb térségek nem függetleníthetõk
vízügyi hatások, beavatkozások esetén. 

Sajnos, nem csak ebbõl a könyvbõl
tudhatjuk meg, hogy mi az a három
dolog, amire a háborúhoz és a vízügyi
rendezettséghez egyformán, minden
korszakban szükség van. De megtud-
hatjuk, hogy a magyarországi vízitársu-
latok egyes korszakainak kiemelkedõ
személyiségei gyakorta a pénznél is
jobban kellettek a vízzel vívott csaták-
ban. 

Rec.: Apatóczky István
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Az ülés helyszíne: Erdészeti Informáci-
ós Központ, 1021 Budapest, Budakeszi
út 91. 

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Mocz András
magánerdõs alelnök, Haraszti Gyula EL
SZB elnök, Nagy Imre, Csépányi Péter,
Gencsi Zoltán, Ripszám István, dr. Sza-
bó Tibor régióképviselõk (10 fõ).

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, Lomniczi

Gergely fõtitkár, Pápai Gábor fõszer-
kesztõ, dr. Sárvári János

Az elsõ napirendi pont idején meg-
hívottak: Barátossy Gábor, Gémesi Jó-
zsef, Merkel Gábor

Kimentését kérte: Cserép János régió-
képviselõ, Vajai László fõosztályvezetõ

Zambó Péter elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelent elnökségi
tagokat és a meghívottakat. Megállapí-
totta, hogy az elnökség 10 fõvel határo-
zatképes. A jegyzõkönyv vezetésére
Lomniczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hite-
lesítésére Csépányi Pétert és Haraszti
Gyulát kérte fel, mellyel az elnökség
tagjai egyetértettek. Zambó Péter elnök
ismertette a napirendet, amit az elnök-
ség elfogadott.

Az elsõ napirendi pont keretében az
elnökség az egyesületi és az ágazathoz
kapcsolódó alapítványok bemutatkozá-
sát és beszámolóit hallgatta meg. Az
egyesületi könyvtár mûködtetésének
támogatására létrehozott Wagner Ká-
roly Alapítvánnyal kapcsolatban Merkel
Gábor elnök elmondta, hogy az alapít-
vány mûködése 2006 óta problémás,
akadozik. 2009-ben elindult az újraszer-
vezés, az új kuratórium felállt, a válto-
zások Alapító okiratban történõ átveze-
tése és a tényleges mûködés beindítása
azonban elmaradt. Az idei évre terv,

hogy az elmúlt években felhalmozódott
kamatbevételek egy részét felszabadít-
sák és a könyvtárnak helyet adó épület
üzemeltetési költségeihez való hozzájá-
rulásként az üzemeltetõ Pilisi Parkerdõ
Zrt. részére átutalják. Ez azonban idáig
nem történt meg. Merkel Gábor az ala-
pítvány kuratóriumának elnökségi tisz-
térõl lemond, és aktívabb szerepválla-
lásra képes elnök választását javasolja.

Gémesi József kuratóriumi elnök
részletesen ismertette az idén 10 éves
Erdészcsillag Alapítvány mûködésének
történetét, jelenlegi anyagi helyzetét. Az
elmúlt évtizedben az Erdészcsillag Ala-
pítvány pályázatain keresztül közel 300
fõt részesített szociális segélyben össze-
sen közel 11 000 eFt összegben, és 17
erdészdiák számára biztosított összesen
3500 eFt ösztöndíjat. Az Alapítvány
2010-ben külön támogatást nyújtott az
árvíz- és vörösiszap-katasztrófák erdész
károsultjai részére közel 2000 eFt
összegben. Az alapítvány szabályzatai
rendben vannak, mûködése 5 fõs kura-
tóriummal és 3 fõs felügyelõ bizottság-
gal biztosított. 1 millió forintos tõkéjé-
hez nem nyúl, támogatásokra az alaptõ-
ke kamatait, az SZJA 1%-okból és egyéb
támogatásokból befolyó bevételt hasz-
nálja fel. Idei év pályázatainak kiírására
megvan a fedezet, és várható egy tag-
társunk önzetlen felajánlásából szárma-
zó bevétel, aki végrendeletében veszp-
rémi ingatlanának egyharmadát az ala-
pítványra hagyta. Zambó Péter elnök
kiemelten fontosnak nevezte az Erdész-
csillag Alapítvány mûködését, segítsé-
get ígért külsõ források keresésében.

Barátossy Gábor kuratóriumi elnök
beszámolt az 1993-ban a Pilisi Parkerdõ
által alapított Erdõk a Közjóért Alapít-
vány tevékenységérõl. Az alapítvány
évente kb. 4 millió forintot fordít külön-
bözõ programok támogatására, melyek
az erdészet társadalmi megítélésével

kapcsolatosak. Az
utóbbi idõben
élénkülõ érdeklõ-
dés tapasztalható
bankok, nagyobb
magáncégek ré-
szérõl a vállalatok
környezeti felelõs-
ségvállalása kere-
tében az alapít-
vány támogatásá-
ra. Mûködésükben
személyi nehézsé-

gek vannak, Baranyi Katalin titkár mun-
káját dicséri jelenleg az alapítvány mû-
ködése, új összetételû, aktív kuratórium
felállására lenne a jövõben szükség.

