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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Budapest,
Budakeszi út 91.)

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötteket,
az elnökség tagjait, Bak Julianna EB el-
nököt, dr. Kosztka Miklós DB elnököt,
Wisnovszky Károly OVB elnököt és az
érdeklõdõ tagokat. Megállapította, hogy
56 fõvel a küldöttgyûlés határozatképes.
A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi Ger-
gely fõtitkárt, hitelesítõknek Kiss Lászlót
és Kálmán Miklóst, a Szavazatszedõ Bi-
zottság elnökének Sere Ferencet, tagjai-
nak Bognár Gábort és Várady Józsefet ja-
vasolta, melyeket a küldöttgyûlés egy-
hangúan elfogadott. Ezután ismertette a
napirendet, melyet a küldöttek tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök ismertette a tiszte-
letbeli tagsági oklevélre javasolt, az el-
nökség által támogatott Haják Gyula
életútját és egyesületi tevékenységét.
Dr. Kosztka Miklós, a Díjbizottság elnö-
ke beszámolt a 2014. évi egyesületi ki-
tüntetések jelölési folyamatáról és a Díj
Bizottság ezzel kapcsolatos munkájáról.
Összegezte a megújult eljárásrenddel
kapcsolatos tapasztalatokat. Kiemelte a
támogató nyilatkozatok kérdését, me-
lyeket csak megfelelõ indoklással foga-
dott el a Bizottság. Jelezte, hogy kisebb
pontosítások lesznek szükségesek a ki-
tüntetési rendben, ezekre a DB a jövõ-
ben javaslatot tesz. Ezt követõen meg-
kezdõdött a szavazás, melynek rendjét
a Szavazatszámláló Bizottság elnöke,
Sere Ferenc ismertette. A szavazatszám-
lálás alatt a második napirendi pont tár-
gyalása kezdõdött.

Zambó Péter elnök a 2013. év tevé-
kenységét és gazdálkodását értékelve
bemutatta a küldötteknek írásban elõre
megküldött közhasznúsági jelentés
lényeges adatait. A 2013-as év fontosabb
eredményei között említette a taglét-
szám stabilizálódását, a mûködést meg-
határozó szabályzatok megújítási folya-
matának megkezdését. A tagdíjak segít-
ségével saját erõbõl ismét elértük a kiesõ
támogatások elõtti évek költségvetési
szintjét, ennek eredményeként ismét
mûködési támogatást tudtunk nyújtani a
helyi csoportoknak. Fenntartottuk az Er-
dészeti Lapok személyre szóló postázá-

sát, az újság 2013. június óta teljes színes
kivitelben jelenik meg. A honlapcsalád
kibõvült a www.azevfaja.hu és a
www.erdokhete.hu oldalakkal. A Wag-
ner Károly Alapítvány támogatásával a
korábbi idõszakhoz képest nagyobb
mértékben fejlesztettük a Könyvtárat,
megkezdve többek között az itt található
festmények restaurálását. Az Erdészcsil-
lag Alapítvány mûködtetésére az Egye-
sület közremûködött az erdõgazdaságok
támogatásának megszerzésében. A
Könyvtár és az Erdészeti Lapok értéken
nyilvántartva bekerült az Egyesület va-
gyonába. A rendezvények sorában ki-
emelten kell szólni az Erdészettörténeti
Szakosztály 50 éves jubileumáról, ami-
nek alkalmából megkezdõdött az Erdé-
szettörténeti Közlemények digitalizálása.
Az elnök összességében eredményes, a
kitûzött célokat megvalósító évnek érté-
kelte a 2013-as évet. A gazdálkodás so-
rán a tervnél jobb eredménnyel, pozitív
mérleggel sikerül zárni az évet, amellett,
hogy az Egyesület a közhasznúsághoz
szükséges mutatókat teljesíti. Bak Julian-
na EB elnök ismertette az Ellenõrzõ Bi-
zottsági felülvizsgálat eredményét, mely-
nek során a könyvelést rendben találták.
Az EB az Egyesület gazdálkodását stabil-
nak tartja, a 2013. évi beszámolót elfoga-
dásra javasolja.

