
Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 1. szám (2013. január) 11

EGYESÜLETI ÉLET

Az ülés helyszíne: Budapest, Alkot-
mány utcai Székház „Erdész” Terme.

A Küldöttgyûlés a meghirdetett kez-
dési idõpontban nem volt határozatké-
pes. Ezért a Küldöttgyûlés hivatalos
megnyitása elõtt zajlott a Gyökerek és
lombok frissen megjelent VIII. köteté-
nek bemutatója. Pápai Gábor szerkesz-
tõ ismertette a 25 évvel ezelõtt indult,
eddig 80 életutat bemutató sorozat és a
mostani 550 oldalas kötet születésének
körülményeit. A kötetben szereplõ kol-
légák közül Kondor Endre, majd édes-
apja nevében Király Péter mondta el
gondolatait.

A kötet bemutatása után a meghívóban
meghirdetett módon 10.30-kor kezdõdött
a Küldöttgyûlés hivatalos része.

Az ülést megnyitva Zambó Péter elnök
köszöntötte a megjelent küldötteket, az
elnökség tagjait és az érdeklõdõ tagokat,
majd megállapította, hogy 27 fõvel a Kül-
döttgyûlés határozatképes. Jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergely fõtitkárt, hi-
telesítõknek Köveskuti Zoltánt és Koczka
Zoltánt kérte fel. Felkérésüket a Küldött-
gyûlés egyhangúan elfogadta. Ezután az
elnök ismertette a napirendet, mellyel a
küldöttek tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúan egyetértettek.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök értékelte az Egyesület
2012. évi mûködését, melynek során
olyan lépéseket sikerült megtenni, ami ál-
tal az Egyesület mûködése, helyzete sta-
bilabb lett. Legfontosabb a tagsági revízió
és a tagdíjak változása. Ha az Egyesület
nem is vált anyagilag függetlenné, de a

korábbi támogatások megszûnése után is
talpon tudott maradni, sõt, 2011-hez ké-
pest saját erõbõl fontos programokat tu-
dott megvalósítani. Jelenleg közel 3500
tagja van az Egyesületnek, közülük 2200
fõ aktív dolgozó, 1100 fõ nyugdíjas, 200
fõ diák. 1500 fõ erdésztechnikus, 1300 fõ
erdõmérnök. A helyi csoportok számára
2012-ben már fejenként 600 Ft-os mûkö-
dési keretet tudtunk biztosítani, amely
összeg az évek között átvihetõ. Némelyik
szakosztályhoz kb. 600 tagtársunk tarto-
zik. Minden tag tagsági kártyát kapott, és
mûködik a tagsági kedvezmények rend-
szere, melyet folyamatosan bõvítünk.
2012-ben kiemelt évfordulónk volt az Er-
dészeti Lapok 150 éves jubileuma, melyre

mind helyi csoportok és szakosztályok,
mind az egész Egyesület szintjén méltó
módon emlékeztünk. Az októberi sel-
mecbányai megemlékezés méltó megko-
ronázása volt a jubileumi évnek. A La-
pokkal kapcsolatos a fõszerkesztõ sze-
mélyének változása. Pápai Gábor nyug-
díjba vonult, négy hónap átmeneti idõ-
szak után Nagy László folytatja a munkát,
aki a nyomtatott megjelenés mellett az
Egyesület megújult honlapját is gondoz-
za. A www.oee.hu oldal nyár óta az ága-
zat egyik leglátogatottabb honlapjává
nõtte ki magát, havi húszezer látogatást
regisztrálunk. Kiemelten fontos a Lapok
terjesztésének megoldása, ami bár ko-
moly költség a korábbi évekhez képest,
de a lap jövõjének egyik záloga, hogy
minden tag szigorú terjesztési rend szerint
postán kézhez kapja az újságot. A titkár-
ság mûködését segíti, hogy 2012-tõl Pin-
tér Eszter programkoordinátorként dol-
gozik az Egyesületnél. 

2012-ben az egyesületi kitüntetések
mellett több mint húsz tagtársunkat ter-
jesztettük fel eredményesen valamilyen
állami vagy miniszteri kitüntetésre. Több
kiemelt programunkon keresztül a társa-
dalmi nyilvánosság elõtt is megjelentünk
az általunk fontosnak tartott üzenetekkel.
Különös figyelmet kap az Év Fája prog-
ram. Októberben 100 helyszínen több tí-
zezren látogatták a XVI. Erdõk Hete ren-
dezvényeit. Az európai erdõkrõl szóló ta-
nulmányi verseny hazai fordulóján 50 is-
kola 300 diákja vett részt. Komoly felada-
tot jelentett ez az év az érdekképviseleti
munka területén is. Kiemelkedik az erdõ-
törvény módosításával kapcsolatos javas-
lat, ahol Egyesületünk hangolta össze a
szakmai szervezetek javaslatait. Meg-
kezdtük a saját mûködésünket meghatá-
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rozó dokumentumok megújítását is, az
Alapszabály korszerûsítésén külön mun-
kacsoport kezdett dolgozni. Megragad-
tunk minden fellelhetõ pályázati lehetõ-
séget. Öt pályázaton összesen 3,7 millió
forint támogatást nyertünk, elsõsorban a
tanulmányi verseny szervezésével és az
Erdészeti Lapok jubileumával kapcsolat-
ban. Egyéb támogatókat is sikerült talál-
nunk, többek között az Erdészcsillag Ala-
pítvány számára, így a szociálisan rászo-
ruló kollégák támogatása a további évek-
re is biztosított. 2012-ben még nem volt
lehetõségünk a nemzetközi kapcsolatok
kiemelt fejlesztésére, de a német, ausz-
triai, szlovákiai és romániai erdész szerve-
zetekkel új kapcsolatokat sikerült kialakí-
tanunk. Összességében fordulatos, sok-
szor nem könnyû, de mindenképpen a
kibontakozás jeleit mutató évként érté-
kelte a 2012-es évet Zambó Péter elnök,
aki a jelenlévõ küldötteken keresztül a
tagság további támogatását kérte a közös
célok eléréséhez.

