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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, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és
Mocz András alelnökök, dr. Oroszi Sán-
dor SZB elnök, Dobre-Kecsmár Csaba,
Köveskuti Zoltán, Spingár Péter, Szabó
Tibor és Szentpéteri Sándor régióképvi-
selõk (10 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár,
Nagy László EL fõszerkesztõ

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán ré-
gióképviselõ, dr. Sárvári János a Könyv-
tár õre

Az ülést megnyitva Zambó Péter az
új elnökség elsõ, alakuló ülésén kö-
szöntötte a megjelent elnökségi tago-
kat, meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 10 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergelyt, a hitelesítésre dr. Oroszi Sán-
dort és Szentpéteri Sándort kérte fel.
Fentieket, és az ismertetett napirendet
az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban az elnök-
ség tagjai röviden beszámoltak szakmai
életútjukról és az elnökségi munkával
kapcsolatos terveikrõl, céljaikról. Az el-
nökségben öt fõ a korábbi ciklusban is
vezetõ tisztségviselõ volt, hatan újon-
nan kerültek a testületbe. Bak Julianna
bemutatta az Ellenõrzõ Bizottság tagjait,
Lomniczi Gergely fõtitkár pedig a titkár-
ság dolgozóit.

A második napirendi pontban Zambó
Péter ismertette a leköszönõ és az új el-
nökség közötti átadás-átvétel Alapsza-
bályban rögzített rendjét, majd javaslatot
tett a 2015–2018-as idõszakra szóló
egyesületi mûködési stratégia kidolgozá-
sára. Fentiekkel kapcsolatban az elnök-
ség a következõ határozatokat hozta.

1./2015. (01. 23.) elnökségi ha-
tározat: Az átadás-átvételt az el-
nök és az általános alelnök bo-
nyolítja le, az átadás-átvételi jegy-
zõkönyv elkészítése a fõtitkár fe-
ladata. A jegyzõkönyvet az Elle-
nõrzõ Bizottság elnöke ellenjegy-
zi. Az átadás-átvételt a soron kö-
vetkezõ elnökségi ülésig le kell

bonyolítani, a jegyzõkönyvet az
ülésen be kell mutatni.

A szavazáson jelen van 10 fõ
elnökségi tag. Szavazatok: 10
igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

2./2015. (01. 23.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a 2015–2018-
as idõszakra szóló stratégia és a
2015. évi munkaterv elõkészíté-
sével megbízza Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó, Szabó Tibor,
Szentpéteri Sándor tagokat és
Lomniczi Gergely fõtitkárt. Az el-
nökség tagjai 2015. február 15-ig
küldhetik meg írásos javaslatai-
kat, amely alapján a készítõk a
2015. márciusi elnökségi ülés elé
terjesztik a terveket.

A szavazáson jelen van 10 fõ
elnökségi tag. Szavazatok: 10
igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban dr.
Oroszi Sándor SZB elnök javaslatot tett
az Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsá-
gának tagjaira. Az eddigi tagok mellett
javasolta az erdészeti hatóságnál és az
erdészeti kutatásban dolgozó kollégák
bevonását a szerkesztõbizottsági mun-
kába.

3./2015. (01. 23.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség az Erdészeti
Lapok szerkesztõbizottsági tagjá-
nak a 2015–2018-as idõszakra a
következõ személyeket kéri fel:

dr. Bartha Dénes, Detrich Mik-
lós, Haraszti Gyula, Lengyel Lász-
ló, Lomniczi Gergely, Puskás La-
jos, dr. Sárvári János, dr. Schiber-
na Endre, Wisnovszky Károly.