1./2014. (05. 08.) küldöttgyûlési
határozat: A küldöttgyûlés az OEE
2013. évi pénzügyi beszámolóját 63
007 eFt mérlegfõösszeggel és 542
eFt közhasznú tevékenységbõl
származó eredménnyel; a 2013. évi
pénzügyi befektetési beszámolót
18 757 eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal; és a 2013. évi közhasznú-
sági jelentést külön-külön elfogad-
ja és felkéri a fõtitkárt a határidõ-
ben történõ letétbe helyezésre.

A szavazáson jelen van 53 fõ
küldött. Szavazatok: 53 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A  második napirendi pontban Zambó
Péter elnök a 2014. évi programtervet és a
megvalósításnak megfelelõ költségvetési
tervet ismertette. 2014-ben a jogszabályi
változások miatt ismét foglalkozni kell az
Alapszabállyal, illetve fontos feladat lesz
az egyesületi választások lebonyolítása.
2014-re is rendelkezésre áll a helyi cso-

portok mûködési kerete, amit azonban a
következõ, 2015-ös évre átvinni már nem
lehet. Kiemelt rendezvények az Év Erdé-
sze Verseny és a 145. Vándorgyûlés, vala-
mint az Erdésznõk Találkozója. Elõkészü-
letben van a Gyökerek és lombok 10. kö-
tete, valamint a család felajánlásából Ma-
das András örökös elnök emlékiratainak
kiadása. Az Egyesület ismét elindítja az
erdészeti erdei iskola minõsítési rend-
szert, szervezi az Év Fája mozgalom és az
Erdõk Hete rendezvényeit, megjelenése-
it. Negyedik alkalommal rendezzük az
YPEF nemzetközi tanulmányi verseny
nemzeti fordulóját. A költségvetés a 2013.
évihez hasonló nagyságrenden tervezett,
legnagyobb költségtételek továbbra is az
Erdészeti Lapok kiadásához kötõdnek.
Az Egyesület legnagyobb bevétele a ren-
des és a jogi tagok által befizetett tagdíjak-
ból származik. A pénzügyi befektetési ter-
vet az alacsony kamatszintek miatt nem
érdemes a korábbi éveknél magasabb
szinten tervezni.

Bak Julianna EB elnök ismertette az
EB határozatát, melyben támogatja a
2014. évi tervek elfogadását. Egyben
felhívta a figyelmet, hogy a gazdálko-
dás stabilitásának megõrzése érdeké-
ben az Egyesület mûködése során csak
olyan tevékenység megvalósításába
szabad belekezdeni, amelynek a fede-
zete rendelkezésre áll. Schmotzer And-
rás küldött méltatta a takarékos mûkö-
dést, illetve érdeklõdött a részleteiben
nem tervezett költségek pontos tartal-
ma iránt. Kiss László alelnök válaszában
elmondta, hogy a helyi csoportok mû-
ködési támogatása szerepel a részletei-
ben nem tervezett költségvetési soron,
mivel elõre pontosan nem tudható,
hogy a csoportok mire és mekkora
összeget használnak fel. Emellett tájé-
koztatott, hogy a tagdíjak mintegy két-
harmada származik egyéni tagoktól és
bõ egyharmada a jogi tagoktól.

2/2014. (05. 08.) sz. küldöttgyû-
lési határozat: A küldöttgyûlés az
OEE 2014. évi programját; 2014.
évi pénzügyi tervét 57 900 eFt be-
vétellel, 57 650 eFt kiadással és
250 eFt eredménnyel tervezve; va-
lamint a 2014. évi pénzügyi befek-
tetési tervet 10 000 eFt átlagos be-
fektetési állománnyal tervezve
külön-külön elfogadja. 

A szavazáson jelen van 53 fõ
küldött. Szavazatok: 53 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Harmadik napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár ismertette az Alapszabály-

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlésének

2014. május 8-án, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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módosítás szükségességének körülmé-
nyeit. A tavalyi módosítás során az Alap-
szabályban átvezettük az egyesületi élet
szempontjából és a civil törvénnyel való
összhang megteremtése szempontjából
szükséges változásokat. A mostani módo-
sítás a 2014. március 15-én életbe lépett
Polgári Törvénykönyvvel való összhang
megteremtése érdekében szükséges. Mi-
vel az Egyesület meg akarja õrizni köz-
hasznú státuszát, szükséges a módosítá-
sok 2014. május 31-ig történõ átvezetése.
A mostani módosítások nem érintik az
egyesületi mûködés céljait és lényegét. A
módosítási javaslatot az Alapszabály Mun-
kacsoport és az Elnökség tárgyalta és elfo-
gadásra javasolja. A küldöttek megvitatták
a változásokat, melynek alapján a küldött-
gyûlés a következõ határozatokat hozta.

