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JEGYZÕKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2013. február 8-án, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Budakeszi út 91.)
Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,
Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula SZB elnök, Csépányi Péter, Gencsi Zoltán, Nagy Imre, Szabó Tibor, Ripszám István régióképviselõk (10 fõ).
Kimentését kérte: Cserép János régióképviselõ.
Tanácskozási joggal: Gõbölös Péter
Alapszabály Munkacsoport elnöke, Bak
Julianna EB elnök, Lomniczi Gergely
fõtitkár, dr. Sárvári János a Könyvtár
õre, Nagy László fõszerkesztõ.
Az ülést megnyitva Zambó Péter elnök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívottakat. Megállapította, hogy az elnökség
10 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hitelesítésére Csépányi Pétert és
Haraszti Gyulát kérte fel. Fentieket és az
ismertetett napirendet az Elnökség egyhangúan elfogadta.
Az elsõ napirendi pont keretében az
Elnökség megvitatta az Alapszabály
Munkacsoport által készített, jogász szakértõ és az EB elnök által véleményezett
tervezetet. Gõbölös Péter munkacsoport elnök ismertette az eddigi munkát,
és bemutatta a fõbb változtatásokat. A
jogszabályváltozások miatt szükséges
átvezetések mellett a helyi csoportok és
szakosztályok viszonyának, mûködésének kérdésköre, a választási rend és a
kitüntetések adományozása a sarkalatos
pontok. Fenti kérdéseket megvitatva az
Elnökség egyetértett a következõkben.
Az Egyesület szervezeti alapegysége a
helyi csoport. A tagok jogaikat választási, kitüntetési javaslattételi jogaikat a helyi csoportokon keresztül gyakorolhatják. A szakosztályok a helyi csoportok
mellett mûködõ szakmai mûhelyek.
Mind a helyi csoportok, mind a szakosztályok számára mûködési alapkövetelményeket (minimum rendezvények,
minimum létszám, beszámolási kötelezettségek stb.) kell megfogalmazni, melyek teljesítésének hiányában az adott
egység megszûnik. A helyi csoportok
továbbra is régiókba szervezõdnek.

A választási rend módosításával egyrészt azt a célt szeretné az Elnökség
megvalósítani, hogy a jövõben a gazdasági évzárással egyszerre történjen a régi és az új elnökség közötti átadás-átvétel. Így az új elnökség mandátuma mindig január 1-vel kezdõdne. Az elnökség
hatékony mûködését segíti az a tervezett módosítás, miszerint az elnökre, három alelnökre és a szerkesztõbizottság
elnökére az elnökjelölt által állított listán
lehet szavazni, míg a régióképviselõket
továbbra is közvetlenül választják.
A tervezet szerint a kitüntetéseket az
Elnökség adományozza. A helyi csoportok a Díjbizottsághoz nyújtják be a
javaslatokat, azokat a Díjbizottság vizsgálja, és javaslatait az Elnökség elé terjeszti, aki dönt az adományozásról. A
szakosztályok támogatásukat adhatják
a helyi csoportok jelöltjei mellé.
Az új jogszabályok fényében jogász
vizsgálja még azokat a kérdéseket,
hogy miként lehet külföldi állampolgár
tagja az Egyesületnek, és hogyan lehet
külföldön tevékenykedõ helyi csoportokat létrehozni.
A javaslatokat tartalmazó, végleges
tervezet március elején készül el, amirõl következõ ülésén szavaz az Elnökség. A tagsági vélemények elsõ körben a régióképviselõkön keresztül
jutnak el a következõ elnökségi ülésre, majd az Elnökség által megszavazott tervezet a tavaszi Küldöttgyûlés
elé kerül.
A második napirendi pontban Lomniczi Gergely fõtitkár ismertette az
Egyesület 2012. évi gazdálkodásának
elõzetes számait. A tagdíj rendezés sikeresnek bizonyult, a költségvetés
30%-kal nõtt a 2011. évihez képest,
ami komoly mûködési lehetõségeket
jelentett. A költségek és a bevételek is
a tervezett szinten alakultak. Komoly
eredmény, hogy stabilan sikerült elõteremteni az Erdészeti Lapok kiadásának megnövekedett költségét, ami az
összes költség 38%-át jelenti. Öt pályázaton összesen 4,6 millió forintot
nyert az Egyesület. A támogatásokra
vonatkozó új szabályok miatt (50 millió forint fölötti összes bevétel) ennek
csökkenésére kell majd 2014-tõl számítani. A 2012. évi gazdálkodás eredményeként céltartalék képzésére van
lehetõség.