Az Ember az Erdõért Alapítvánnyal
kapcsolatban Zambó Péter elnök felol-
vasta Vajai László VM fõosztályvezetõ le-
velét, aki miközben kimentését kérte az
ülésen való részvételrõl, tájékoztatott, mi-
szerint a KSH felé az elmúlt években az
alapítvány mûködtetésének szünetelteté-
sét jelentették be, mert annak mûködése
körül több körülményt tisztázni kell, ami-
vel jelenleg a VM jogászai foglalkoznak.
Amint a lehetõségek körvonalazódnak, a
további mûködés feltételeirõl további tá-
jékoztatást ígért. Zambó Péter összefog-
lalva megköszönte az alapos tájékoztatást
és az alapítványok kiemelten fontosnak
tartott munkáját, a bevételek növelésében
való együttmûködést javasolt.

7/2011. (09.06.) sz. elnökségi ha-
tározat: Az OEE Elnöksége kiemelten
fontosnak tartja az egyesületi alapítvá-
nyokban az egyesület és az ágazat érde-
kében végzett munkát. Köszönettel el-
fogadja az Erdészcsillag Alapítvány és a
Wagner Károly Alapítvány beszámoló-
ját. A jövõben a titkárság és az alapítvá-
nyok szorosabb együttmûködését indít-
ványozza.

Az elnökség a határozatot egy-
hangúlag elfogadta (10 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

A második napirendi pont keretében
Csépányi Péter régióképviselõ ismertet-
te a Budapesti ÁESZ HCS Schweighardt
Ottó által kidolgozott javaslatát a Ma-
gyar Erdészeti, Vadászati Mûszaki Se-
gédszemélyzet Országos Egyesülete
(MEVME) örökségének deklarálására. A
MEVME jogutód nélkül a II. világhábo-
rú utáni idõszakban szûnt meg, tagsága
beolvadt az OEE-be, megmaradt tárgyi
emlékei az OEE Könyvtárába kerültek.

9/2011. (09.06.) sz. elnökségi ha-
tározat: Az OEE Elnöksége javasolja a
MEVME örökség kérdésének közgyûlés
elé terjesztését, és az Erdészettörténeti
Szakosztály helybenhagyó véleménye
esetén a szellemi örökség átvételének
deklarálását.

Az elnökség a határozatot egy-
hangúlag elfogadta (10 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

Harmadik napirendi pontként a Wag-
ner Károly Erdészeti Szakkönyvtár és az
Erdészeti Lapok egyesületi vagyonban
történõ szerepeltetésével foglalkozott az

J E G Y Z Õ K Ö N Y V
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2011. szeptember 6-i, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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elnökség. Dr. Sárvári János ismertette az
NYME Központi Könyvtárával és az Or-
szágos Széchényi Könyvtárral folytatott
tárgyalásai eredményét, miszerint fenti
könyvtárak pontos értéket mai forint ár-
folyamon nem tartanak nyilván. A könyv-
állomány értékének felbecsültetése hi-
vatalos becsûssel 10 millió forintos nagy-
ságrendû költséget jelentene. Javasolt
ezért a Könyvtár és a könyvállomány
biztosítási értékét (115 millió forint) ala-
pul venni, és ezen értéket szerepeltetni
az egyesületi vagyonban. Ezt pontosít-
hatja dr. Ádámfy Tamás tagtársunk, aki
felajánlotta ezirányú tapasztalatait. Az
Erdészeti Lapok esetében a nyilvántartá-
si érték megállapítása még nehezebb,
sok szubjektív szempontot tartalmaz.
Bak Julianna EB elnök szerint az Erdé-
szeti Lapok kiadását fellelt vagyoni érté-
kû jogként kell kezelni, a Könyvtár ese-
tében tételes, leltár alapján nyilvántartott
értékelés lehetséges, a 115 millió elfo-
gadható értékelési alap. Kiss László alel-
nök szerint nem a napi piaci ár meghatá-
rozása a lényeg, hanem, hogy a tételek
szerepeljenek a vagyonban. A döntést a
jövõ évben esedékes mérlegzárásig kell
meghozni az EB által jóváhagyott javas-
lat alapján. Nagy Imre szerint nem kell
tartani attól, hogy a mérleget ezek a téte-
lek nagymértékben torzítanák, a va-
gyonban történõ szerepeltetés súlyt ad
az egyesületnek. Haraszti Gyula SZB el-
nök javasolta az Erdészeti Lapok kiadási
jogával kapcsolatban minden alátámasz-
tó dokumentum összegyûjtését.