3./2014. (05. 08.) küldöttgyûlési
határozat: Az OEE küldöttgyûlése
az Alapszabály tervezetében módo-
sítja: 3.§. A tevékenységek között el-
sõ helyen kell megjelentetni: 1. Er-
dõk. 1.1 A magyar erdõk és a ma-
gyar erdészeti kultúra fenntartá-
sa és gyarapítása, összhangban
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és
az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 1. §-val.

A szavazáson jelen van 56 fõ
küldött. Igen: 56 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

4./2014. (05. 08.) küldöttgyûlé-
si határozat: Az OEE küldöttgyû-
lése az Alapszabály tervezetében
módosítja: 6.§. 7. pontban töröl-
ni: február 28-ig. Helyette szere-
pel: rendes küldöttgyûlése elõtti
30. napig.

A szavazáson jelen van 56 fõ
küldött. Igen: 52 fõ, Nem: 1 fõ,
Tartózkodott: 3 fõ

5./2014. (05. 08) küldöttgyûlési
határozat: Az OEE küldöttgyûlése
az Alapszabály tervezetében mó-
dosítja: 20.§.1. pontban mindkét
helyrõl törölni: határon túli tag.

A szavazáson jelen van 56 fõ
küldött. Igen: 56 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

6./2014. (05. 08.) küldöttgyûlé-
si határozat: Az OEE küldöttgyû-
lése a 3., 4., és 5./2014. (05. 08.)
számú határozatokban foglalt
módosításokkal az OEE Alapsza-
bályának egységes szerkezetbe
foglalt módosítását elfogadja.

A szavazáson jelen van 56 fõ
küldött. Igen: 56 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

A továbbiakban Sere Ferenc ismer-
tette az egyesületi kitüntetésekkel kap-
csolatos szavazás eredményét. A szava-
zás az elsõ fordulóban eldõlt, melynek
végeredményként a küldöttgyûlés a kö-
vetkezõ határozatot hozta.

7./2014. (05. 08.) sz. küldött-
gyûlési határozat:

A küldöttgyûlés 2014-ben a kö-
vetkezõ tagtársaknak adomá-
nyoz kitüntetéseket. 

Örökös tagsági oklevél: Haják
Gyula;

Bedõ Albert Emlékérem: Dr.
Kárpáti László, Hornyánszky
Antal, Bodor György;

Kaán Károly Emlékérem: Só-
dar Pál, Pintér Ottó, Soós Gyula;

Decrett József Emlékérem:
Gyenge Álmos, Stánicz László, Vi-
rágh Pál;

Elismerõ Oklevél: Albel Ferenc,
Andrési Pál, ifj. Börzsei László,
Bõsze Gyula, Brandhuber Ádám,

Horváth Ernõ, Horváth Péter
Brúnó, Kis Prumik Ágnes, Madá-
csi Sándor, Mátrai Imre, Naszladi
Géza, Németh Imre, Orbók Sán-
dor, Urbán Imre, Zsuppán Ernõ.

A negyedik napirendi pontban Wis-
novszky Károly OVB elnök a választá-
sokkal kapcsolatban tájékoztatta a kül-
dötteket, hogy a jogász által kidolgozott
szabályok alapján az OVB felkérést ka-
pott az elnökségtõl az eljárásrend kidol-
gozására. A korábbi gyakorlathoz ké-
pest egy jelentõsebb változás van, a há-
rom alelnök és a Szerkesztõ Bizottsági
elnök ún. listán, azaz az elnökjelölt ja-
vaslatára történõ megválasztása. A ko-
rábbiakhoz hasonlóan a választási eljá-
rás legalább 150 napos ciklus alatt bo-
nyolódik, úgy, hogy a helyi csoport és
szakosztály tisztségviselõket legkésõbb
2014. szeptember 30-ig, az országos
tisztségviselõket 2014. november 30-ig
meg kell választani. Az elnökség követ-
kezõ ülésén kitûzi az országos választás
pontos idõpontját és megválasztja az
Országos Választási Bizottság tagjait. Az
OVB ezek után levélben értesíti a helyi
csoportokat és szakosztályokat a vá-
lasztások lebonyolításának rendjérõl.
Nagy Frigyes kérdésére az OVB elnöke
elmondta, hogy a választásban résztve-
võk névsorát és a választható küldöttek
számát az OVB ebben a tájékoztató le-
vélben fogja közölni a csoportokkal.

