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Az ülés helyszíne: Sopron, Hotel Szi-
eszta konferenciaterem.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László alelnök, Mocz András ma-
gánerdõs alelnök, Szabó Vendel techni-
kus alelnök, Haraszti Gyula SZB elnök,
Cserép János, Gencsi Zoltán, Nagy Im-
re, Ripszám István, Szabó Tibor régió-
képviselõk (10 fõ).

Kimentését kérte: Csépányi Péter ré-
gióképviselõ

Tanácskozási joggal: Prof. Dr. Fara-
gó Sándor rektor, Prof. Dr. Lakatos Fe-
renc dékán, Lomniczi Gergely fõtitkár,
Nagy László fõszerkesztõ, Domokos Gá-
bor, Prof. Dr. Gencsi László, Greguss
László, Dr. Jámbor László, Jozwiak Ber-
nard, Dr. Kárpáti László, Kelecsényi Szi-
lárd, Kóródi Sándor, Köveskuti Zoltán,
Rosta Gyula, Stubán Zoltán, Vissi Géza.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat, köztük a TAEG Zrt. és az NYME
vezetõit és a Nyugat-dunántúli Régió
helyi csoportjainak képviselõit. Megál-
lapította, hogy az elnökség 10 fõvel ha-
tározatképes. A jegyzõkönyv vezetésé-
re Lomniczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hi-
telesítésére Haraszti Gyulát és Nagy
Imrét kérte fel. Fentieket, és az ismerte-
tett napirendet az Elnökség egyhangú-
an elfogadta.

Elsõ napirendi pont keretében Dr.
Jámbor László vezérigazgató beszámolt
a 2014. évi Vándorgyûlés szervezésé-
nek elõkészületeirõl. A programokat a
házigazda Soproni Helyi Csoport és a
TAEG Zrt. az Osztrák Erdészeti Egyesü-
lettel, a Nyugat-magyarországi Egye-
temmel és a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósággal közösen valósítják meg.
Az idõpont 2014. június 13-14. A szállás
és a baráti találkozó helyszíne a Hotel
Lõvér és a Hotel Szieszta. A közgyûlés
helyszíne a Liszt Ferenc Mûvelõdési
Központ. Hat szakmai program lesz,
közülük egy magánerdõs témában,
Ausztriában. A szervezés során a költsé-
gek minimalizálására törekszenek. A
várható nagy érdeklõdésre tekintettel
már az év elején megnyílik a honlap, je-
lentkezési határidõ viszonylag szûk

lesz, és 600 fõben tervezik maximálni a
létszámot. Az Év Erdésze Verseny szer-
vezését a Vándorgyûlés elõtti idõpont-
ra, ahhoz kapcsolódva kezdik meg.

36./2013. (11. 21.) elnökségi
határozat: Az OEE elnöksége egyet-
ért a 145. Vándorgyûlés Szervezõ Bi-
zottsága által összeállított programja-
vaslattal, támogatja a létszám 600 fõ-
ben történõ maximálását.

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

A második napirendi pontban Nagy
Imre régióképviselõ röviden bemutatta
a régióba tartozó helyi csoportok éves
munkáját. Pozitívan értékelte a na-
gyobb csoportok mûködésének stabili-
zálódását, ugyanakkor vannak kisebb
csoportok, amelyek létszám problé-
mákkal is küzdenek. Felvetette a Sopro-
ni Hallgatói Helyi Csoport különállásá-
nak kérdését. A résztvevõ helyi csopor-
tok részletesen ismertették éves tevé-
kenységüket, melyek közül ki kell
emelni a Zalaegerszegi Helyi Csoport
által szervezett Erdõk Hete rendezvényt
vagy a Rába-menti Helyi Csoport gyûj-
tését a viski óvoda számára. Szintén ki
kell emelni a Soproni Csoport azon tö-
rekvését, hogy nevesítve megjelenje-
nek a különbözõ városi ünnepségeken.
Dr. Faragó Sándor rektor felajánlotta a
térség helyi csoportjai számára a nyug-
díjas- és szabadegyetemi programokon
való megjelenést. Zambó Péter elnök
örömét fejezte ki, hogy a csoportok a
létszám stabilizálódásáról és új belé-
põkrõl számoltak be, megköszönte a
tisztségviselõk e téren végzett áldoza-
tos munkáját. Lomniczi Gergely fõtit-
kár felhívta a figyelmet a helyi csopor-
tok rendelkezésére álló mûködési ke-
ret adta lehetõségekre, mivel a csopor-
tok eddig csak az idén rendelkezésre
álló összeg egynegyedét költötték el.
Emellett kérte a tisztségviselõket, hogy
az egyesületi híreketjuttassák el az Er-
dészeti Lapokhoz és a honlap szer-
kesztõségbe.

