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Az eddigi elnöknek, Zambó Pé-
ternek szavazott bizalmat a követ-
kezõ négy éves idõszakra az Or-
szágos Erdészeti Egyesület kül-
döttgyûlése a 2014. november 28-
án tartott tisztújításon. Zambó Pé-
ter így a második ciklust kezdi az
egyesület elnökeként. A küldöttek az országos vezetõség
többi tagját is megválasztották, amelynek eredményeként
mind az elnökségbe, mind az Ellenõrzõ Bizottságba több új
ember is bekerült.

Az Országos Erdészeti Egyesület 2014. november 28-án
megválasztott elnöksége:

Zambó Péter – elnök

Kiss László – általános alelnök
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó – technikus alelnök
Mocz András – magánerdõs alelnök
dr. Oroszi Sándor – az Erdészeti Lapok szerkesztõbizottsá-

gának elnöke
Dobre-Kecsmár Csaba – régióképviselõ, Észak-Magyarország
Gencsi Zoltán – régióképviselõ, Észak-Alföld
Köveskuti Zoltán – régióképviselõ, Nyugat-Dunántúl
Spingár Péter – régióképviselõ, Dél-Dunántúl
Szabó Tibor József – régióképviselõ, Dél-Alföld
Szentpéteri Sándor – régióképviselõ, Közép-Magyarország

Az Országos Erdészeti Egyesület
2014. november 28-án megválasztott El-
lenõrzõ Bizottsága:

Bak Julianna – EB elnök
Ferenczi Tamás – EB tag
Kolozsvári Ákos – EB tag
Kovácsné Schultheisz Margit – EB tag
Vaspöri Eszter – EB tag
Az új elnökség 2015. január 1-jével

veszi át hivatalát, addig a leköszönõ el-
nökség ügyvivõként folytatja a mûkö-

dést, és elõkészíti az átadás-átvételt.
A küldöttek döntöttek még a 2015. évi tagdíjról, amelyet az

elnökség javaslata alapján, az alacsony inflációra való tekin-
tettel nem változtattak. Így az aktív dolgozók évente 9600, a
nyugdíjasok 3600, míg a tanulók és határon túli tagok 1200
forint tagdíjat fizetnek jövõre is.

Országos Erdészeti Egyesület
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Zambó Péter az OEE elnöke
Megválasztották az egyesület új vezetõségét 

Az Országos Erdészeti Egyesület képviseleté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkárt is a Nemzeti
Fenntartható Fejlõdési Tanács tagjai közé vá-
lasztották. A 32 tagú tanács tagjainak negye-
dét társadalmi szervezetek jelölhetik. Két-két
tagot delegálhatnak a szociális és egészség-
ügyi, a réteg- és korosztályi, az oktatási és kulturális, valamint
a környezet- és természetvédõ társadalmi szervezetek.

A nyolc civil delegáltból hatot választottak meg 2014. no-
vember 21-én, a szociális és egészségügyi, az oktatási és kul-
turális, valamint a réteg- és korosztályi civil szervezetek kép-
viselõit. 

A választási folyamat másfél hónapja kezdõdött, 160 civil
szervezet jelentkezett a tanácsba. A választási folyamatba je-
lentkezés önkéntes volt, és bármelyik, az érintett területeken
tevékenykedõ országos hatáskörû civil szervezetnek lehetõ-
sége volt regisztrálnia magát.