A szavazáson jelen van 10 fõ
elnökségi tag. Szavazatok: 10
igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök ismertette a Díj Bizottság
javasolt összetételét. A Díj Bizottság el-
nökbõl és 8 tagból áll, az egyesületi ki-
tüntetések vonatkozásában bekéri, ke-
zeli, értékeli és rangsorolja a kitüntetési
javaslatokat, valamint közremûködik a
nem egyesületi kitüntetések elõterjesz-
téseinek kezelésében. A tagok közül 6
fõt a régiók javaslata alapján kér fel az
elnökség a munkára. A 2015. évi kitün-
tetési javaslatok beküldési határideje
2015. március 15., a kitüntetések átadá-
sa 2015. június 27-én, a kaposvári Ván-
dorgyûlés keretében történik.

4./2015. (01. 23.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a Díj Bizott-
ság elnökének és tagjainak a kö-
vetkezõ személyeket kéri fel a
2015–2018-as idõszakra:

dr. Kosztka Miklós elnök,
Szabó Tibor József, az elnök-

ség képviselõje,
Bús Mária, a szakosztályok és

tanácsok képviselõje,
Bogdán József, a Közép-Ma-

gyarországi Régió képviselõje,
Dufla Ferenc, az Észak-Alföldi

Régió képviselõje,
Kovács Gyuláné, az Észak-Ma-

gyarországi Régió képviselõje,
Puskás Lajos, a Dél-Alföldi Ré-

gió képviselõje,
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Ripszám István, a Dél-Dunán-
túli Régió képviselõje,

Zsuppán Ernõ, a Nyugat-Ma-
gyarországi Régió képviselõje.

A szavazáson jelen van 10 fõ
elnökségi tag. Szavazatok: 10
igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az ötödik napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár ismertette a 2014. május
8-án elfogadott Alapszabállyal kapcso-
latban érkezett törvényszéki hiánypót-
lást. Ennek értelmében szükséges az
Alapszabály egyes rendelkezéseinek
módosítása a döntéshozó szerv, azaz a
küldöttgyûlés és az elnökség üléseinek
nyilvánossága tekintetében, a nyilván-
tartások vezetése és nyilvánossága tekin-
tetében. Így módosítani kell a preambu-
lumot, a 9. §. 6., 8. és 12. § 1. pontjait, va-
lamint a 12. § 7. és a 13. § 3. pontját az el-
nökség döntéshozatala tekintetében. A
vezetõ tisztségviselõket név szerint fel-
tüntetve új rendelkezésként beépítésre
kerülnek a 12. § 13. és a 17. § 14. pontjai.
A törvényszék emellett kéri az érvényes
tagnévsort, amelynek személyenkénti
aláírását aránytalan tehernek ítéli a tit-
kárság, ezért kéri a Törvényszéket, hogy
ettõl méltányosságból tekintsen el. Bak
Julianna ismertette az Ellenõrzõ Bizott-
ság jóváhagyását a kiküldött tervezettel
kapcsolatban, azzal a két megjegyzéssel,
hogy a preambulum módosítása ebben
a formában furcsa, kizárólag a jogászi ja-
vaslat miatt érdemes elfogadni, illetve a
vezetõ tisztségviselõk címének feltünte-
tése nehézséget fog jelenteni a késõbbi
esetleges változások átvezetésének
szükségessége miatt. Lomniczi Gergely
ismertette Nagy Frigyes küldött Alapsza-
bályt módosító javaslatait. Az elnökség a
kérdést megvitatva úgy döntött, hogy a
módosítás csak a törvényszéki hiánypót-
lásban kérteket tartalmazza, egyéb, a
mûködési rendet finomító módosítási ja-
vaslatokkal késõbb foglalkozzon az
Egyesület.

5./2015. (01. 23.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség az elõter-
jesztésben foglalt változtatások-
kal az OEE Alapszabályának egy-
séges szerkezetbe foglalt módosí-
tását elfogadja, és azt a küldött-
gyûlésnek elfogadásra javasolja.

