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Az ülés helyszíne: Budakeszi, Vadas-
park Étterem

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait, Bak Juliannát,
az Ellenõrzõ Bizottság elnökét, az EB
tagjait és az érdeklõdõ tagokat. Megál-
lapította, hogy 42 fõvel a küldöttgyûlés
határozatképes. A jegyzõkönyv vezeté-
sére Lomniczi Gergely fõtitkárt, hitelesí-
tõknek Kovács András és Szabó Sza-
bolcs küldötteket javasolta, melyeket a
küldöttgyûlés egyhangúan elfogadott.
Ezután ismertette a napirendet, melyet
a küldöttek tartózkodás és ellenszava-
zat nélkül elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök ismertette, hogy a
2014. május 8-án módosított Alapsza-
bály tekintetében a Fõvárosi Törvény-
szék 13.Pk. 60.427/1989/35. számú vég-
zéssel hiánypótlási felhívást bocsátott
ki. A hiánypótlási felhívás értelmében
az Alapszabály egyes rendelkezéseinek
módosítása szükséges a döntéshozó
szerv, azaz a küldöttgyûlés és az elnök-
ség üléseinek nyilvánossága tekinteté-
ben, a nyilvántartások vezetése és nyil-
vánossága tekintetében, így módosítani
kell a preambulumot, a 9. §. 6, 8 és 12. §
1. pontjait, valamint a 12. § 7. és a 13. §
3. pontját az elnökség döntéshozatala
tekintetében, valamint a vezetõ tisztség-
viselõk tekintetében. Õket feltüntetve
új rendelkezésként beépítésre kerülnek
a 12. § 13. és a 17. § 14. pontjai. Ezt kö-
vetõen részletesen ismertette a hiány-
pótlási felhívást, valamint az az alapján
elõkészített egységes szerkezetû Alap-
szabályt. A hiánypótlás keretében szük-
séges a lakcímet is tartalmazó tagnévsor
benyújtása, amellyel kapcsolatban a ta-
gok aláírását is kérte a Törvényszék, de
mivel az egyesület taglétszámának
nagysága miatt ennek beszerzése
aránytalan terhet jelent, így a Törvény-
széktõl e körben méltányosságot kér. 

A fentiekben rögzített hiánypótlási
felhívás értelmében az Alapszabályt
küldöttgyûlés határozatával módosítani
szükséges. A hiánypótlási felhívás alap-
ján, illetve a küldöttgyûlés határozatára
vonatkozó határozati javaslat alapján az
Alapszabályban a módosított rendelke-
zések „dõlt” betûvel, a hatályon kívül
helyezett rendelkezések dõlt áthúzott
betûvel kerülnek jelzésre, míg a 2014.

május 8-i küldöttgyûlés által elfogadott
és a hiánypótlási felhívással nem érin-
tett rendelkezések az Alapszabály törzs-
szövegébe azonos betûtípussal és for-
mával beépítésre kerültek. 

A módosítási javaslatot az Elnökség
és az Ellenõrzõ Bizottság tárgyalta és el-
fogadásra javasolja. A küldöttek megvi-
tatták a változásokat, melynek alapján a
küldöttgyûlés a következõ határozato-
kat hozta.

1./2015. (01. 28.) küldöttgyûlé-
si határozat: Az OEE küldöttgyû-
lése az Alapszabályt a javaslattal
egyezõen módosítani rendeli. A
fentiek értelmében módosítja a
preambulumot. A döntéshozó
szerv, azaz a küldöttgyûlés és az
elnökség üléseinek nyilvánossá-
ga és döntéshozatala tekinteté-
ben azokat nyilvánossá teszi, a
nyilvántartások vezetése és nyil-
vánossága tekintetében azokat
pontosítja és nyilvánossá teszi,
ebben az értelemben módosítja
az Alapszabály 9. § 6. és 8., a 12. §
1. és 7., valamint a 13. § 3. pont-
ját. Továbbá a vezetõ tisztségvise-
lõket az Alapszabályban feltün-
tetni rendeli, így új rendelkezés-
ként beépítésre kerülnek a 12. §
13. és a 17. § 14. pontjai.

A szavazáson jelen van 42 fõ
küldött. Igen: 42 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

2./2015. (01. 28.) küldöttgyûlé-
si határozat: Az OEE küldöttgyûlé-
se az 1./2015. (01. 28.) számú ha-
tározatokban foglalt módosítá-
sokkal az OEE Alapszabályának
egységes szerkezetbe foglalt mó-
dosítását elfogadja.

A szavazáson jelen van 42 fõ
küldött. Igen: 42 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

A második napirendi pont kereté-
ben Zambó Péter elnök ismertette a
létrehozandó Erdész Idõsotthonnal
kapcsolatos elképzelést. Az idõsotthon
létrehozására megfelelõ, Sopron-Her-
mesen található volt határõrlaktanya
használatbavételére elõzetes tárgyalá-
sok zajlottak a tulajdonosi jogokat gya-
korló MNV Zrt.-vel. Ezek alapján az
Egyesületnek lehetõsége van az ingat-
lan megfelelõ idõtartamra történõ in-
gyenes használatbavételére. A tárgya-
lások folytatásához, a használati meg-
állapodás aláírásához kéri a küldött-
gyûlés felhatalmazását. A kérdést az
Elnökség tárgyalta, és támogatja a kez-
deményezést. A küldöttek megvitatták
az elõterjesztést, és egyetértettek az
abban foglalt következõ tárgyalási
alapelvekkel: az Egyesület kapja in-
gyenes használatba az ingatlant; a
megállapodás a mûködtetéshez biz-
tonságosan elegendõ idõtartamra szól-
jon; a felmondási feltételek, határidõk
ne veszélyeztessék az idõsotthon mû-
ködését; az idõsotthon létrehozásának
meghiúsulása esetén a használati meg-
állapodás az Egyesületre nézve hátrá-
nyos jogkövetkezmény nélkül felbont-
ható legyen. A hozzászólások során az
idõsotthon tervezésével, mûködtetésé-
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vel kapcsolatban fogalmaztak meg ja-
vaslatokat, amelyek az ingatlan hasz-
nálatbavétele utáni továbblépés esetén
lesznek szükségesek. A napirendi pont
zárásaként a küldöttgyûlés a követke-
zõ határozatot hozta.