10/2011. (09.06.) sz. elnökségi
határozat: Az OEE Elnöksége javasolja
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tár és az Erdészeti Lapok szerepelteté-
sét az egyesületi vagyonban. A nyilván-
tartási érték meghatározásának és a
nyilvántartás módjának kidolgozásában
az Ellenõrzõ Bizottság javaslatát kéri
2011. november 30-ig.

Az elnökség a határozatot egy-
hangúlag elfogadta (10 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

A negyedik na-
pirendi pontban
Bak Julianna EB
elnök ismertette az
OEE I-VI. havi gaz-
dálkodásáról szóló
vezetõi jelentést.
Összes ségében
rendben lévõnek,
idõarányosnak ta-
lálta az adatokat,
52% ráfordítás és
87% realizált bevé-

tel mellett. Arányaiban néhány tervezési
tétel eltér az idõarányos tervtõl, ezek a
korábbi bázis hiányára visszavezethetõ
tervezési hibát jelentenek, de a gazdálko-
dás eredményességét nem befolyásolják.
Megismételte az EB korábban is elhang-
zott véleményét, miszerint a gazdálkodás
biztonságához a jövõben javasolt a fix be-
vételek növelése. Az idei évben azon
programokra lehet pénzt költeni, amihez
a tervezett bevételeken felül elõ lehet te-
remteni a fedezetet is.

Lomniczi Gergely fõtitkár elõterjesz-
tette a 2011. évben helyi csoportok és
szakosztályok számára juttatandó
összegek javaslatát. Szabó Vendel alel-
nök javasolta, hogy a programok támo-
gatásának tétele szûnjön meg egyes he-
lyi csoportoknál már mûködik az a
rendszer, miszerint a tagok a rendez-
vény költségeit külön megfizetik. Gen-
csi Zoltán megismételte javaslatát, hogy
arculati elemek készítésével támogassa
az Egyesület a helyi csoportok és szak-
osztályok mûködését.

11/2011. (09.06.) sz. elnökségi
határozat: Az Elnökség tudomásul ve-
szi a 2011. I-VI. havi adatokat tartalma-
zó vezetõi jelentést. Az Elnökség 2011.
szeptember 16-val kezdõdõen felfüg-
geszti a helyi csoportoktól és szakosztá-
lyoktól érkezõ mûködési számlák befo-
gadását. Egyben megbízza a fõtitkárt az
OEE arculatának megújításával, arculati
eszközök gyártásának és szétosztásá-
nak elindításával.

Az elnökség a határozatot egy-
hangúlag elfogadta (10 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

Az ötödik napirendi pont keretében
Lomniczi Gergely fõtitkár beszámolt arról,
hogy a Titkárság összesítette a Helyi cso-
portok, Szakosztályok és a titkárság által
tervezett õszi programokat. Idén még kö-
zel száz eseménynél szervezõ vagy társ-
szervezõ az OEE. Kiemelkedik a XV. Er-
dõk Hete rendezvénysorozat okt. 3-9. kö-
zötti héten. Nyitó rendezvénye szeptem-

ber 30-án az Ipoly Erdõ Zrt.-nél lesz. Az
idei jelmondat, amely köré az erdei isko-
lák a programjaikat szervezik: „A fa nem-
zeti vagyon”. Felkészítõ és háttéranyag Er-
dei Iskola Szakosztály számára kiküldve,
programok összesítése folyamatban. A vi-
dékfejlesztési miniszter szervezésre felké-
rõ levele még nem érkezett meg. Zambó
Péter elnök hangsúlyozta a tagság tájé-
koztatásának fontosságát a honlapon és
az Erdészeti Lapokon keresztül.

12/2011. (09.06.) sz. elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület a vidékfejlesztési miniszter
felkérése esetén szervezi a XV. Erdõk
Hete rendezvénysorozatot 2011. októ-
ber 3-9. közötti héten. Az erdei iskolák
programjainak generálását és koordiná-
lását az Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tály, az országos jelentõségû esemé-
nyek szervezését és az országos nyilvá-
nosság szervezését a Titkárság végzi.
Az eseménysorozat jelmondata: „A fa
nemzeti vagyon”.

Az elnökség a határozatot egy-
hangúlag elfogadta (10 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

Az egyebek napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök ismertette az erdészeti
szakoktatással kapcsolatban kialakított
egyesületi állásfoglalást. Bemutatta dr.
Danszky István levelét, melyben a „Zöld
könyvek” megújításával kapcsolatos ta-
nulmányának változatlan formában tör-
ténõ közlését kéri. Az Elnökség a kér-
dést megvitatva azt a megoldást látta
megvalósíthatónak, miszerint a kérdéses
nagy terjedelmû anyagot az Egyesület
honlapján teszik közzé. Az egyesületi Al-
manach kérdésében dr. Sárvári János és
Haraszti Gyula 60%-os készültségrõl tá-
jékoztatott, melynél több anyagot újabb
nagy erõbefektetés nélkül összegyûjteni
jelenleg nem látnak lehetségesnek. Az
Elnökség a meglévõ anyagok honlapon
történõ közlésével egyetértett. Zambó
Péter beszámolt az augusztus 20. alkal-
mából átadott miniszteri kitüntetésekrõl,
melyek között az Egyesület munkájának
is köszönhetõen az idei évben szép
számmal szerepeltek erdészkollégák.
Szintén tájékoztatást adott a Hatvanban
tervezett vadászati múzeummal kapcso-
latos információkról, amivel kapcsolat-
ban erdészeti vonatkozású kiállítási ré-
szek kialakítására törekszik az Egyesület.