A harmadik napirendi pontban Dr.
Lakatos Ferenc dékán adott áttekintést
az Erdõmérnöki Kar tevékenységérõl.
Az oktatás öt szakon 753 hallgatóval fo-
lyik, közülük 350 fõ az osztatlan ötéves

erdõmérnökképzésben vesz részt. A
hallgatói létszám az utóbbi négy évben
25%-kal csökkent. Ezen belül csökken
az erdészeti szakközépiskolákból beke-
rülõk aránya az emelt szintû érettségi
hiánya miatt. A hallgatók átlagosan hat
és fél évet töltenek az egyetemen, ennyi
idõ alatt szerzik meg diplomájukat. A
kutatási tevékenység alapvetõen a
nagyléptékû pályázatok által meghatá-
rozott irányba halad, amely pályázatok
egyben a Kar költségvetésének több
mint felét képezik, közte a 74 oktató
bérének nagy részét.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette az
Alapszabály-módosítás kapcsán a helyi
csoportoknak és szakosztályoknak kül-
dendõ tájékoztató tervezetét, amely a
csoportok mûködésére vonatkozóan az
SZMSZ alapjait is képezné. A tájékozta-
tót megkapják a tisztségviselõk, és a
honlapon is olvasható lesz. A honlapon
olvasható minden helyi csoport és szak-
osztály bemutatása, és a könnyebb kap-
csolatfelvétel érdekében a tisztségvise-
lõk e-mail címe és az általuk megadott
postacím is felkerül. A következõ hóna-
pokban szükséges rendezni a helyi cso-
portokhoz pillanatnyilag nem tartozó
mintegy ötven tag helyzetét, valamint
az egyes szakosztályok által nyilvántar-
tott nem egyesületi tagok státuszát.

Az ötödik napirendi pontban a fõ-
titkár ismertette a következõ Küldött-
gyûlés napirendjét és elõterjesztéseit.
A legújabb ismeretek alapján elmond-
ta, hogy a Ptk. jövõ évi hatályba lépé-
se miatt május folyamán várhatóan
újabb, alapvetõen technikai jellegû
Alapszabály módosításra lesz szükség
a jogszabályi összhang megteremtése
érdekében.

37./2013. (11. 21.) elnökségi ha-
tározat: Az OEE elnöksége egyetért a
2013. november 28-i küldöttgyûlés
napirendjéhez kapcsolódó elõterjesz-
tésekben megfogalmazott határozati
javaslatok elõterjesztésével.

A szavazáson jelen van 10 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 1
tartózkodás, 0 nem.

A hatodik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely az Egyesület I-X. havi gaz-
dálkodásának adatait ismertette. A nem
tervezett bevételeknek (pl. az ismét mû-
ködõ Wagner Károly Alapítvány támo-
gatása), az év végére mégis realizálódó
pályázatoknak, és a helyi csoportok ala-
csony keretfelhasználásának következ-
tében a tervezettnél jobban áll a költség-
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vetés, bár az év végéig még nagyobb
költségtételek fognak felmerülni (pl. Er-
dészeti Lapok novemberi postaköltsége,
teljes színes nyomtatás költsége).

A hetedik napirendi pontban a fõtit-
kár ismertette a Kaán Károly Tanulmá-
nyi Verseny támogatásának lehetõsé-
gét. Az OEE az eddigi években az Erdé-
szeti Lapok elõfizetésével és anyagilag
is támogatta a 6-8000 fõnyi 5-6. osztá-
lyos gyereket megmozgató verseny
szervezését. Az erdõgazdálkodás és az
erdészek munkájának hangsúlyosabb
megjelenése érdekében kívánatos len-
ne a szervezéshez további segítséget
nyújtani, például be kellene vonni az
erdészeti erdei iskolákat a 2014. április
25-i döntõ terepi programjainak rende-
zésébe. Az együttmûködés a környeze-
ti nevelésben dolgozó pedagógusok
részvétele miatt az erdészeti iskolák
számára is hasznos.