1./2013. (02.08.) elnökségi határozat: Az Elnökség a 2012. év gazdálkodásának alapvetõ adatait megismerte, elfogadja. A 2013-as évre 1,5
millió forint céltartalék képzését célszerûnek tartja a tagnyilvántartó program költségeire.
A szavazáson jelen van 10 fõ elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.
Harmadik napirendi pont keretében
Zambó Péter ismertette a 2013. év legfontosabb, kiemelt tevékenységeit. Elsõ
helyen az Alapszabály-módosítás és az
ebbõl következõ szabályzat-módosítások szerepelnek. A tagsági kedvezményrendszer bõvítése, a helyi csoportok mûködési támogatásának elõteremtése
szintén kiemelt feladat, ehhez kapcsolódik a tagnyilvántartási rendszer megújítása. További fontos tevékenységek: Év
Erdésze verseny szervezése, Erdészettörténeti Szakosztály 50 éves jubileumának megünneplése, ebbõl az alkalomból
az Erdészettörténeti Közlemények sorozat digitalizálása; az Erdészeti Lapok arculati megújítása; az ásotthalmi szakközépiskola 130 éves évfordulója; a megkezdett egyesületi arculat kialakítás befejezése; Gyökerek és lombok IX. kötetének kiadása; honlap-család bõvítése;
144. Vándorgyûlés szervezése; agrárkamarai rendszer felállításában való részvétel; XVII. Erdõk Hete szervezése; Év
Fája mozgalom fejlesztése; Erdészeti Erdei Iskola minõsítési rendszer mûködtetése és a nemzetközi kapcsolatok felelevenítése. Fenti programelemek megvalósításához szükséges pénzügyi tervezést a befizetett tagdíjak összegének
pontos ismeretében lehet végrehajtani,
de nagyságrendileg fentiek megvalósításának van anyagi realitása.
Javasolt a helyi csoportok mûködési
támogatásának meghatározása már
most, hogy az éves terveket ennek ismeretében tudják készíteni a csoportok. A tavaly fel nem használt támogatást az idei évre áthozhatják a csoportok. A pontos összegekrõl minden csoportot a titkárság értesít a tagdíj befizetések feldolgozása után, a tagsági kártyák érvényesítésével egy idõben.
2./2013. (02.08.) elnökségi határozat: Az Elnökség a 2013-as tagdíj befizetések alapján számolt létszám adatok alapján a helyi csoportok mûködésére személyenként
600.- Ft-os, de csoportonként minimum 30.000.- Ft-os költségkeretet állapít meg. Ezen kívül helyi csopor-
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tonként a tavalyi maradványösszeg
felhasználható.
A szavazáson jelen van 10 fõ elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.
A negyedik napirendi pontot fölvezetve Haraszti Gyula szerkesztõbizottsági elnök bemutatta az Erdészeti Lapok terjesztésében 2012-ben elért eredményeket. Havonta mintegy 3500 címre, határidõben juttatjuk el egyesületi
újságunkat, számos melléklettel. A
Szerkesztõbizottság elõzõ ülésén megvitatta a Lapok formai és tartalmi korszerûsítésének lehetõségeit. Nagy László bemutatta az elkészült címlapterveket, és a címlaphoz kapcsolódóan vázolta a belívek további megújításának
lehetõségeit. A formai és tartalmi lehetõségek jobb kihasználása érdekében
egyaránt indokolt a belívek teljes színes
nyomása. Ez megszüntetné a fekete-fehér és színes oldalak kötöttségei miatt a
szerkesztésben jelenleg fennálló technikai korlátot. A Lapok megújításának
várható (grafikai és nyomdai, tervezési
és kivitelezési) költségigénye nagyságrendi pontossággal megbecsülhetõ.
Szabó Tibor régióképviselõ hozzászólásában kiemelte a kiadványok, újságok
külalakjának fontosságát. Célunk a korszerûsítés, hogy jobb legyen kézbe venni az újságot.
3./2013. (02.08.) elnökségi határozat: Az Elnökség az Erdészeti
Lapok formai és tartalmi megújítását
fontos programnak tartja. Az új címlap kialakítása során a cím alatt a
címlapfotóhoz igazodó színû maszkot tartalmazó, talpas betûtípust
használó változatot támogatja. A
márciusi szám új címlappal, a júliusi
szám teljes színes kivitelben jelenhet
meg. Az elõterjesztett feladatok megvalósítására 1.050 eFt + ÁFA költségkeret tervezését a 2013. évre elõzetesen jóváhagyja.
A szavazáson jelen van 10 fõ elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.
Az ötödik napirendi pontban Zambó
Péter elnök tájékoztatta az Elnökséget a
Magyar Agrár-, Élelmiszerbiztonsági és
Vidékfejlesztési Kamara megalakulásával kapcsolatos egyesületi részvételrõl.
Az OEE a MEGOSZ-szal egyeztetve és
együttmûködve támogatta a megyei agrárkamarai választásokon a MAGOSZ
listáját, melyre a két szervezet összesen
66 erdész küldöttet delegált. Jelöltek lis92