Nagy Imre régióképviselõ tájékoztatja
az Elnökséget, hogy 2011. szeptember 1.
napi határidõvel az OEE Szombathelyi
HCS elnöki tisztjérõl lemondott. Dönté-
sét nem kívánja indokolni. Az Evt. vál-
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toztatásának javaslatáról az OEE Elnök-
sége a baranyai kihelyezett elnökségi
ülésen döntött. Az ezzel foglalkozó cso-
port tagjaként a felkérést elvállalta. Átta-
nulmányozta a korábbi, közös érdek-
képviseleti átdolgozást. Véleménye sze-
rint az eddig tett változtatási javaslatok
egy része nem a racionalitáson, hanem
indulati megközelítésen alapul. Amellett
a különbözõ szereplõk álláspontja kö-
zött feloldhatatlan ellentmondások is
észlelhetõk. Ennek tükrében a kapott fel-
adatot tisztelettel visszaadja, a jövõben
nem kíván a jogszabály módosítások
elõkészítésével foglalkozni.

Csépányi Péter ismertette, hogy a kö-
zépiskolások európai erdészeti verse-
nyének döntõjére a Baár-Madas Gimná-
zium csapata utazik ki Magyarország
képviseletében, az utazás költségeit az
Egyesület magára vállalta. Lomniczi

Gergely tájékoztatott a Kétmilliomodik
hektár magyar erdõ emlékérem adomá-
nyozásával kapcsolatos felhívás kikül-
désérõl. Az Elnökség következõ ülését
2011. október 27-én, a Nyugat-Magyar-
országi Régióban tartja, a szervezés
koordinálására Nagy Imre régióképvi-
selõt kérve fel.

A napirendi pontok végén Zambó
Péter elnök megköszönte az elnökség
aktív munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:
Csépányi Péter

régióképviselõ
Haraszti Gyula

EL SZB elnök  

Az ülés helyszíne: Nyugat-Magyarorszá-
gi Régió, Káld-Farkaserdõ

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Mocz András
magánerdõs alelnök, Haraszti Gyula EL
SZB elnök, Nagy Imre, Ripszám István
régióképviselõk (7 fõ).

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán, Csé-
pányi Péter, Cserép János, Szabó Tibor
régióképviselõk 

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, Lomniczi

Gergely fõtitkár, Pápai Gábor fõszer-
kesztõ, dr. Sárvári János

Pártoló Tagi Tanács: Bugán József,
Orbán Tibor, Varga László, Horváth Fe-
renc

Helyi csoport tisztségviselõk: Bakó
Csaba, Domokos Gábor, Greguss Lász-
ló Géza, dr. Kárpáti László, Kóródi Sán-
dor, Kulcsár Zsolt, Nagy Frigyes Vince,

Toronyay Péter Áron, Varga Attila, Vissi
Géza, Zsuppán Ernõ

Az elnökségi ülés elején Bugán Jó-
zsef vezérigazgató házigazdaként kö-
szöntötte az egybegyûlteket, és bemu-
tatta Bakó Csabát, mint a Szombathelyi
Helyi Csoport közelmúltban megvá-
lasztott elnökét.

Az ülést megnyitva Zambó Péter elnök
köszöntötte az elnökségi ülésen megje-
lent elnökségi tagokat, meghívottakat, a
Nyugat-Magyarországi Régió Helyi cso-
portjainak tisztségviselõit és a Pártoló Ta-
gi Tanács megjelent tagjait. Külön meg-
köszönte a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-
nek, hogy biztosította a kihelyezett ülés
helyszínét. Megállapította, hogy az elnök-
ség 7 fõvel határozatképes. A jegyzõ-
könyv vezetésére Lomniczi Gergelyt, a
jegyzõkönyv hitelesítésére Kiss Lászlót és
dr. Sárvári Jánost kérte fel, mellyel az el-
nökség tagjai egyetértettek. Zambó Péter

elnök ismertette a
napirendet, amit az
elnökség egyhan-
gúan elfogadott.