A szociális és egészségügyi civil szervezetek Cser Ágnest
(Hetedik Szövetség) és Nékám Lajos Kristófot (Magyar Aller-
gia Szövetség), az oktatási és kulturális szervezetek Lomniczi
Gergelyt (Országos Erdészeti Egyesület) és Molnár Zoltánt

(Környezet- és Természetvédelmi Oktató-
központok Országos Szövetsége), a réteg- és
korosztályi társadalmi szervezetek pedig Ja-
kus Lászlót (Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesület) és Németh Gergelyt (Magyar Pre-
venciós Alapítvány) választották. A tanácsta-

gok mandátuma négy évre szól.
Az Országgyûlés 2007-ben döntött a Nemzeti Fenntartható

Fejlõdési Tanács létrehozásáról, amely a fenntartható fejlõdés
kérdéskörében egyeztetõ, véleményezõ, javaslattevõ testület.
Feladata a fenntartható fejlõdés ágazatokon átnyúló, horizon-
tális vizsgálata. Tevékenységét a www.nfft.hu honlapon lehet
nyomon követni, ahonnan a 2013-ban elkészített és az Or-
szággyûlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlõdési
Keretstratégia is letölthetõ.

A 32 tagú tanácsban képviselettel rendelkeznek a gazdasá-
gi érdek-képviseleti szervezetek, a szakszervezetek, az egyhá-
zak, a társadalmi, civil szervezetek, a tudomány és felsõoktatás
intézményei, a nemzetiségek, a parlamenti frakciók és a kor-
mány is. A tanács élén az Országgyûlés mindenkori elnöke áll.

Országos Erdészeti Egyesület

Egyesületi delegált a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Tanácsban



Az egyesület gazdálkodásának legfõbb
célja, hogy az eltervezett programokat
meg tudja valósítani, a szakma számára
fontosnak tartott kiadványokat meg
tudja jelentetni, mûködtetni tudja az ér-
tékes könyvtárát, folyamatosan megje-
lentesse az Erdészeti Lapokat, meg-
tegye mindazokat, amitõl a tagság min-
dinkább azt érezheti, hogy „jó egyesü-
leti tagnak lenni”.

Mivel az Ellenõrzõ Bizottság legin-
kább a számok tükrében értékel, bemu-
tatjuk a három és háromnegyed év leg-
fontosabb számait. Az összesítésbõl
szándékosan hagytam ki az eredményt,
mivel nem az a cél, hogy minél nagyobb
eredményt érjen el az egyesület, hanem
az, hogy meglegyenek az eltervezett
programokhoz, projektekhez és a meg-
felelõ mûködéshez szükséges bevéte-
lek. Természetesen nem lehet a gazdál-
kodás folyamatosan veszteséges, mert
akkor felélné az egyesület a tartalékait.

A 2010-ben még jelentõs mértékû ál-
lami támogatás állt rendelkezésre a mû-
ködés finanszírozására. Az NFA-tól és
az SZJA 1%-ából kapott támogatás 9,8
MFt volt. 2011-tõl az NFA támogatás
megszûnt, az SZJA 1%-ából kapott tá-
mogatások is lecsökkentek, 2013-ban
már csak 0,6 MFt volt.

Az Ellenõrzõ Bizottság már 2010 vé-
gén is szorgalmazta, hogy belsõ forrás-
ból kell megteremteni az Egyesület
alapvetõ mûködtetéséhez szükséges
bevételeket, mert nem függhet a bi-
zonytalan támogatásoktól sem az admi-
nisztratív feladatok ellátása, sem a leg-
fontosabb egyesületi célok elérése. A
pályázatokon elnyerhetõ támogatáso-
kat további projektekre lehet és kell
használni.

A 2012-tõl már megvalósulhatott ez a
célkitûzés, ami látszik a tagdíjbevételek
növekedésébõl. Az Ellenõrzõ Bizottság
nevében is köszönöm a tagságnak, a jo-
gi személy tagvállalatoknak, hogy meg-
értették ennek fontosságát és nagy múl-
tú egyesületünk mûködését ezzel meg-
szilárdították.