táját a honlapon is közzétettük, tagjaink
figyelmét a kamarai választásokra felhívtuk. Az Egyesület a továbbiakban
közremûködik az országos küldöttek és
az erdészeti tagozatok vezetõinek jelölésében.
Az egyebek napirendi pontban Zambó Péter elnök tájékoztatott az erdészek
számára nyitandó öregotthonnal kapcsolatos tárgyalások elõrehaladásáról, a
tervezett helyszíni szemlérõl. A Könyvtár õrét kérte neves egyesületi tagok
emlékhelyeirõl szóló lista, adatbázis
összeállítására. Szorgalmazta a honlap
angol és német nyelvû változatainak elkészítését. Szabó Tibor régióképviselõ
tájékoztatást adott arról, hogy a Dél-Alföldi Régió az egészségügyi okokból lemondott Gõbölös Antal helyére Puskás
Lajost javasolja a Díj Bizottság régióképviselõi helyére.
4./2013. (02.08.) elnökségi határozat: Az Elnökség a Díj Bizottságban a Dél-Alföldi Régió képviseletével Puskás Lajost, a Békés megyei
helyi csoport elnökét bízza meg,
egyben köszönetet mond Gõbölös
Antal eddigi aktív, építõ munkájáért.
A szavazáson jelen van 10 fõ elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.
Szintén az egyebek között ismertette Lomniczi Gergely az Emlékerdõ ki-

alakítással kapcsolatos kezdeményezést, mely kérdésben tájékozódó tárgyalás megkezdését támogatta az Elnökség. A Kanadában élõ magyar erdészekkel való kapcsolat újjáélesztése
érdekében az Egyesület elnöke levelet
küldött a Vancouver-Sopron Alumni
elnöke részére. Az energiainfo.hu
szerkesztõségének megkeresése alapján biomasszafórum-sorozat indítását
tervezi az Egyesület. Szlovák erdõpedagógiai egyesület kezdeményezésére
a felnõttoktatás területén tapasztalatcsere megvalósítására kiírt uniós pályázatban való részvétel feltételeit tisztázza a titkárság. Sárvári János ismertette Rakonczay Zoltán tiszteletbeli tag
felajánlását gyûjteményeinek átadásáról a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár részére. A részletes felmérés
után megfelelõen ünnepélyes alkalommal kerül sor a tényleges átadásra.
Végezetül Zambó Péter elnök megköszönte az elnökség munkáját, és az
ülést bezárta.
kmf.
Zambó Péter
elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk:
Csépányi Péter
régióképviselõ
Haraszti Gyula
SZB elnök

A VILÁG FENYÕI A KÖNYVTÁRBAN
Február elején kedves látogatók
érkeztek hozzám: Barátossy Gábor, Egyesületünk egykori fõtitkára, aki oly sokat tett könyvtárunk méltó elhelyezéséért és Dr.
Rácz István botanikus, a Magyar
Természettudományi Múzeum
Növénytárának munkatársa. A
Könyvtárban tett látogatás és a
baráti, szakmai beszélgetés végén Dr. Rácz István nagy meglepetésünkre és örömünkre, Debreczy Zsolt szerzõtársával közösen, Könyvtárunknak adományozta a „Conifers Around The World” 1-2 kötetét. A tudományos igényességgel megírt, rendkívül gazdagon illusztrált és botanikai szempontból is egyedülállónak tekinthetõ, értékes, új fenyõfajokat is leíró kötetek Könyvtárunk gyûjteményének féltve õrzött kincsei lesznek. Barátossy Gábor látogatásukat követõen az 1935-ös Erdõtörvény egy kiváló állapotban lévõ bekötött példányát is
Egyesületünknek ajándékozta. Köszönet mindkettõjüknek! Látogatásukra pedig
emlékeztessen a Könyvtárban készült közös fotó.
Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre
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