Az elsõ napiren-
di pont keretében
Nagy Imre régió-
képviselõ mutatta
be a Nyugat-Ma-
gyarországi Régió-
ba tartozó 10 helyi
csoport munkáját.
Kiemelte, hogy az

J E G Y Z Õ K Ö N Y V
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2011. október 27-i, 14.00-kor kezdõdött kihelyezett ülésérõl

OEE tagságának jelentõs része él a régió-
ban, és a soproni központ az erdészeti
oktatás fontos intézményeinek is otthont
ad. A térségben fontos a jól mûködõ nagy
erdõgazdaságok befolyása, de a tagság
körében örvendetesen nagy arányban je-
len vannak a magánerdõ-tulajdonosok is.
Több helyi csoportnál személyi változá-
sok történtek vagy vannak folyamatban,
az elmúlt idõszakban a Szombathelyi, Pá-
pai, Zalaegerszegi, Veszprémi FVM és
Gyõri Magánerdõs helyi csoportoknál tar-
tottak vagy kezdeményeztek választáso-
kat. Az egyes csoportok aktivitása tekinte-
tében jelentõs különbségek tapasztalha-
tók, ennek az anyagi lehetõségek és a
kollégák munkahelyi leterheltsége az
oka. Az állami erdõgazdaságok által mû-
ködtetett csoportok a zászlóshajók, de a
régió magánerdõ-tulajdonosai is az Egye-
sület legaktívabb tagjai közé tartoznak. Az
elmúlt idõszakban örvendetesen nõtt a
kohézió a régióban, az egyes csoportok
értesítik és meghívják egymás tagságát
rendezvényeikre. A kiemelten jól mûkö-
dõ csoportok (pl. szombathelyi, soproni,
gyõri állami és magánerdõs) mellett töb-
ben gondokkal is küzdenek. Külön aggo-
dalmát fejezte ki a Soproni Hallgatói Cso-
port mûködésének lehetõségei miatt. Az
egyes helyi csoportok beszámolóikat az
ülés végén teszik meg.

14/2011. (10.27.) sz. elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a Nyugat-Magyar-
országi Régió beszámolóját köszönettel
tudomásul vette. Az érintett csoportok fi-
gyelmét felhívja a tisztségviselõk Alap-
szabály szerint idõben történõ megvá-
lasztásának fontosságára. Az elnökség a
határozatot egyhangúlag elfogadta (7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A második napirendi pont keretében
elõször Bak Julianna EB elnök ismer-
tette az Egyesület gazdálkodásának I-IX.
havi adatait. 78% összes ráfordítás és
95% bevétel-szint mellett nem lát komo-
lyabb problémát az Egyesület gazdálko-
dásában. A várható eredmény a becslé-
sek szerint enyhe mínusz lesz, ami
egyelõre nem jelent problémát. Hosszú
távon azonban a tartalékokat nem sza-
bad felélni, a kiszámítható finanszíro-
zásra, a fix bevételek arányának növelé-
sére minél hamarabb megoldást kell ta-
lálni. A tervhez képest egy-két, rossz
arányokat mutató költségelem van, ami
azonban összességében nem okoz gon-
dot. Az Ellenõrzõ Bizottság elsõ féléves
vizsgálata lezajlott, az eredményeket a
novemberben tervezett EB ülés értéke-
li, melynek egyik elemeként javasolja a
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Budakeszi úti irodát a megfelelõ ható-
ságoknál ügyintézési helyszínként beje-
lenteni. Ugyanezen EB ülés ad majd ja-
vaslatot a Wagner Károly Erdészeti
Szakkönyvtár és az Erdészeti Lapok
egyesületi vagyonban történõ szerepel-
tetésének kérdéskörében. Az eddigi
egyeztetések alapján látszik, hogy a va-
gyonban történõ nevesítés szükséges, a
konkrét összeg meghatározása azon-
ban komoly feladatot jelent.

Lomniczi Gergely fõtitkár ismertette a
taglétszámot, miszerint a 4244 tag 66%-a
aktív dolgozó, 32%-a nyugdíjas. A tag-
ságnak csak mintegy fele, 2220 fõ fizet
elõ egyénileg az Erdészeti Lapokra. A
gazdálkodást értékelve kiemelte, hogy
az év hátralévõ részében a kiadások to-
vábbi visszafogásán túl a még megsze-
rezhetõ bevételek (hirdetések, pénzügyi
mûveletek) realizálása az idei év fontos
feladata. A kiszámítható és hatékony
mûködés érdekében javasolta az Egye-
sület 2012-es programjának és költség-
vetésének mihamarabbi elkészítését. A
jövõ évi kiemelt programok között emlí-
tette az Erdészeti Lapok 150 éves jubi-
leumát, Az év fája kezdeményezést, a
143. Vándorgyûlés, a XVI. Erdõk Hete, a
helyi csoport tisztségviselõk találkozójá-
nak szervezését, a Muzsikál az erdõ prog-
ramot, a különbözõ hazai és nemzetközi
versenyeket és az Akadémisták Selme-
cen programot. Fontos feladatként sorol-
ta fel a honlap megújítását, a Gyökerek
és lombok következõ köteteinek kiadá-
sát, kiadványok készítését és az idén 10
éves Erdészcsillag Alapítvány mûködé-
sének támogatását.