A bevételek, közöttük a tag-
díjbevételek, ha szerény mér-
tékben is, de folyamatosan
emelkedtek 2012-tõl, ami a
tagság bõvülését jelenti,
mert tagdíjemelés nem volt
és az ún. „mûködési” támo-
gatások csökkenése ellenére
nõttek a pályázatokon elnyer tá-
mogatások is. Ezekbõl különféle prog-
ramok, kiadványok költségeit fedez-
tük, fedezzük.  Jelentõs a Wagner Ká-
roly Alapítványtól kapott támogatás is,
amibõl az egyesület könyvtárát lehet
fejleszteni.

Az OEE a nehezebb pénzügyi idõ-
szakban is megõrizte a biztonsági tarta-
lékot jelentõ pénzösszeget. Az év végi
záró pénz- és értékpapír-állományok a
következõ évi biztonságos kezdést ga-
rantálják.

Az állandó kiadások tekintetében a
legnagyobb tétel az Erdészeti Lapok ki-
adásának és a tagokhoz való eljuttatásá-

nak költsége, ami már meghaladja az
évi 20 MFt-ot. Az egyesület a számláit
folyamatosan határidõre fizeti, nincse-
nek tartozásai. A kintlévõségei is kezel-
hetõ szintûek voltak az elmúlt években.

A pénzügyi helyzet stabilizálása ré-
vén már a helyi csoportok programjai-
nak finanszírozásra is jutott a bevételek-
bõl, ha szerény mértékben is.

A következõ évek feladata lesz, hogy
a helyi csoportok, szakosztályok mûkö-
déséhez, programjaihoz nagyobb mér-
tékben tudjon az egyesület hozzájárul-
ni.

Az egyesület az „Erdészcsillag” Ala-
pítványt is mûködtetni tudta, folyama-
tosan támogatva a rászorulókat és ösz-

töndíjjal jutalmazva az erdész szak-
képzésben kiváló teljesítményt

nyújtó tanulókat.
Fontos lépések történtek

az elmúlt években az egye-
sületi vagyon értékének fõ-
könyvben való megjeleníté-

se érdekében is. Most már ér-
tékkel van nyilvántartva az Er-

dészeti Lapok kiadói joga, és meg-
jelent a Lapok archiválásának értéke is.
Az egyesület könyvtári eszközeinek át-
értékelése is megtörtént, így azok is va-
lós értéken szerepelnek a vagyonban.
Tudtuk mi eddig is, hogy ezek az Egye-
sületé, de a könyvekben nem, vagy
nem reális értéken szerepeltek. A kész-
letek között kimutatott régi, elfekvõ, de
értékkel nyilvántartott könyvek átérté-
kelése is megtörtént. Az Ellenõrzõ Bi-
zottság véleménye szerint az egyesület
mérlegében kimutatott eszközök értéke
jelenleg megfelelõ, a valós értéket tük-
rözik.

Megújításra került a számviteli poli-
tika és a pénzügyi szabályzat is, egy-
részt igazodva a törvényi változások-
hoz, másrészt pontosabb elõírásokat
tartalmaznak a napi ügymenetre vo-
natkozóan.

Összességében, az Ellenõrzõ Bizott-
ság az éves beszámolókról alkotott vé-
leményében megfelelõnek ítélte az
egyesület gazdálkodását, ami biztosítot-
ta a folyamatos mûködést és jelentõl fe-
ladatok, programok megvalósítására is
fedezetet nyújtott. 

Ezúton köszönöm az Ellenõrzõ Bi-
zottság tagjainak a négy éves munkáját.

