
– Elnök úr, ha röviden kellene összefog-
lalni az idei év egyesületi történéseit,
mivel jellemezné a 2013-as esztendõt?

– Az elmúlt években rendre azzal
kezdtem az év végi küldöttgyûlésen tar-
tott elnöki beszámolót, hogy nehéz
évet zárunk. És ez igaz is volt, hiszen
2011-2012-ben új alapokra kellett he-
lyezni az Egyesület költségvetését, ami
elengedhetetlenül a belsõ mûködésre is
ható változásokkal járt.

Az utóbbi két év után azonban ki-
mondhatjuk, hogy 2013 a stabilizálódás
éve volt az Országos Erdészeti Egyesület
életében. Ez a stabilizálódás talán a taglét-
szám kérdésében a legfontosabb. A tagdíj-
változások és az adategyeztetés után már
két éve 3200-3300 fõ között van az egye-
sületünk taglétszáma. Ez a több mint három-
ezer, javarészt erdész végzettségû szakem-
ber adja mûködésünk biztos alapját.

A létszám év végére általában ennél
is magasabbra nõ, idén novemberben
már 3525 tagnak küldtük az Erdészeti
Lapokat. Ez egyrészt további örvende-
tes érdeklõdést mutat az Egyesület
iránt. Másrészt azonban azt is jelzi,
hogy több száz tagtársunk továbbra
sem tud határidõre eleget tenni legele-
mibb egyesületi kötelességének, a
tagdíj befizetésének, és a helyi csopor-
tok tisztségviselõi, illetve a titkárság
hónapokon át tartó utánajárása szük-
séges az elérésükhöz. Vagyis van még
min javítanunk, bár úgy gondolom,
hogy civil szervezetként ekkora meg-

bízható taglétszám is nagy eredmény-
nek számít.

– A tagdíjrendszer átalakítása mel-
lett az elmúlt idõszakban sok változás
történt az egyesületi élet egyéb területe-
in is. Emellett módosult a jogszabályi
környezet. Hogyan reagált minderre az
Egyesület?

– A mûködés stabilitását szolgálja az
Alapszabály 2013-ban végrehajtott meg-
újítása. Azt mondhatom, hogy a 2010-
12-es években a gazdálkodás alapjai-
nak újrateremtése volt a fõ feladat, amit
2013-ban a belsõ mûködés szabályozá-
sának újragondolása követett. Az Alap-
szabály-módosítás során sok olyan, rég-
óta felvetett gondolatot sikerült megva-
lósítani, ami a jövõben hatékonyabbá,
egyértelmûbbé teszi a mûködést. Ilyen
például az országos tisztségviselõk
mandátumának a naptári év fordulójá-
hoz kötõdõ átadása vagy a helyi cso-
portok és szakosztályok mûködésének
egyértelmûbb meghatározása. Az Alap-
szabály módosítását követve õsszel meg-
újult a Kitüntetési Szabályzat, melynek
egyik legfontosabb eleme talán az a
melléklet, ami a korábbinál részlete-
sebb elvárásokat támaszt az elõterjesz-
tések készítõi elé. A határozottabb
iránymutatással, segítségnyújtással az
egyesületi kitüntetések rangjának meg-
õrzése, sõt, lehetõségek szerinti növelé-
se a célunk.

Szintén a szabályzatok módosításá-
nak sorában kezdõdött meg a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzat átdolgozása.
Ennek legfontosabb részét, a tagságra,
a helyi csoportok és szakosztályok mû-
ködésére vonatkozó rendelkezéseit
már meg is kapták a tisztségviselõk és a
honlap tagsági információk menüpont-
jában is olvashatók. Szintén folyamat-
ban van az Erdészeti Lapok Szerkeszté-
si és Kiadási Szabályzatának és a Vá-
lasztási Szabályzatnak a módosítása. Ez
utóbbi a küldöttgyûlés határozata alap-
ján kiemelt, és ezen a területen a legsür-
gõsebb feladata az elnökségnek.

– Említette a szabályzatok, tagsági
információk közzétételét. Az Egyesület-
nek mindig is fontos feladata volt a
szakmai és egyesületi életrõl szóló tájé-
koztatás. Milyen sikerrel látta el ezt a
feladatot 2013-ban?