A szavazáson jelen van 10 fõ
elnökségi tag. Szavazatok: 10
igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A hatodik napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismertette az Erdész Idõs-
otthon létrehozásának tervét, amelynek

l é t r e h o z á s á r a
megfelelõ hely-
színnek kínálkozik
a volt Sopron-Her-
mesi Határõr Lak-
tanya épülete. Az
elõzõ elnökség az
épületet 2013
õszén megtekin-
tette. Az ingatlan
(Sopron 9401/1 és
Sopron 9401/2
hrsz) a Magyar Ál-
lam tulajdonában
van, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozik. A nemzet-
gazdasági miniszter döntése értelmé-
ben az Országos Erdészeti Egyesület
közhasznú szervezetként használati
megállapodás kötésével az állami va-
gyon kezelésére vonatkozó jogszabá-
lyok alapján használatba veheti az épü-
letet. Az épület teljes felújításra, átalakí-
tásra szorul, amihez megfelelõ források
elõteremtése szükséges. Az elnökség
megtárgyalva a kérdést a következõ
pontokat fogalmazta meg a használati
szerzõdéssel kapcsolatos tárgyalások
alapelveiként: ingyenes használatba
kapja az Egyesület az ingatlant; a mû-
ködtetéshez biztonságosan elegendõ
idõtartamra szóljon a megállapodás; a
felmondási feltételek, határidõk ne ve-
szélyeztessék az idõsotthon mûködé-
sét; az idõsotthon létrehozásának meg-
hiúsulása esetén a használati megálla-
podás az Egyesületre nézve hátrányos
jogkövetkezmény nélkül felbontható
legyen. A megállapodás megkötéséhez
az elnökség a küldöttgyûlés beleegye-
zését kéri.

6./2015. (01. 23.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség felhatalmaz-
za az Egyesület elnökét, hogy az
MNV Zrt.-vel a Sopron-Hermesen
tervezett Erdész Idõsotthon épü-
letének használati megállapo-
dása tekintetében tárgyalásokat
folytasson és az Egyesület számá-
ra kedvezõ feltételek elérése ese-
tén a megállapodást aláírja.

A szavazáson jelen van 10 fõ
elnökségi tag. Szavazatok: 10
igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban
Zambó Péter tájékoztatott az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület elnökével folytatott megbeszélés-
rõl, a X. Bányász-Kohász-Erdész Talál-
kozó egri rendezésében való részvétel-

rõl. Ismertette az erdei jégkárral foglal-
kozó tematikus nap tervezetét, amit a
közmédia a köztársasági elnök felkéré-
sére szervez 2015. március 1-jén. Be-
számolt az FM-ben az Erdõtörvény
módosítását elõkészítõ munkacsopor-
tok megalakulásáról, ahol az OEE az
FM stratégiai partnereit tömörítõ mun-
kacsoportban szerepel. Lomniczi Ger-
gely fõtitkár beszámolt a NATURA
2000 erdõk kezelésével foglalkozó LI-
FE pályázat partnerségi szerzõdésének
aláírásáról. Ismertette Ormos Balázs
megkeresését a soproni Erdõgép Köz-
pont jövõjével és a géptani füzetek di-
gitalizálásával kapcsolatban, melynek
részleteit az egyesületi stratégia készí-
tése kapcsán tárgyalja az elnökség.
Szintén tájékoztatott az Erdészeti Sza-
porítóanyag Terméktanáccsal a Pau-
lownia ültethetõségének kérdésében
közösen készített közleményrõl. Szabó
Tibor beszámolt az Ópusztaszeri Em-
lékparkban az erdészek ismételt bevo-
násáról, a kapcsolatok reménybeli ren-
dezõdésérõl. Andrésiné dr. Ambrus Il-
dikó tájékoztatott a Bedõ Albert szüle-
tésének 175. évfordulója alkalmából
március 20-ra tervezett ásotthalmi ren-
dezvényrõl, ahová kérte az OEE képvi-
selõinek megjelenését.  

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta. Az elnökség
tagjai az ülést követõen megtekintették
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tár restaurált mûtárgyait és a Könyvtár
mellett a titkárság új irodáit.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk: 
Szentpéteri Sándor

régióképviselõ 
dr. Oroszi Sándor

SZB elnök  

EGYESÜLETI ÉLET