Az egyebek napirendi pontban Lom-
niczi Gergely felhívta a figyelmet az Év
Erdésze Verseny, a Vándorgyûlés, az Er-
désznõk Találkozója és az Erdõk Hete
idõpontjára, valamint a 2014. évben vá-
lasztott Év Fájára. Tájékoztatott emellett a
Gyökerek és lombok 9. kötetének meg-
jelenésérõl és az új egyesületi arculat
alapján készült mappa átvehetõségérõl.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a nagy létszámban megje-
lent küldöttek aktív részvételét, és be-
zárta a küldöttgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:
Kiss László 

Kálmán Miklós

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!

Kép: Greguss László Géza
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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, Kiss

László általános alelnök, Haraszti Gyula
SZB elnök, Csépányi Péter, Nagy Imre és
Ripszám István régióképviselõk (6 fõ).

Tanácskozási joggal: Vaspöri Eszter
EB tag, Wisnovszky Károly OVB elnök,
Lomniczi Gergely fõtitkár, Nagy László
EL fõszerkesztõ

Kimentését kérte: Mocz András ma-
gánerdõs alelnök, Szabó Vendel techni-
kus alelnök, Cserép János, Gencsi Zol-
tán és Szabó Tibor régióképviselõ, Bak
Julianna EB elnök, dr. Sárvári János

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 6 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergelyt, a hitelesítésre Csépányi Pétert
és Haraszti Gyulát kérte fel. Fentieket,
és az ismertetett napirendet az elnökség
egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Wis-
novszky Károly OVB elnök ismertette a
Választási Szabályzat tervezetét, amelyet
az OVB a 2014. május 20-i ülésén tár-
gyalt. Egyben a négyéves ciklus eltelté-
vel az OVB leköszönõ tagjai nevében
megköszönte a megbízatást. A szabály-
zat megõrizte a korábbi választási idõ-
rendet, legalább 150 nap áll rendelke-
zésre a lebonyolításra. A határidõket az
Alapszabály adta keretek között (helyi
választás legkésõbb szept. 30-ig, orszá-
gos választás legkésõbb nov. 30-ig) kell
megállapítani. Ripszám István régiókép-
viselõ felvetette, hogy a jövõben részle-
tesebben foglalkozni kell a határon túli
csoportok régiókhoz csatlakozásáról.
Zambó Péter elnök megköszönte az Or-
szágos Választási Bizottság négyéves
munkáját, különösen, hogy még részt
vettek a szabályzat megújításában.

21./2014. (05. 28.) elnökségi
határozat: Az elnökség az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Választá-
si Szabályzatát elfogadja.

A szavazáson jelen van 6 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 6 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A második napirendi pontban az el-
nökség megtárgyalta a választási idõ-
pont kitûzésével kapcsolatos kérdése-
ket, majd az Alapszabály 11.§. 4. pontja
alapján meghatározta az országos tiszt-
ségviselõk választásának idõpontját, és
ehhez viszonyítva a helyi választások
lebonyolításának határidejét. Az új el-
nökség mandátuma 2015. január 1-jével
kezdõdik. A tisztújító küldöttgyûlés és
2014. december 31. között a mostani el-
nökség ügyvezetõként tevékenykedik.

22./2014. (05. 28.) elnökségi
határozat: Az elnökség az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület országos
tisztségviselõinek választási idõ-
pontját 2014. november 28. pén-
tekre tûzi ki. A helyi választások-
nak legkésõbb 2014. szeptember
28-ig kell lezajlaniuk.

A szavazáson jelen van 6 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 6 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Zam-
bó Péter javaslatot tett az Országos Vá-
lasztási Bizottság elnökének személyé-
re, Lomniczi Gergely fõtitkár pedig is-
mertette a bizottsági tagok személyére a
régiókból érkezett javaslatokat.

