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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 Magyar Erdé-
szeti és Vadászati Mûszaki Segédsze-
mélyzet Országos Egyesületének törté-
netérõl frissen megjelent kötet bemuta-
tója. Schweighardt Ottó szerkesztõ is-
mertette a könyv tartalmát, és születésé-
nek körülményeit, majd minden küldött
számára átadott egy-egy példányt.

Ezt követõen a meghívóban meghir-
detett módon 10.30-kor kezdõdött a
küldöttgyûlés hivatalos része.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait és az érdeklõdõ
tagokat, majd megállapította, hogy 28
fõvel a küldöttgyûlés határozatképes. A
jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi Ger-
gely fõtitkárt, hitelesítõknek Kiss László
és Kálmán Miklós küldötteket kérte fel.
Fentieket, és az ismertetett napirendet a
küldöttek tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúan elfogadták.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök értékelte az Egyesü-
let 2013. évi mûködését, melyet az el-
múlt évek jelentõs belsõ változásai után
a stabilizálódás jellemzett. A legfonto-
sabb a stabil taglétszám, ami év elején
3200-3300 fõ között mozog, míg év vé-
gére 3500 fõ fölé emelkedik. A megbíz-
ható mûködést szolgálta az Alapszabály
2013. évi megújítása, ami a jogszabályi
kötelezõ módosítások mellett több
ponton az Egyesület belsõ életét is
megreformálta. Az Alapszabály módosí-
tását követi a többi szabályzat ebbõl fa-
kadó átdolgozása, amelyek közül már
elkészült a Kitüntetési Szabályzat, és fo-
lyamatban van a Választási Szabályzat, a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat, vala-
mint az Erdészeti Lapok Szerkesztési és
Kiadási Szabályzatának átdolgozása.

Az elnök sikeresnek értékelte az
Egyesület tájékoztatási tevékenységé-
ben elindított változtatásokat. Ezek kö-
zött kiemelkedik az Erdészeti Lapok ki-
adásával kapcsolatban kialakított rend-
szeresség és kiszámíthatóság fenntartá-
sa. 2013 júniusától a Lapok teljes színes
kivitelben jelenik meg. Szintén fontos
eredmény az egyesületi honlap ágazati
hírforrásként történõ mûködtetése és a

kapcsolódó tematikus honlapok (pl. Az
év fája vagy az Erdõk Hete honlapok)
kialakítása. Fontos eredmény az Egye-
sület szellemi hagyatékának, az Erdé-
szeti Lapoknak és a Könyvtárnak meg-
jelenítése az Egyesület vagyonában.

A hagyományok megõrzésével kap-
csolatos törekvéssel függ össze a
Könyvtár gyarapítása, a mûemlékek
restaurálása, egyre több magángyûjte-
mény és hagyaték befogadása, az Erdé-
szettörténeti Közlemények digitalizálá-
sa. Többek között ez utóbbi munkát is
támogatta idén a Wagner Károly Alapít-
vány. Hatékonyan mûködik az Egyesü-
let által alapított másik alapítvány, a
szociális segélyeket és tanulmányi ösz-
töndíjakat adó Erdészcsillag Alapítvány
is. Egyesületi vonatkozásban két jelen-
tõsebb jubileumot ünnepeltünk idén:
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. Vándor-
gyûlés Tatán, ehhez kapcsolódva az Év
Erdésze Verseny. Sikeres volt az Er-
désznõk Találkozója Soponyán. Az el-
nök külön is megköszönte a szervezés-
ben részt vevõ, házigazda erdõgazdasá-
gok munkáját. Ágazatunkon kívüli sze-
replõknek szólt az idén XVII. alkalom-
mal megrendezett Erdõk Hete, illetve a
„Fiatalok az Európai Erdõkben” elneve-
zésû nemzetközi középiskolai verseny,
ahol ismét dobogóra állhatott a magyar
csapat.

