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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi 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, Gen-
csi Zoltán, Nagy Imre, Szabó Tibor, Rip-
szám István régióképviselõk (10 fõ).

Kimentését kérte: Cserép János régió-
képviselõ.

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 el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Megállapította, hogy az elnökség
10 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Csépányi Pétert és
Haraszti Gyulát kérte fel. Fentieket és az
ismertetett napirendet az Elnökség egy-
hangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pont keretében az
Elnökség megvitatta az Alapszabály
Munkacsoport által készített, jogász szak-
értõ és az EB elnök által véleményezett
tervezetet. Gõbölös Péter munkacso-
port elnök ismertette az eddigi munkát,
és bemutatta a fõbb változtatásokat. A
jogszabályváltozások miatt szükséges
átvezetések mellett a helyi csoportok és
szakosztályok viszonyának, mûködésé-
nek 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 választá-
si, kitüntetési javaslattételi jogaikat a he-
lyi csoportokon keresztül gyakorolhat-
ják. A szakosztályok a helyi csoportok
mellett mûködõ szakmai mûhelyek.
Mind a helyi csoportok, mind a szakosz-
tályok számára mûködési alapkövetel-
ményeket (minimum rendezvények,
minimum létszám, beszámolási kötele-
zettségek stb.) kell megfogalmazni, me-
lyek teljesítésének hiányában az adott
egység megszûnik. A helyi csoportok
továbbra is régiókba szervezõdnek.

A választási rend módosításával egy-
részt azt a célt szeretné az Elnökség
megvalósítani, hogy a jövõben a gazda-
sági évzárással egyszerre történjen a ré-
gi és az új elnökség közötti átadás-átvé-
tel. Így az új elnökség mandátuma min-
dig január 1-vel kezdõdne. Az elnökség
hatékony mûködését segíti az a terve-
zett módosítás, miszerint az elnökre, há-
rom 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 cso-
portok a Díjbizottsághoz nyújtják be a
javaslatokat, azokat a Díjbizottság vizs-
gálja, és javaslatait az Elnökség elé ter-
jeszti, 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 csopor-
tokat létrehozni.

A javaslatokat tartalmazó, végleges
tervezet március elején készül el, ami-
rõl következõ ülésén szavaz az Elnök-
ség. A tagsági vélemények elsõ kör-
ben a régióképviselõkön keresztül
jutnak el a következõ elnökségi ülés-
re, majd az Elnökség által megszava-
zott tervezet a tavaszi Küldöttgyûlés
elé kerül.

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette az
Egyesület 2012. évi gazdálkodásának
elõzetes számait. A tagdíj rendezés si-
keresnek 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 elõ-
teremteni az Erdészeti Lapok kiadásá-
nak megnövekedett költségét, ami az
összes költség 38%-át jelenti. Öt pá-
lyázaton összesen 4,6 millió forintot
nyert az Egyesület. A támogatásokra
vonatkozó új szabályok miatt (50 mil-
lió forint fölötti összes bevétel) ennek
csökkenésére kell majd 2014-tõl szá-
mítani. A 2012. évi gazdálkodás ered-
ményeként céltartalék képzésére van
lehetõség.

1./2013. (02.08.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a 2012. év gaz-
dálkodásának alapvetõ adatait megis-
merte, elfogadja. A 2013-as évre 1,5
millió forint céltartalék képzését cél-
szerûnek tartja a tagnyilvántartó prog-
ram költségeire.

A szavazáson jelen van 10 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Harmadik napirendi pont keretében
Zambó Péter ismertette a 2013. év leg-
fontosabb, kiemelt tevékenységeit. Elsõ
helyen az Alapszabály-módosítás és az
ebbõl következõ szabályzat-módosítá-
sok szerepelnek. A tagsági kedvezmény-
rendszer bõvítése, a helyi csoportok mû-
ködési támogatásának elõteremtése
szintén kiemelt feladat, ehhez kapcsoló-
dik a tagnyilvántartási rendszer megújí-
tása. További fontos tevékenységek: Év
Erdésze verseny szervezése, Erdészet-
történeti Szakosztály 50 éves jubileumá-
nak megünneplése, ebbõl az alkalomból
az Erdészettörténeti Közlemények soro-
zat digitalizálása; az Erdészeti Lapok ar-
culati megújítása; az ásotthalmi szakkö-
zépiskola 130 éves évfordulója; a meg-
kezdett egyesületi arculat kialakítás be-
fejezése; Gyökerek és lombok IX. köte-
tének kiadása; honlap-család bõvítése;
144. Vándorgyûlés szervezése; agrárka-
marai rendszer felállításában való rész-
vétel; XVII. Erdõk Hete szervezése; Év
Fája mozgalom fejlesztése; Erdészeti Er-
dei Iskola minõsítési rendszer mûködte-
tése és a nemzetközi kapcsolatok felele-
venítése. Fenti programelemek megva-
lósításához szükséges pénzügyi terve-
zést a befizetett tagdíjak összegének
pontos ismeretében lehet végrehajtani,
de nagyságrendileg fentiek megvalósítá-
sának van anyagi realitása.

Javasolt a helyi csoportok mûködési
támogatásának meghatározása már
most, hogy az éves terveket ennek is-
meretében tudják készíteni a csopor-
tok. A tavaly fel nem használt támoga-
tást az idei évre áthozhatják a csopor-
tok. A pontos összegekrõl minden cso-
portot a titkárság értesít a tagdíj befize-
tések feldolgozása után, a tagsági kár-
tyák érvényesítésével egy idõben.

2./2013. (02.08.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a 2013-as tag-
díj befizetések alapján számolt lét-
szám adatok alapján a helyi csopor-
tok mûködésére személyenként
600.- Ft-os, de csoportonként mini-
mum 30.000.- Ft-os költségkeretet ál-
lapít meg. Ezen kívül helyi csopor-
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tonként a tavalyi maradványösszeg
felhasználható.