23./2014. (05. 28.) elnökségi
határozat: Az elnökség az Orszá-
gos Választási Bizottság elnöki te-
endõinek ellátására felkéri Or-
bán Tibort, a Gyõri Erdõgazdasá-
gi Helyi Csoport tagját. Az OVB
tagjainak a következõ személye-
ket kéri fel: Dr. Marosi György –
Nyugat-dunántúli Régió, Ifj. Pin-
tér Ottó – Dél-dunántúli Régió,
Bogdán József – Közép-magyar-
országi Régió; Tóth Gábor –
Észak-magyarországi Régió; Nagy
Igor – Észak-alföldi Régió, Sere
Ferenc – Dél-alföldi Régió. Az
OVB elnökét felkéri a bizottság
összehívására és a 2014. évi vá-
lasztások lebonyolítására.

A szavazáson jelen van 6 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 6 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette a helyi
csoportok és szakosztályok elsõ féléves

mûködését, az Alapszabályban foglalt
kötelezettségek teljesülését. A titkárság
március és május folyamán a valami-
lyen elmaradásban lévõ helyi csoporto-
kat és szakosztályokat több alkalommal
értesítette. Az Alapszabályban meghatá-
rozott létszámmal nem rendelkezõ szak-
osztályok közül többen jelezték, hogy
nem tudják folytatni a mûködést, töb-
ben pedig levélben kértek haladékot a
létszám kiegészítésére. Többszöri kérés
után 14 fõ rendes tag még mindig nem
csatlakozott egyik helyi csoporthoz
sem, számukra a titkárság utolsó kérést
küld postai úton. A helyi csoport és szak-
osztály névsorok tisztázása a mûködési
támogatás lehetõségei és a választások
lebonyolíthatósága szempontjából is
fontos kérdés.

24./2014. (05. 28.) elnökségi
határozat: Az elnökség felhívja az
Alapszabályban foglalt feltétele-
ket nem teljesítõ helyi csoportok
és szakosztályok figyelmét, hogy
legkésõbb a helyi választások le-
bonyolításával egyidejûleg ren-
dezzék az elmaradásokat, ellenke-
zõ esetben a régióképviselõ ill. a
fõtitkár kezdeményezi a csoport
megszüntetését. Az ezzel kapcso-
latos értesítéseket, az elmaradá-
sok részletes ismertetésével a tit-
kárság küldi meg az érintett cso-
port tisztségviselõi részére.

A szavazáson jelen van 6 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 6 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az ötödik napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár beszámolt az Erdész
Panteon gyarapodásáról, amelyben már
39 erdész elõd életrajza szerepel. A Pan-
teonban szereplõ személyek kiválasztása
azonban kérdéseket vet fel, amelyben az
elnökség állásfoglalását kéri. Zambó Pé-
ter elnök elmondta, hogy alapvetõ cél az
egyesülethez kötõdõ elhunyt személyek
(tisztségviselõk, kitüntetettek stb.) emlé-
kének megõrzése, a jövõben a hozzájuk
kapcsolódó emlékhelyek ápolása, gon-
dozása. A téma részletes tárgyalását a kö-
vetkezõ, az összes érintett régióképvise-
lõ jelenlétével tartott elnökségi ülésen is-
mét napirendre tûzi a testület.

Az egyebek napirendi pontok között
Nagy László fõszerkesztõ tájékoztatott az
Erdészettörténeti Közlemények digitali-
zálásának helyzetérõl, a munka június
végéig várhatóan befejezõdik. Zambó
Péter elnök köszönettel tájékoztatást
adott a Wagner Károly Alapítvány támo-
gatásáról, melyet a Könyvtár idei mûkö-
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déséhez biztosít. Az elnök elmondta to-
vábbá, hogy az MNV Zrt. várhatóan az
OEE hasznosításába adja a tervezett er-
dész idõsotthon megvalósítását szolgáló
Sopron-újhermeszi volt határõr lakta-
nyát. A részletek ismeretében az elnöksé-
get, és a küldöttgyûlést tájékoztatja. Lom-
niczi Gergely beszámolt a Natura 2000 te-
rületek erdõgazdálkodásával kapcsola-
tos, nyertes LIFE pályázatról, ismertette
az Év Erdésze Verseny és a Vándorgyûlés
szervezésének aktuális helyzetét. Tájé-
koztatott a közhasznúság megõrzéséhez
szükséges dokumentumok összeállításá-
ról, beadásáról. Ismertette az Erdészeti és
Energetikai Szaporítóanyag Termékta-
nács együttmûködési célú megkeresését,
melyet az elnökség örömmel fogadott, és
kérte a megállapodás elõkészítését.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök  