Kézzelfogható eredményei vannak a
sok feladatot adó érdekképviseleti
munkának. Az Egyesület stratégiai part-
nerségi megállapodást kötött a Vidék-
fejlesztési Minisztériummal, és partner-
ségi megállapodást a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarával. Zambó Péter az
Egyesület jelentõségének növekedése-
ként és a szakmai érdekképviseleti
munka új lehetõségeként értékelte,
hogy az Egyesület elnökeként õt válasz-
totta három évre elnökének az Orszá-
gos Erdõ Tanács. Az elnök a novembe-
ri soproni kihelyezett elnökségi ülésen
személyesen tapasztaltakat példaként
említve összességében eseménydús-
ként értékelte a lezáruló évet, amelyet
stabil és kiszámítható mûködés jellem-
zett. Minden tisztségviselõnek, egyesü-

leti tagnak ezúton is megköszönte az
ebben nyújtott segítséget, nem egyszer
áldozatos munkát.

A második napirendi pont keretében
Wisnovszky Károly, az Országos Vá-
lasztási Bizottság elnöke ismertette az
Alapszabály szerinti választási rendet,
amely szerint 2014-ben szeptember 30-
ig kerül sor a küldöttek és helyi csoport,
szakosztály tisztségviselõk megválasz-
tására, majd ezt követõen november 30-
ig az országos tisztségviselõk megvá-
lasztására. A következõ elnökség man-
dátuma 2015. január 1-én kezdõdik.
Felhívta az elnökség figyelmét, hogy a
választási folyamat kezdete elõtt szük-
séges a Választási Szabályzat módosítá-
sa. Fentieket a küldöttek a következõ
határozat elfogadásával erõsítették
meg.

5/2013. (11.28.) sz. küldött-
gyûlési határozat: 

A küldöttgyûlés az új Alapsza-
bályban foglaltakkal való össz-
hangban megállapítja és rögzíti,
hogy a küldöttek, helyi csoport
és szakosztály tisztségviselõk fel-
adatukat 2014. szeptember 30-ig,
az országos tisztségviselõk fela-
datukat 2014. december 31-ig lát-
ják el. Egyúttal a küldöttgyûlés
felkéri az elnökséget, hogy leg-
késõbb a következõ küldöttgyû-
lésig az Alapszabálynak megfele-
lõen módosítsa a Választási Sza-
bályzatot.

Jelen van 28 fõ küldött; szavaza-
tok: 28 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

A harmadik napirendi pontban az el-
nökség határozata alapján Zambó Péter
elnök a 2014. évi tagdíjak megállapításá-
hoz azt javasolta, hogy tekintettel a fo-
gyasztói árindex kismértékû (várhatóan
2% körüli) változására, a tagdíjak ne vál-
tozzanak 2013-hoz képest. Für Tamás
kérdésére, miszerint a korábbi évek ez-
zel kapcsolatos küldöttgyûlési határoza-
ta nem kötelez-e tagdíj módosításra,
Lomniczi Gergely fõtitkár elmondta,
hogy az Alapszabály értelmében a tagdíj
mértékének meghatározása a küldött-
gyûlés kizárólagos jogköre. A korábban
nem ismert tények fényében (alacsony
infláció) a küldötteknek joguk van újra-
gondolni a 2014. évi tagdíjak kérdését. A
2% körüli változás adminisztratív szem-
pontból nehezen kivitelezhetõ,  így reá-
lisan nem remélhetõ tõle bevétel növe-
kedés. Az Egyesület gazdálkodása stabil,
ilyen kismértékû változás érdemben
nem befolyásolja a mûködést.

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttgyûlésének
2013. november 28-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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EGYESÜLETI ÉLET

6/2013. (11.28.) sz. küldött-
gyûlési határozat: A küldöttgyû-
lés a 2014-es tagdíjak vonatko-
zásában a 2013. évi összegek
változatlanul hagyása mellett
dönt.

Jelen van 29 fõ küldött; szavaza-
tok: 29 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

(A napirend tárgyalása közben
egy fõ küldött, aki késését jelezte,
megérkezett.)