A második napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök a 2013. évi tagdíjak
megállapításához azt javasolta, hogy te-
kintettel az elõzõ év nagyobb mértékû

emelésére, kivételesen ne változzanak a
tagdíjak. A fogyasztói árindex változással
történõ emelés 2014-tõl lépjen életbe.
Zsuppán Ernõ küldött kérdésére, ami az
Egyesület anyagi helyzetére vonatkozott,
Lomniczi Gergely fõtitkár ismertette a
2012. október 31-i tényadatokat, amelyek
a gazdálkodás stabilitását jelzik. Minde-
zek ismeretében a Küldöttgyûlés a követ-
kezõ határozatot hozta.

5/2012. (12.7.) sz. Küldöttgyûlé-
si határozat: A Küldöttközgyûlés a
2013-as tagdíjak vonatkozásában a
2012. évi összegek változatlanul
hagyása mellett dönt. A fogyasztói
árindex változással történõ éven-
kénti növelést a 2014. évi tagdíjak-

ra vonatkozóan vezeti be az Egye-
sület a havi tagdíj 10 Ft-ra kerekíté-
sével.

Jelen van 27 fõ küldött; szavaza-
tok: 27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem..

A harmadik napirendi pont keretében
Kiss László alelnök távollétében Harasz-
ti Gyula elnökségi tag vezette elõ az El-
nökség javaslatát az Egyesület tagságá-
nak megszüntetésére a Mûszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek Szövetsé-
gében (MTESZ). Az Országos Erdészeti
Egyesület 1948 óta tagja a MTESZ-nek,
vagyis egyesületi történetünk jelentõs,
sok eredménnyel teli szakaszáról van
szó. A kommunista rendszer kiépítése-
kor a MTESZ-tagság biztosította Egyesü-
letünk továbbélési lehetõségét, mind-
amellett a szervezet az ideológiai ellen-
õrzés feladatát is ellátta. Az elmúlt évti-
zedekben a Szövetség a folyamatos meg-
újulási törekvések ellenére egyre kevés-
bé tudta ellátni Alapszabály szerinti fela-
datait. A MTESZ mára gazdasági csõdbe
került, ellene felszámolási eljárást indí-
tottak. Gyakorlatilag felélte vagyonát,
meglévõ ingatlanvagyona nagyrészt jel-

záloggal terhelt, a
Fõ utcai székház
eladását az MNV
Zrt. év eleje óta
nem hagyta jóvá,
de az eladásból
esetleg befolyó
összeg sem fedezi
a meglévõ adós-
ságállományt. Min-
dezek értelmében
az OEE 3,1%-os ré-
szesedése a MTESZ
vagyonból csak el-
méleti lehetõség.
Az Elnökség javas-
latára a Küldött-

gyûlés egyhangúan döntött az egyesüle-
ti élet egy korszakának lezárását jelentõ
kilépésrõl.

6/2012. (12.7.) sz. Küldöttgyûlési
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület megszünteti tagságát a
Mûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségében. A Kül-
döttgyûlés felhatalmazza az Elnököt
a szükséges jognyilatkozatok meg-
tételére.

Jelen van 27 küldött; szavazatok:
27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár a küldöt-
teken és egyesületi tisztségviselõkön

keresztül felhívta a tagság figyelmét a
tagsági kártya használatára, hiszen a
kedvezményrendszer akkor mûködik
megfelelõen, ha a tagság él az abban
rejlõ lehetõségekkel. Ismertette, hogy a
144. Vándorgyûlés 2013. július 12-13-án
lesz Tatán és Tatabányán a Vértesi Er-
dészeti és Faipari Zrt. szervezésében. A
Vándorgyûléshez kapcsolódóan 2013.
július 11-12-én lesz az Év Erdésze Ver-
seny. A 2013-i évi tagdíjak fizetési határ-
ideje 2013. január 27., amirõl a tagságot
a szokásos módon értesíti a titkárság. A
tagsági kártyák érvényesítése 2013. feb-
ruár 28-ig a helyi csoportok számára ki-
küldött matricákkal történik majd.
2013-ban az év fája a házi berkenye. A
XVII. Erdõk Hetét pedig mostantól min-
den év 40. hetén szervezzük. Schmot-
zer András javasolta annak megvizsgá-
lását, hogy az évzáró Küldöttgyûlés a
jövõben korábbi idõpontban, már no-
vember folyamán legyen. Kérdésére,
hogy a jövõben ezentúl minden évben
lesz-e Év Erdésze Verseny, Zambó Pé-
ter elnök megerõsítette, hogy ez az El-
nökség szándéka. Varga Attila ezzel
kapcsolatban az új versenykiírás miha-
marabbi megjelentetését szorgalmazta.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvéte-
lét, majd átnyújtotta a Gyökerek és lombok
VIII. kötetének tiszteletpéldányait. Ezután
áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kí-
vánva bezárta a Küldöttgyûlést.

kmf.
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