NEKROLÓG

A Civil törvény alapján az eddig köz-
hasznú civil szervezetek 2014. május
31-ig kezdeményezhetik a közhasznú
jogállásuk megõrzését a módosított lé-
tesítõ okirat benyújtásával. A módosítás
során figyelemmel kell lenni az új Ptk.
elõírásaira, el kell végezni az emiatt
szükséges és egyéb aktuális változtatá-
sokat az Alapító Okiratokban. A jogsza-
bályok által szabott benyújtási határidõ
miatt nem volt lehetõség a következõ
elnökségi ülés megvárására, ezért az el-
nök az elnökség ügyrendjében foglal-
tak szerint ülés nélküli határozathoza-
talra küldte ki az anyagokat.

A módosított Alapító Okiratot e-mail-
ben 2014. május 9-én kapták meg az el-
nökség tagjai.

A szavazás eredménye:

19./2014. (05. 13.) elnökségi
határozat: Az OEE elnöksége az
Erdészcsillag Alapítvány Alapí-

tó Okiratának módosítását az
elõterjesztett formában elfo-
gadja.

Szavazott 7 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 7 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

20./2014. (05.13.) elnökségi
határozat: Az OEE elnöksége a
Wagner Károly Alapítvány Ala-
pító Okiratának módosítását az
elõterjesztett formában elfo-
gadja.

Szavazott 7 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 7 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

Budapest, 2014. május 15.

Zambó Péter
elnök  

Lomniczi Gergely
fõtitkár 
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elnökségi határozatáról az Erdészcsillag Alapítvány Alapító Okiratának
és a Wagner Károly Alapítvány Alapító Okiratának módosításával

kapcsolatban

A Baár-Madas Református Gimnázium
csapatának sikerét hozta a „Fiatalok
Európa Erdeiben” (Young People in Eu-
ropean Forests) tanulmányi verseny
2013/2014-es nemzeti döntõje. A döntõ-
be 11 középiskolás diákcsapat jutott be
és mérte össze tudását, kreativitását. 

A versenyt elsõ ízben 2010-ben hirdet-
ték meg. Célja, hogy a középiskolás
diákok megismerjék Európa és az eu-
rópai országok erdeit, az erdõk termé-
szet- és környezetvédelemben betöl-
tött szerepét, valamint az erdészek
munkáját. 

A megmérettetés nemzeti és nemzet-
közi fordulóból állt. A versenyre 2-3 fõs
csapatok jelentkezhettek 12-18 éves
tagokkal. A hazai versenyt az Országos
Erdészeti Egyesület és a Kitaibel Pál Kö-
zépiskolai Biológiai-, Környezetvédel-
mi Tanulmányi Verseny szervezi. 

Idén az elsõ fordulóban mintegy 40

iskola 250 diákja
mérte össze tudá-
sát, az európai er-
dõkrõl szóló teszt
megírásával. A dön-
tõben viszont az
angol nyelvû teszt
mellett, tudomá-
nyos poszterrel is
készülniük kellett
a diákoknak. A poszter témája az akác
erdészeti jelentõsége volt, melynek
kapcsán be kellett mutatni annak elter-
jedését, ökológiai és gazdasági szerepét
és a fafaj aktuális megítélését. A csapa-
tok által készített tudományos poszte-
rek egytõl-egyig igen magas színvona-
lat képviseltek, több, akár egyetemi
szinten is megállná a helyét. A zsûri a
szakmai tartalom mellett a poszterek
esztétikáját és a szemléltetés módját is
értékelte. 

Az elsõ három helyezett csapat:

1. Baár-Madas Ref.Gimnázium 
2. Eötvös József Gimnázium
3. Városmajori Gimnázium
Az elsõ helyezett csapat szerezte

meg a jogot Magyarország képviseleté-
re a nemzetközi döntõben, amely 2014
õszén lesz a németországi Eberswalde-
ban. 

A verseny hazai szervezését a Vidék-
fejlesztési Minisztérium Zöld Forrás
Programja támogatta. 

Országos Erdészeti Egyesület
További információ: www.oee.hu

Ismét Baár-Madas diákok az YPEF
nemzetközi döntõjében