– A tagság és a szakmai közvélemény
tájékoztatásában legfontosabb felületünk
az Erdészeti Lapok. Vállalva az ezzel járó
jelentõs költségeket, és az azok elõte-
remtésével járó többletmunkát, a kiszá-
míthatóság, megbízhatóság fenntartására
törekedtünk az Erdészeti Lapok megje-
lentetése során. Sikerült kialakítani és
azóta be is tartani a megjelenési és ter-
jesztési rendet. Nagy eredménynek tar-
tom, hogy második éve minden tag havi
rendszerességgel, azonos idõpontban ta-
lálja a postaládájában ágazatunk legje-
lentõsebb folyóiratát. Köztük közel száz
erdész egyetemista (a jövõ szakemberei)
és több mint száz külföldi magyar tagtár-
sunk Erdélyben, Németországban, Kana-
dában és a világ más pontjain. Ráadásul a
Lapok terjesztéséhez másik két jelentõs
kiadvány, A Mi Erdõnk magazin és az Er-
dészettudományi Közlemények tanul-
mánykötet is kapcsolódik. A Lapok szín-
vonalát jelentõsen emeli, hogy idén nyár
óta teljes színes kivitelben jelenik meg.

Nemcsak a nyomtatott, hanem az
online megjelenéseinket is fejlesztettük.
A már tavaly megújított egyesületi hon-
lap mellett idén a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium pályázatán nyert támogatá-
sok segítségével létrehoztuk az Év fája
és az Erdõk Hete honlapokat. Az online
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Elnöki évértékelés 2013.
Beszélgetés Zambó Péterrel, az OEE elnökével

Az év végi, Egyesületünk alapításának december 9-i évfordulójára emlékezõ

küldöttgyûlésen hagyományosan az elnök évértékelõ megszólalása az egyik

legfontosabb napirend. Hogy az elhangzottakat a tagság minél szélesebb kör-

ben megismerje, a 2013. november 28-án az Alkotmány utcai Székházban

tartott küldöttgyûlés után, már az ünnepekre készülõ hangulatban kérdeztük

Zambó Pétert, az Országos Erdészeti Egyesület elnökét az idei eredmények-

rõl, feladatokról, az egyesület hétköznapjairól.

Zambó Péter elnök érvértékelése
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felületek sikerét jól szemlélteti a jövõ
évi Év fája választással kapcsolatos sza-
vazás, amire egy hónap alatt több mint
5000 voks érkezett.

Az Erdészeti Lapok mellett szólni kell
az egyesületi Könyvtárról is. Milyen
említésre méltó esemény történt a
Könyvtár mûködtetésében az idén?

Értékeink megõrzése tekintetében je-
lentõs lépés, hogy ettõl az évtõl a
Könyvtár és az Erdészeti Lapok vagyoni
értékkel bekerül az Egyesület vagyo-
nába. Vagyis nevesítjük, nyilvántartjuk
azt, amink van, amit szeretnénk meg-
õrizni és átörökíteni az utókornak is.
Emellett többéves tetszhalott állapot
után ismét mûködik a Wagner Károly
Alapítvány. Támogatásukkal idén meg-
kezdõdött az Erdészettörténeti Közle-
mények közel száz kötetének digitalizá-
lása, és a Könyvtár mûemlékeinek res-
taurálása, melyek sorában elsõként gróf
Tisza Lajos egykori elnök igen rossz ál-
lapotban lévõ festménye újult meg. Az
Alapítvány hozzájárul a könyvtári állo-
mány gyarapításához is, amit tagtársaink
közül egyre többen segítenek. Például
nemrég ajánlotta fel a család Nyirádi La-
jos legendás, mintegy száz példányos,
katalogizált éremgyûjteményét.

Az Egyesület mellett mûködõ Alapít-
ványok segítése szintén a stabilitást
szolgálja. Az Erdészcsillag Alapítvány
számára tavaly több mint 3 millió forint
magánadomány érkezett, az idén pedig
az állami erdõgazdaságok mintegy 5
millió forintos támogatásának megszer-
zésében mûködött közre hatékonyan
az Egyesület.