15/2011. (10.27.) sz. elnökségi ha-
tározat: Az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége a 2012. évi program és költség-
vetés tervezetének összeállításával meg-
bízza a fõtitkárt. Az Elnökség soron követ-
kezõ ülésén foglalkozik a tervekkel, me-
lyeket jóváhagyás után az évzáró Küldött-
gyûlés elé terjeszt elfogadásra. Az elnök-
ség a határozatot egyhangúlag elfo-
gadta (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A harmadik na-
pirendi pont kere-
tében az Elnökség
tagjai és a résztve-
võk értékelték az
OEE arculatának
megújítására érke-
zett három pályá-
zatot. A névtelenül,
sorszámozva be-
mutatott pályáza-
tok tartalmaztak
egy arculati vázla-

tot és árajánlatot elõre meghatározott
eszközök elkészítésére. Az Egyesület a
logó megtartásával, egységesítésével
olyan arculati elemek alkalmazását sze-
retné bevezetni, amelyek kifejezik az
egyesület hagyománytisztelõ voltát, de
emellett megjelenítik megújuló képessé-
gét, fejlõdésre való nyitottságát, tagjainak
megbízható szaktudását, természet iránti
elkötelezettségét. Ripszám István letisz-
tult formák alkalmazását javasolta. Mocz
András a tervekben hangsúlyosan szerep-
lõ elegáns bordó mellett a zöld szín mar-
káns megjelenítése mellett szólt. Kulcsár
Zsolt hangsúlyozta a mindenhol megjele-
níthetõ színvilág fontosságát. Dr. Sárvári
János felhívta a figyelmet a honlapon és
az Erdészeti Lapok borítóján a logót hatá-
roló félkör alakzatra. Zambó Péter java-
solta a fellelhetõ legrégebbi logó formák-
hoz, színekhez való visszanyúlást.

16/2011. (10.27.) sz. elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület Elnöksége az Arculati Kézi-
könyv elkészítésére az 1. ajánlattevõvel
(Aliné Szemrák Vali) való szerzõdéskö-
tést javasolja. A szükséges további
egyeztetéseket Lomniczi Gergely fõtit-
kár dr. Sárvári János részvételével szer-
vezi. Az elnökség a határozatot egy-
hangúlag elfogadta (7 igen, 0 nem,
0 tartózkodás).

A negyedik napirendi pont keretében
Haraszti Gyula SZB elnök számolt be az
Erdészeti Lapok 2012-ben esedékes 150.
évfordulójára való felkészülésrõl. Az Er-
dészeti Lapok Szerkesztõbizottsága
2011. szeptember 28-i ülésén tárgyalta a
jövõ évi jubileummal kapcsolatos terve-
ket. Javaslataik a következõk:

– a jubileumi évfolyam logójának és
arculatának kialakítása; 

– minden 2012. évi lapszámban te-
matikus fejezet, merítve az EL tör-
téneti tartalmából (az EL történe-
te; vándorgyûlések, egyes szakte-
rületek, érdekességek, reklámok
a Lapokban; az erdõ és a magyar
nyelv stb.);

– megjelenés a mezõgazdasági
könyvhónap rendezvényén (feb-
ruárban);

– jubileumi esemény(ek) szervezése 
• Budapesten – a sajtó- és a

könyvtáros szakma képviselõi-
nek meghívásával, a Könyvtár-
ral és az Erdészettörténeti Szak-
osztállyal közösen;

• Selmecen – összekapcsolva az
Erdészeti Palota 120 éves jubi-
leumi megemlékezésével;

• ünnepi alkalom szervezése a
miskolci vándorgyûlés esemé-
nyei között, az újságíróknak
szervezett kiránduláson és a de-
cemberi évzáró közgyûlésen;

– cikkíró pályázat hirdetése;
– elõadások az EL történetérõl, je-

lentõségérõl – az OEE régiós prog-
ramjain, az erdõhöz kötõdõ civil
szervezetek, illetve az újságírók és
a könyvtárosok rendezvényein;

– az egyéb sajtóban, médiában az EL-
ról megjelenõ anyagok generálása;
• sajtóanyag az MTI-nek, napi-

és hetilapoknak, honlapoknak;
sajtótájékoztató szervezése;

• publikáció, sajtóhír más termé-
szettudományos folyóiratok-
ban (ÉT, Természet Világa,…);

• az EL internetes archívumának
népszerûsítése – akár fizetett
hirdetésekkel is;

– a www.erdeszetilapok.hu honlap
megújítása, szoros kapcsolatban a
www.oee.hu honlappal, a jubile-
um kapcsán keletkezett elektroni-
kus anyagok közzététele az inter-
neten;

– ünnepi kiadású kiadvány (szóróa-
nyag) készítése az EL-ról;

– az aktuális olvasói igények és
megelégedettség vizsgálata.