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár ismer-
tette, hogy 2014-ben a Soproni Helyi

Csoport és a TAEG Zrt. meghívására
Sopronban lesz a Vándorgyûlés, 2014.
június 13-14-én, közvetlenül azt meg-
elõzõen pedig az Év Erdésze Verseny
2014. évi döntõje. A 2014-i évi tagdí-
jak fizetési határideje 2014. január 31.,
amirõl a tagságot az Erdészeti Lapo-
kon, a honlapon és a tisztségviselõ-
kön keresztül értesíti a titkárság. A
tagsági kártyák érvényesítése 2014.
február 28. után a helyi csoportok
számára kiküldött matricákkal törté-
nik majd. 2014-ben Az év fája a mezei
juhar. A XVIII. Erdõk Hete az év 40.
hetében lesz.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, majd áldott Karácsonyt és boldog
Új Évet kívánva bezárta a küldöttgyû-
lést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk:  
Kálmán Miklós

küldött
Kiss László

küldött

Gerely Ferenc tagtársunk már eddig is számos értékes kiad-
vánnyal, erdészeti vonatkozású tárgyi emlékkel gyarapí-
totta könyvtárunkat. A karácsonyi ünnepek elõtt
nagy örömmel vettük kézhez legújabb,
rendkívül értékes ajándékát, egy Paulin-
féle barometrikus magasságmérõt. 

A Paulin barométert Svédországban
fejlesztették ki. A belsõ szerkezete
mechanikus. Roppant érzékeny
mûszer, általában állványon rögzít-
ve, beszintezve használják. A gyár-
tó és feltehetõen a forgalmazó is a
SYSTEM PAULIN AKTIEBOLAG
Alstromergatan 39 Stockholm. A
mûszerhez korrekciós táblázat és
német nyelvû tájékoztató is tartozik.

Az Erdõterv három ilyen mûszert
vett 1955-ben. Amikor az ERFATERV
készleteinek nagy részét 1982-ben kise-
lejtezték, meg lehetett vásárolni ezeket a
mûszereket, egyenként 3000 forintért. Az
OEE-nek most adományozott mûszert a Magyar Sí-
szövetség akkori fõtitkára, Holéczy Tibor vette meg. Egy ilyen
barométer még Gerely Ferenc tulajdonában van, a harmadik

sorsa ismeretlen. Állapotuk alapján nem sokat használhatták
a mûszereket. A Nyugat-magyarországi Egyetem birto-

kában is van egy példány.
A mûszert az erdészet területén közelítõ
pontosságú magassági alappont sûrítés-

hez, az erdészeti utak nyomvonalának
felkereséséhez, illetve kötélpálya-

tervek készítéséhez, valamint azok
nyomvonalának magassági kitû-
zéséhez lehet alkalmazni. Pon-
tossága megfelelõ méréstechnika
és korrekciós táblázat alkalmazá-
sával 1 m-en belüli. Gerely Fe-
renc utoljára a Szilvásvárad –
Bükk-fennsík – Garadna vasútvo-

nal tanulmánytervének készítése-
kor használta 1980-ban.
Az értékes karácsonyi ajándékot

ezúton is szeretnénk megköszönni! A
mûszer megtekinthetõ az Országos Erdé-

szeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtárában.

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

A Paulin-féle barométer az Egyesület
könyvtárában

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2014. évi tagdíjakat:

Tagdíj-kategória Éves tagdíj
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2014. január 31. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2014. június 15. (hat havi tagdíj).
A tagsági kártyák érvényesítése a helyi csoportokon keresztül kiosztott matricával történik, 
a 2013-as kártyák 2014. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Tagdíj 

befizetési 

felhívás!

Lomniczi Gergely
fõtitkár

A tagdíj befizetésének
határideje: 

2014. január 31. péntek

A tagdíj befizetésének
határideje: 

2014. január 31. péntek