38./2013. (11. 21.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület az erdõgazdálkodók bevo-
násával közremûködik a Kaán Károly

Tanulmányi Verseny megyei és orszá-
gos döntõje résztvevõinek terepi prog-
ramja szervezésében, és szorgalmaz-
za az erdõgazdálkodás témájának mi-
nél nagyobb arányú megjelenítését az
országos döntõ feladatai között.

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

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely tájékoztatta a je-
lenlévõket, hogy a nyár folyamán a
Kormány közvetlen tanácsadó testüle-
tévé átalakított Országos Erdõ Tanács
november eleji ülésén Zambó Pétert, az
Egyesület elnökét választotta meg elnö-
kévé. Szintén tájékoztatott arról, hogy a
MTESZ felszámolását az állami felszá-
moló vette át, az OEE hitelezõi igényét
közel száz hitelezõ mintegy kétmilliárd
forintos követelése között tartják nyil-
ván. Az egyesületi raktáron lévõ köny-
vek árusítása elkezdõdött, a maradék
adományként történõ szétosztása a ka-
rácsonyi idõszak után javasolt. Zambó
Péter elnök tájékoztatott az állami erdõ-

gazdaságok Erdészcsillag Alapítvány
részére nyújtott támogatásáról, amely
néhány évre ismét biztos alapot teremt
az alapítvány mûködéséhez. Ismertette
a honlapon indított Erdész Panteont,
amelynek tartalommal való megtöltésé-
hez és az ott szereplõk emlékhelyeinek
ápolásához a helyi csoportok aktivitását
kérte. Kiss László alelnök az Év Erdésze
Verseny gyõzteseit megörökítõ mátra-
füredi faragvány elkészítésérõl érdeklõ-
dött, melynek ügyintézését Cserép Já-
nos régióképviselõ vállalta. 

Ezt követõen Zambó Péter elnök meg-
köszönte az elnökség aktív munkáját, a
Nyugat-dunántúli Régió helyi csoportjai-
nak a részvételt, és az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk: 
Haraszti Gyula

SZB elnök 
Nagy Imre

régióképviselõ  
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Az Erdészeti Lapok októberi számában
megjelent tudósításunk címe immár múlt
idõbe tehetõ, mert Springer Ferenc okle-
veles festõ-restaurátor mûvész avatott
munkájának köszönhetõen Könyvtárunk
20103. október 29-tõl megújulva õrzi a
Stetka Gyula által 1888-ben festett képet.
A festményre alig lehet ráismerni, amit jól
láthatunk, ha összehasonlítjuk az említett
és a jelen cikk fotómellékletét. A restaurá-
lás során nem csak a kép fõalakja bonta-
kozott ki eredeti szépségében, de annak
környezetében számos érdekes részlet is
élvezhetõvé vált, mint a háttérben látható
könyvek, a parketta, a fotel, vagy éppen
az egykori elnökünk kezében fogott Er-
dészeti Lapok korabeli száma.

Hálás köszönet az Országos Erdé-
szeti Egyesület vezetésének és az általa
újra mûködõképessé tett Wagner Ká-
roly Alapítvány támogatásának, hogy az
értékes, 125 esztendõs képet ismét régi
fényében láthatják a Könyvtárunkban
megforduló érdeklõdõk!

A következõ években, terveink sze-
rint, sor kerül a báró Tallián Béla egy-
kori egyesületi elnökünket és a Decrett
Józsefet ábrázoló festmények rendbe-
hozatalára is.

Dr. Sárvári János
A Könyvtár õre

Megújult Tisza Lajos portréja

Az Erdészcsillag Alapítvány közleménye

Az Erdészcsillag Alapítvány (Adószám: 18104927-1-41) 2013-ben öszszesen 1 570 000 Ft-ot
használt fel szociális segélyek kifizetésére, melynek pénzügyi forrásai: az Erdészcsillag Alapít-
vány SZJA 1%-ból kapott 312 538 Ft, valamint az alapítvány saját tartaléka 1 257 462 Ft. 
40 fõ kérelme érkezett be, 37 fõ 30 000-80 000 Ft között részesült támogatásban. 
Köszönjük támogatóink felajánlását.

Gémesi József
kuratórium elnök