17/2011. (10.27.) sz. elnökségi ha-
tározat: Az Erdészeti Lapok 150 éves ju-
bileuma az Egyesület 2012. évi kiemelt
eseménye. Az Országos Erdészeti Egye-
sület Elnöksége az Erdészeti Lapok 150
éves jubileumának méltó megünneplé-
sérõl szóló alapvetõ elképzeléseket tá-
mogatja, a soron következõ elnökségi
ülésig a részletes program kidolgozásá-
val és a szükséges források hozzárende-
lésével a Szerkesztõbizottság elnökét és
a fõtitkárt bízza meg. Az elnökség a ha-
tározatot egyhangúlag elfogadta (7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Az ötödik napirendi pont keretében
Lomniczi Gergely fõtitkár bejelentette,
hogy visszanyúlva a korábbi évek hagyo-
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mányához az idén ismét lesz évzáró Kül-
döttgyûlés az Alkotmány utcai Székház-
ban, melynek idõpontja december 8. A
2011-es évvel kapcsolatos beszámoló
mellett a Küldöttgyûlés foglalkozik a 2012.
évi program és költségvetés kérdéseivel, a
MEVME örökség kimondásával és meg-
emlékezik az OEE 160 éves évfordulójá-
ról. A 2012. év kiemelt eseményei közé
tervezi emelni Az év fája kezdeményezést,
mint ami a szélesebb nyilvánosság felé is
jól bemutatható. Tárgyalások kezdõdtek
az Ökotárs Alapítvánnyal, amely az euró-
pai kezdeményezésre indult Év fája vá-
lasztást szervezi Magyarországon. A napi-
rendi pont keretében Bak Julianna a 143.
vándorgyûlésrõl szólva elmondta, hogy a
rendezvény 2012. július 6-7. között lesz
Miskolcon. A helyszínt a Miskolci Egye-
tem campusa adja. Zsuppán Ernõ felvetet-
te, hogy a Küldöttgyûlés kerüljön az elsõ,
a terepi programok a második napra,
mely javaslatot a szervezõk megvizsgál-
nak. Zambó Péter javasolta, hogy az ese-
mény rangjának érdekében fogalmazza-
nak meg javaslatot pl. a baráti vacsorán vi-
selt öltözékre vonatkozóan, a kitûzõkön a
valós nevek jelenjenek meg, a zászlótar-
tók öltözéke megfelelõ legyen. Többen
felvetették a tánczene szükségességének
kérdését és a zene hangerejét. Vissi Géza
kezdeményezte, hogy a bevonuló zene
legyen magyar és a programokhoz kap-
csolódjon sajtótájékoztató. Zambó Péter
tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a 2013-as
Vándorgyûlés szervezésére már idén je-
lentkezett a Vértesi Erdõ Zrt.

Az egyebek napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök a Nyugat-Magyarországi
Régió képviselõi számára röviden be-
számolt a 2010 májusa óta eltelt idõszak
eredményeirõl és munkájáról. A jövõre
vonatkozóan ismertette a tagsági ked-
vezmények bevezetésével kapcsolatos
terveket. Eszerint minden tag kapná az
Erdészeti Lapokat, a tagságot tagsági
kártya igazolná, mellyel különbözõ
szolgáltatások kedvezményes igénybe-
vételére jogosult a tag (pl. kedvezmé-
nyes vásárlási lehetõségek vadász- és
erdészeti gépboltokban, kedvezményes
szállás és ellátás vadászházakban). Az
Egyesület anyagi lehetõségeirõl szólva
kifejtette, hogy szükséges a tagdíj meg-
emelése, mert a 2005 óta változatlan
tagdíjból az Egyesület mostani mûkö-
dését sem lehet fenntartani. Az elmúlt 6
év alatt a mûködési költségek jelentõ-
sen megnövekedtek, inflációkövetõ
emelés sem történt. Példaként említette
a 600 forintos tagdíj csekken történõ
befizetését, melybõl a kezelési (bank,
posta) költségek levonása után csupán

310 forint érkezik az Egyesület számlá-
jára. Az elõzetes számítások szerint az
Egyesület aktív mûködésének fenntar-
tásához a nyugdíjasok által évi 4000 Ft,
az aktív dolgozók által évi 10 000 Ft kö-
rüli tagdíj befizetésére lenne szükség.