Bak Julianna
elnök, OEE Ellenõrzõ Bizottság
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Az OEE gazdálkodása — 2010—2014
Az Ellenõrzõ Bizottság elnökének értékelése

1. ábra Az egyesület gazdálkodása

Évek

2010 2011 2012 2013 2014. 1–9. hó

Összes bevétel 49 048 41 909 54 268 56 754 59 449

- tagdíj 14 054 19 220 37 661 38 630 38 839

- támogatások, 
pályázatok 14 959 4 190 6 886 7 226 9 193

Saját tõke év végén 12 767 13 604 13 902 32 879

Mérlegfõösszeg 
év végén 27 352 25 878 25 654 63 007

Pénzeszköz és 
értékpapír-állomány 17 772 12 609 12 634 16 874  
év végén

Az Egyesület jelenlegi Elnöksége és

Ellenõrzõ Bizottsága 2010 elsõ fél-

évétõl végzi tevékenységét. Kicsit

zárszámadás is ez az összefoglaló a

gazdálkodásról, hiszen megtörtént

a 2015-tõl regnáló új tisztségvise-

lõk megválasztása.
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Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter 26 stratégiai partnerségi
megállapodást adott át a kertészet,
a vetõmag, a méhészet, a növény-
védelem, az állatgyógyászat, a hús-
és élelmiszeripar, az édességipar, a
haltermelés, a vadászat, az erdé-
szet, a gabonafeldolgozás, a takar-
mánygyártás, valamint a fiatal gaz-
dák érdekképviseletének területén
mûködõ civil, illetve szakmaközi
szervezet képviselõi számára.

A miniszter elmondta, hogy a szak-
tárca az új kormányzati ciklusban is foly-
tatni kívánja azt a közös munkát, amelyet
még 2012-ben indított el. Ezt a törekvést
szolgálja az is, hogy a tárca eddig 28 szer-
vezettel kötött ilyen jellegû megállapo-
dást, amelyek között három szervezet
(Magyar Solymász Egyesület, Magyar
Vadgazdálkodási Szakértõk Országos
Egyesülete, Pro Silva Hungaria Egyesület)
újonnan csatlakozott az Földmûvelésügyi
Minisztérium stratégiai partnereihez.

Ezek az egyezmények minden eddi-
ginél szorosabb együttmûködéseket

tesznek lehetõvé az ágazatokat érintõ
jogszabályok elõkészítésében, az átfo-
gó programok és stratégiai dokumentu-
mok megalkotásában. A hatékony
együttmûködés alapja a partnerek, va-
lamint a minisztérium közötti kölcsönös
információcsere, a rendszeres egyezte-
tések és konzultációk. 

A stratégiai partnerek az agrárium, az
élelmiszeripar súlyponti ágazatait kép-
viselik, valamint komoly szerepet vál-
lalnak a magyar vidék és a nemzet érté-
keinek megõrzésében is.

A szaktárca agrárpolitikájában
központi helyet foglalnak el azok
a fejlesztések, amelyek új munka-
helyeket hoznak létre és egyre
több családnak biztosítanak tisz-
tes megélhetést. A hatékonyan
mûködõ társadalmi szervezetek a
vidék és az ország gazdaságának
fontos mozgatórugói. Ennek je-
gyében születtek a stratégiai part-
nerségi megállapodások, ame-
lyek a civil szervezetek által õr-
zött értékeket közvetlenül be

tudják kapcsolni a jogalkotás folya-
matába.

Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy
minden lehetséges eszközzel segíteni
fogja stratégiai partnereit annak érdeké-
ben, hogy a társadalmi szervezetek
szellemi tõkéje erõsítse a vidék és az or-
szág gazdaságát.

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében Zambó Péter elnök vette át Faze-
kas Sándortól a stratégiai partnerséget
igazoló dokumentumot.

Forrás: FM
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Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2015. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2015.
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: 2015. január 31. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2015. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2014. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoport

titkároknál beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, tagsági kártya számát és lakcímét kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok
nevét, tagsági kártyaszámát és címét tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy
átutalással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2015 márciusában kiosztott matricával történik, a 2014-es kártyák
2015. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kívánok!

Budapest, 2014. december 1. Lomniczi Gergely, fõtitkár

Tagdíj 

befizetési 

felhívás! A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2015. január 31.

szombat

A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2015. január 31.

szombat

Stratégiai partnerségi megállapodás a
Földmûvelésügyi Minisztériummal