3./2015. (01. 28.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés fel-
hatalmazza az Egyesület elnökét,
hogy az MNV Zrt.-vel a Sopron-
Hermesen tervezett Erdész Idõs-
otthon épületének használati
megállapodása tekintetében tár-
gyalásokat folytasson és az Egye-
sület számára kedvezõ feltételek
elérése esetén a megállapodást
aláírja.

A szavazáson jelen van 42 fõ
küldött. Igen: 42 fõ, Nem: 0 fõ,
Tartózkodott: 0 fõ

Az egyebek napirendi pontban
Schmotzer András küldött javasolta az
elhunyt tagtársak sírhelyeinek gondo-
zását, az Erdész Panteon ilyen irányú
kialakítását. Zambó Péter elnök meg-
erõsítette az ezzel kapcsolatos elnöksé-
gi szándékot, jelezve, hogy a helyi cso-
portok aktív közremûködését fogják
kérni ezen a területen.

Vadas Ferenc
küldött az egyesü-
leti kiadványok
megjelentetési ter-
vérõl érdeklõdött,
amire válaszul
Lomniczi Gergely
fõtitkár elmondta,
hogy Madas And-
rás tiszteletbeli
örökös elnök
visszaemlékezése-
inek második kö-
tete, a Gyökerek
és lombok 10. kö-
tete és egy erdészettörténettel foglalko-
zó képeskönyv kézirata készül, ezek
megjelentetéséhez keresi jelenleg a for-
rásokat az Egyesület.

Kovács Péter küldött az erdõtörvény
módosításában vállalt egyesületi szerep-
rõl érdeklõdött. Zambó Péter elnök is-
mertette, hogy az Egyesület a Földmû-
velésügyi Minisztérium stratégiai part-
nereibõl kialakított munkacsoport tag-
jaként vesz részt a törvénytervezet elké-
szítésében, amelynél alapnak a 2012-
ben készített konszenzusos javaslatot
tekinti.

A küldöttgyûlés végén dr. Sárvári
János, a Könyvtár õre méltatta Kaán

Károly erdõmérnök szakmai és egyesü-
leti munkásságát, akinek aznap emlé-
keztek halála 75. évfordulójára. A kül-
döttek egyperces néma tiszteletadással
adóztak Kaán Károly emlékének.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, és bezárta a küldöttgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:
Kovács András 
Szabó Szabolcs  
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Finoman szólva is sajátos címmel szólítja
meg a kötet szerzõje – Sárközy György
jászsági erdésztechnikus, felsõfokú vad-
gazda – a 2013-ban kiadott önéletrajzi ih-
letésû könyvével, a remélt olvasóit. Elsõ
látásra kissé provokatívnak is tûnhet,
már-már a városi flaszterek szlenges
szófordulatainak hangulatát idézi fel.
De belelapozva a kötetbe, az elõzék
olvasása során rögtön tudatosul ben-
nünk, hogy messze nem errõl van szó.

Életvillanások. Ez lenne a megfe-
lelõ mûfaji meghatározás, már ha is-
merne ilyet az irodalom. A kifejezés
mégis jól jellemzi a kötet egészét.
Ahogy a szerzõ fogalmaz: élettörté-
neti laza füzér egy jászberényi er-
dész tollából. Észlelések, érzel-
mek, emlékek becsülendõ nyílt-
sággal leírva, vállalva a nyilvános-
ság elõtti személyes megmérette-
tést, egy életút örömeinek, bána-
tainak, konfliktusainak és dönté-
seinek patikamérlegre tételét.
Ez az õszinte vállalhatóság adja
meg a kötet hitelességét.

Az emlékekbe bevésõdött történé-
sek, a felcseperedéstõl az erdésszé vá-
lásig, a barátokról, rokonokról, család-
tagokról, munkatársakról, nem a naplók-
ra vagy az életrajzi írásokra jellemzõ

szoros idõrendben követik
egymást. Inkább a gondola-
tok, érzések szabad folyásán
keresztül ismerhetjük meg
egy máig köztünk élõ alföldi
erdész életének egy-egy kép-
kockáját. Képek villannak fel
sorban, ahogy magunk is
visszaemlékezni szoktunk
gyerekkorunk, ifjúságunk ese-
ményeire, találkozásainkra, és
a nagy szerelemekre. 

A szerzõ saját bevallása sze-
rint néhány ismerõse megkér-
dezte tõle, hogy: „Minek ez Gyu-
ri?” A válasz egyszerû volt és
egyenes. Mert velünk történt
meg. S ha ezek az életízû minden-
napi küzdelmeink történései ér-
deklik az olvasót, keresse meg
közvetlenül a jászberényi szerzõt,
hogy a kötethez jusson. (Elérhetõ-
ségét a Szerkesztõség örömmel
megadja.)

Nagy László 

KIT ÉRDEKEL? KIT ÉRDEKEL...
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