A kérdésrõl kibontakozó érdemi vita
során megfogalmazódott, hogy az Erdé-
szeti Lapokat postán, személy szerint kell
eljuttatni minden elõfizetõhöz, szükséges
a korábbi években tapasztalt terjesztési
gondok megszûntetése. Nagy Frigyes fel-
vetette, hogy a tagdíjemelés az általa kép-
viselt veszprémi helyi csoportban jelentõs
létszámcsökkenést jelentene. Nagy Imre
régióképviselõ emlékeztetett, hogy a tit-
kárság költségvetése mellett az OEE ren-
dezvények költségének jelentõs részét az
erdõgazdaságok és a tagok viselik. Or-
bán Tibor pártoló tagi tanácstag támogat-
ta az elképzeléseket, javasolta a Lapok
árának elõzõ évi szûkített önköltségen
történõ beszámítását. Greguss László tag-
díjemelés esetén a taglétszám csökkené-
sével kapcsolatban nem pesszimista. Kár-
páti László kedvezmények adása mellett
elkerülhetetlennek tartja a tagdíjemelést,
tárgyalásokat javasolt a nemzeti park
igazgatóságok szolgáltatásainak kedvez-
ményes igénybevételére is. Zsuppán Er-
nõ szintén elkerülhetetlennek tartja a tag-
díjemelést, és kiemelte, hogy a jövõben a
helyi csoportok munkáját kell erõsíteni, a
szakosztályok életében a tagság kisebb
része vesz csak részt. Mocz András magán-
erdõs alelnök javaslata szerint a tagdíj
nyugdíjasoknál az Erdészeti Lapok postá-
zott önköltségi ára, az aktív tagok eseté-
ben ennek kétszerese legyen. Horváth
Ferenc ezt azzal egészítette ki, hogy a La-
pok árának kalkulálásakor ne vegyék fi-
gyelembe a hirdetési bevételeket. Toro-
nyay Péter hallgatói képviselõ a jövede-
lemmel nem rendelkezõ tanulók számára
reálisnak tartja a havi száz forintos tagdíj
mértéket. Kulcsár Zsolt felvetette egy
kedvezményekre nem jogosító, csak
csökkentett tagdíjat fizetõ „külsõs tagi”
státusz kialakítási lehetõségének meg-
vizsgálását. Varga Attila az emeléssel
egyetért, problémának tartja, hogy a ko-
rábbi években ez elmaradt, az Erdészeti
Lapok tagsági kedvezményként történõ
küldését azonban problémásnak tartja.
Nagy Imre régióképviselõ részletfizetési
lehetõség beépítését javasolta. A hozzá-
szólások összefoglalásaként Zambó Péter
elnök elmondta, hogy az Egyesület 2012.
évi mûködésének fenntartásához, az ak-
tív egyesületi élethez szükség van a tagdíj
emelésére. Az emelés mértékét az Erdé-
szeti Lapok önköltségi árának figyelembe
vételével fogják kidolgozni, megvizsgál-

ják a részletfizetés, a helyi csoportoknak
juttatandó éves fix mûködési költség és a
külsõs tagi státusz létrehozásának lehetõ-
ségeit, emellett megkezdik a tagsági ked-
vezmények rendszerének felállítását. A
december 8-i Küldöttgyûlés elõtt az el-
nökség fenti javaslatok figyelembevételé-
vel tárgyalja a kérdést.

Ezt követõen a Helyi Csoportok ismer-
tették tevékenységüket. Kóródi Sándor, a
Gyõri Államerdészeti Helyi Csoport részé-
rõl bemutatta a Hanságról szóló frissen
megjelent kiadványt és ismertette a HCS
gemenci tanulmányútját. Kárpáti László a
Soproni HCS havi rendezvényeirõl és két
kirándulásáról számolt be. Idén részt
vesznek még a TAEG Zrt. 60 éves évfor-
dulóján és évzáró rendezvényt terveznek.
Hasznos kezdeményezés az Erdész Kari-
tász, melynek során az aktív tagok idõs,
egyedülálló kollégák rendszeres felkere-
sését vállalják. Varga László vezérigazgató
beszámolt a Pápai Helyi Csoportnál más-
nap esedékes választásról, a HCS aktív
szerepvállalásáról a vörösiszap katasztrófa
erdész károsultjainak megsegítésében.
Zsuppán Ernõ a Szombathelyi HCS kiszá-
mítható negyedéves rendezvényeit ismer-
tette, és beszámolt a közelmúltban lezaj-
lott elnökválasztásról, melynek eredmé-
nyeként Bakó Csaba lett a HCS elnöke.
Szabó Vendel bejelentette, hogy a Gyõri
Magánerdõs HCS-ban Pintér Csaba a tit-
kári, õ pedig a gazdasági felelõsi tisztség-
rõl lemondott, és új helyi csoport alakítá-
sát fogják kezdeményezni. Domokos Gá-
bor a Soproni Hallgatói HCS részérõl ki-
emelte a brassói magyar egyetemistákkal
kialakított kapcsolat jelentõségét, keresik
az intézményesítés lehetõségét. Varga At-
tila beszámolt a Nagykanizsai HCS ván-
dorgyûléssel kapcsolatos szervezõ mun-
kájáról, és jelezte, hogy elnök- és küldött-
választás lesz hamarosan a HCS-nál.

Pápai Gábor tájékoztatott, hogy a
Dunaker Kft. fennállásának évfordulója
alkalmából támogatást nyújt az Erdé-
szeti Lapok decemberi lapszámának
nyomda- és postázási költségeihez.

A napirendi pontok végén Zambó Pé-
ter elnök megköszönte az elnökség és a
Nyugat-Magyarországi Régió képviselõi-
nek aktív munkáját és az ülést bezárta.
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