A szavazáson jelen van 10 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontot fölve-
zetve Haraszti Gyula szerkesztõbizott-
sági elnök bemutatta az Erdészeti La-
pok terjesztésében 2012-ben elért ered-
ményeket. Havonta mintegy 3500 cím-
re, határidõben juttatjuk el egyesületi
újságunkat, számos melléklettel. A
Szerkesztõbizottság elõzõ ülésén meg-
vitatta a Lapok formai és tartalmi kor-
szerûsítésének lehetõségeit. Nagy Lász-
ló bemutatta az elkészült címlapterve-
ket, és a címlaphoz kapcsolódóan vá-
zolta a belívek további megújításának
lehetõségeit. A formai és tartalmi lehe-
tõségek jobb kihasználása érdekében
egyaránt indokolt a belívek teljes színes
nyomása. Ez megszüntetné a fekete-fe-
hér és színes oldalak kötöttségei miatt a
szerkesztésben jelenleg fennálló techni-
kai korlátot. A Lapok megújításának
várható (grafikai és nyomdai, tervezési
és kivitelezési) költségigénye nagyság-
rendi pontossággal megbecsülhetõ.
Szabó Tibor régióképviselõ hozzászólá-
sában kiemelte a kiadványok, újságok
külalakjának fontosságát. Célunk a kor-
szerûsítés, hogy jobb legyen kézbe ven-
ni az újságot.

3./2013. (02.08.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség az Erdészeti
Lapok formai és tartalmi megújítását
fontos programnak tartja. Az új cím-
lap kialakítása során a cím alatt a
címlapfotóhoz igazodó színû masz-
kot tartalmazó, talpas betûtípust
használó változatot támogatja. A
márciusi szám új címlappal, a júliusi
szám teljes színes kivitelben jelenhet
meg. Az elõterjesztett feladatok meg-
valósítására 1.050 eFt + ÁFA költség-
keret tervezését a 2013. évre elõzete-
sen jóváhagyja.

A szavazáson jelen van 10 fõ el-
nökségi 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 megalakulásá-
val kapcsolatos egyesületi részvételrõl.
Az OEE a MEGOSZ-szal egyeztetve és
együttmûködve támogatta a megyei ag-
rárkamarai választásokon a MAGOSZ
listáját, melyre a két szervezet összesen
66 erdész küldöttet delegált. Jelöltek lis-

táját a honlapon is közzétettük, tagjaink
figyelmét a kamarai választásokra fel-
hívtuk. Az Egyesület a továbbiakban
közremûködik az országos küldöttek és
az erdészeti tagozatok vezetõinek jelö-
lésében.

Az egyebek napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök tájékoztatott az erdészek
számára nyitandó öregotthonnal kap-
csolatos tárgyalások elõrehaladásáról, a
tervezett helyszíni szemlérõl. A Könyv-
tár õrét kérte neves egyesületi tagok
emlékhelyeirõl szóló lista, adatbázis
összeállítására. Szorgalmazta a honlap
angol és német nyelvû változatainak el-
készítését. Szabó Tibor régióképviselõ
tájékoztatást adott arról, hogy a Dél-Al-
földi Régió az egészségügyi okokból le-
mondott Gõbölös Antal helyére Puskás
Lajost javasolja a Díj Bizottság régió-
képviselõi helyére.

4./2013. (02.08.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Díj Bizottság-
ban a Dél-Alföldi Régió képviseleté-
vel 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 el-
nökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Szintén az egyebek között ismertet-
te Lomniczi Gergely az Emlékerdõ ki-

alakítással kapcsolatos kezdeménye-
zést, mely kérdésben tájékozódó tár-
gyalás megkezdését támogatta az El-
nökség. A Kanadában élõ magyar er-
dészekkel való kapcsolat újjáélesztése
érdekében az Egyesület elnöke levelet
küldött a Vancouver-Sopron Alumni
elnöke részére. Az energiainfo.hu
szerkesztõségének megkeresése alap-
ján biomasszafórum-sorozat indítását
tervezi az Egyesület. Szlovák erdõpe-
dagógiai egyesület kezdeményezésére
a felnõttoktatás területén tapasztalat-
csere megvalósítására kiírt uniós pá-
lyázatban való részvétel feltételeit tisz-
tázza a titkárság. Sárvári János ismer-
tette Rakonczay Zoltán tiszteletbeli tag
felajánlását gyûjteményeinek átadásá-
ról a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár részére. A részletes felmérés
után megfelelõen ünnepélyes alkalom-
mal kerül sor a tényleges átadásra.

Végezetül Zambó Péter elnök meg-
köszönte 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 Gá-
bor, Egyesületünk egykori fõtit-
kára, aki oly sokat tett könyvtá-
runk méltó elhelyezéséért és Dr.
Rácz István botanikus, a Magyar
Természettudományi Múzeum
Növénytárának munkatársa. A
Könyvtárban tett látogatás és a
baráti, szakmai beszélgetés vé-
gén Dr. Rácz István nagy megle-
petésünkre és örömünkre, Deb-
reczy Zsolt szerzõtársával közö-
sen, Könyvtárunknak adomá-

nyozta a „Conifers Around The World” 1-2 kötetét. A tudományos igényesség-
gel megírt, rendkívül gazdagon illusztrált és botanikai szempontból is egyedül-
állónak tekinthetõ, értékes, új fenyõfajokat is leíró kötetek Könyvtárunk gyûjte-
ményének féltve õrzött kincsei lesznek. Barátossy Gábor látogatásukat követõ-
en 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