– Az elõzõ évet áthatotta az Erdésze-
ti Lapok 150 éves jubileumára való em-
lékezés. Milyen eseményeket emelhe-
tünk ki az idén?

– Egyesületi vonatkozásban két je-
lentõsebb jubileumot ünnepeltünk: az
erdész szakképzés elindításának 130
éves évfordulóját az ásotthalmi iskola
megalapításával, illetve az Erdészettör-
téneti Szakosztály fennállásának 50. ju-
bileumát.

Az egyesületi rendezvények sorában
sikerrel zajlott a 144. Vándorgyûlés Ta-
tán, ehhez kapcsolódva az Év Erdésze
Verseny. Októberben sikeres volt az Er-
désznõk Találkozója Soponyán. Ezúton
is köszönjük a szervezésben részt vevõ,
házigazda erdõgazdaságok munkáját!
2014-ben a Soproni Helyi Csoport és a
TAEG Zrt. meghívására Sopronban lesz
a Vándorgyûlés. A szervezõket dicsérõ
jó hír, hogy tudjuk már a pontos idõ-
pontot is: 2014. június 13-14-én lesz a
145. Vándorgyûlés, közvetlenül azt
megelõzõen pedig az Év Erdésze Ver-
seny 2014. évi döntõje.

Ágazatunkon kívüli szereplõknek
szólt az idén XVII. alkalommal megren-
dezett Erdõk Hete, vagy a „Fiatalok az
Európai Erdõkben” elnevezésû nemzet-
közi középiskolai verseny, ahol ismét
dobogóra állhatott a magyar csapat.

– Az elnökség és a titkárság nem
csak az egyesületi élet szervezésével fog-
lalkozik. Sok hírt lehet olvasni az ága-
zatot érintõ különbözõ jogszabályok
változásáról, új és megújuló stratégiák-
ról. Mi jellemezte az ágazati érdekkép-
viseletet?

– A sok feladatot adó érdekképvisele-
ti munkának is kézzelfogható eredmé-
nyei születtek az idén. Stratégiai együtt-
mûködési megállapodást kötöttünk a Vi-
dékfejlesztési Minisztériummal, ami az
ágazati jogszabályok elõkészítésében,
véleményezésében jelent elõrelépést.
Részt vettünk a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara tisztségviselõinek jelölésében és
a tatai Vándorgyûlésen partnerségi meg-
állapodást kötöttünk az újonnan felálló
szervezettel. Az Egyesületnek is szóló bi-
zalomnak tekintem, hogy novemberben
megválasztottak a Kormány közvetlen
tanácsadó testületévé elõlépett Országos
Erdõ Tanács elnökévé.

– Az említettek mind azt mutatják,
hogy nem telt eseménytelenül és ered-
ménytelenül az idei év. Személyesen
milyen érzésekkel búcsúzik 2013-tól?

– A küldöttgyûlés elõtt az elnökség
kihelyezett ülést tartott Sopronban, a
Nyugat-Dunántúli Régió helyi csoport-
jainak részvételével. A két évvel ezelõtt
az elnökség ugyanezen körben tárgyal-
ta elõször részletesen a tagdíj-változá-
sokkal, egyesületi életünk szabályozá-
sának módosításaival kapcsolatos kér-
dések alapjait. Az akkori bizonytalan-
ság, többször aggodalom után két évvel
a mostani ülésen õszinte öröm volt hal-
lani a helyi csoportok beszámolóit a ki-
számítható, eseménydús mûködésrõl.
Természetesen sok feladat és elérendõ
cél van még hátra, sok mindenen lehet
és kell javítani, de biztos, szilárd alapo-
kon nyugvó mûködéssel van jövõje az
Országos Erdészeti Egyesületnek!

Az évet zárva ezen alapok megterem-
tését, a napi feladatok ellátását, a tagság-
gal való törõdést ezúton is köszönöm
minden egyesületi tisztségviselõnek, ak-
tív egyesületi életet élõ tagnak! És bár a
Lapok postázásakor még két hét hátra
van ebbõl az évbõl, mindannyiunknak
áldott karácsonyt, és az ideihez hason-
lóan eseménydús, eredményes, bizako-
dásra okot adó új évet kívánok!
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A küldöttek az egyesületi éves beszámolóját hallgatják 


