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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Budake-
szi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, Kiss Lász-

ló, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és Mocz
András alelnökök, Dobre-Kecsmár Csaba,
Köveskuti Zoltán, Szabó Tibor és Szentpé-
teri Sándor régióképviselõk (8 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna EB
elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár, Nagy
László EL fõszerkesztõ, dr. Sárvári János,
a Könyvtár õre, Csépányi Péter, Pintér
Eszter titkárságvezetõ

Kimentését kérte: dr. Oroszi Sándor
SZB elnök, Gencsi Zoltán és Spingár Pé-
ter régióképviselõk

Az ülést megnyitva Zambó Péter kö-
szöntötte a megjelent elnökségi tagokat,
meghívottakat. Megállapította, hogy az
elnökség 8 fõvel határozatképes. A jegy-
zõkönyv vezetésére Lomniczi Gergelyt,
a hitelesítésre Szabó Tibort és Szentpéte-
ri Sándort kérte fel. Fentieket, és az is-
mertetett napirendet az elnökség egy-
hangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár beszámolt az Egyesület ak-
tuális pénzügyi és tagsági helyzetérõl. A
vezetõi jelentés alapján a ráfordításoknál
idõarányos állást állapított meg. A bevéte-
leknél komoly eredmény az eddig elnyert
négy pályázat (NKA, Zöld Forrás, FM civil
szervezeti és EMMI tanulmányi versenyre
szóló). További támogatások vannak kilá-
tásban pl. az erdészeti erdei iskola hálózat
megsegítésére. Az SOS – Bajban az erdõ!
Adományokból eddig több mint 40 millió
forint folyt be, ezt a titkárság elkülönítve,
külön számlán kezeli. Egyelõre könyvkia-
dáshoz hiányzik forrás, nem biztosított
egyelõre a Gyökerek és lombok 10. köteté-
nek és a Madas emlékiratok második köte-
tének kiadási költsége. Pénzügyi források
kellenek továbbá a 2016-os jubileumi évre
történõ felkészüléshez. A taglétszám 130
fõvel nõtt a 2014-es évhez képest, kiugró
tagdíj hátralék sehol sincs. Az Erdészeti La-
pokat minden hónapban rekord mennyi-
ségben, 3900 példányban nyomtatjuk. A
küldöttgyûlés által elhatározott tagsági tör-
lések megtörténtek. A tagnyilvántartó pro-
gram megújítása elakadt, nem sikerült a
korábbi programból az adatátvitelt megol-
dani, új lehetõséget kell keresni. Az elnök-

ség megemlékezett Haják Gyula örökös
tagról, és Vadas Ferencrõl, a Szolnoki He-
lyi Csoport küldöttérõl, akik a közelmúlt-
ban hunytak el.

A második napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismertette, hogy 2012–15 kö-
zött a helyi csoportok 87%-ban használták
fel a rendelkezésükre álló mûködési kere-
tet, összesen 5,4 millió forintot. Négy helyi
csoport a keretnek csak kis részét használ-
ta fel, a régióképviselõk segítségét kérte az
õ tájékoztatásukban. Javasolja a mûködési
keret változatlan összegben történõ meg-
tartását, azzal a módosítással, hogy a fel
nem használt keretet 2015-rõl 2016-ra és
2017-rõl 2018-ra lehessen átvinni, azaz
minden esetben két évre, hogy könnyeb-
ben kezelhetõ legyen a pénzügyi tervezés.
A szakosztályok létszám rendezését szük-
séges elvégezni, ez a mûködési támogatás
feltétele. Az erdélyi vándorgyûlés utánra,
azaz 2016. második félévére javasolja en-
nek végrehajtását.

17./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a helyi cso-
portok mûködésére a 2015. július
31-i létszám adatokból számítva
személyenként 600 Ft, csoporton-
ként minimum 30 000 Ft költség-
keretet állapít meg. A 2015-ös mû-
ködési keret 2016-ra átvihetõ, leg-
késõbb 2016. december 31-ig hasz-
nálható fel. A rendelkezésre álló
összegrõl a titkárság értesíti a helyi
csoportokat.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

18./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a Szeniorok és
Tiszteletbeli Tagok Tanácsa mûkö-
désének megsegítésére 2015-ben
50 000 Ft mûködési keretet állapít
meg. Az összeg 2016-ra átvihetõ,
legkésõbb 2016. december 31-ig
használható fel.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Lomni-
czi Gergely fõtitkár ismertette az érvény-
ben lévõ, tagsági kedvezmény nyújtásáról
szóló szerzõdéseket. A kedvezményt adók
köre bõvül, de a kedvezmények kihasz-

náltsága sajnálatosan alacsony. Az állami
erdõgazdaságokkal nem született meg az
egységes megállapodás, ennek rendezése
a kedvezményrendszer mûködésének fon-
tos eleme. Zambó Péter elnök javasolta a
Magyar Természetjáró Szövetséggel törté-
nõ kapcsolatfelvételt, megvizsgálandó a
két szervezet kedvezményrendszereinek
összekapcsolását. Az Euro Discount Club
ismét ajánlatot tett az Egyesület számára, a
csatlakozáshoz azonban a mostani tagsági
kártyák cseréjére lenne szükség.

19./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség felhatalmazza
az elnököt, hogy az OEE kedvez-
ményrendszer kiterjesztése kérdé-
sében tárgyalásokat folytasson.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

20./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség nem tartja ak-
tuálisnak az Euro Discount Club
rendszeréhez való csatlakozást.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismertette az S.O.S. – Bajban az
erdõ! adománygyûjtési program eredmé-
nyét, melynek során eddig több mint 40
millió forint hozzájárulás érkezett az Egye-
sület elkülönített bankszámlájára. Mintegy
45 ezer magánszemély adományvonalon
keresztül nyújtott 10 millió forint támoga-
tást. Intézményi támogatók az OTP Bank
Nyrt., a Szerencsejáték Zrt., a CBA, a Moun-
tex Kft. Több magánszemély és kisebb vál-
lalkozás nyújtott külön támogatást. A támo-
gatások szétosztására pályázat kiírása java-
solt, aminek lebonyolítására Bíráló Bizott-
ság felállítása szükséges.

21./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az Országos Erdészeti
Egyesület elnöksége Bíráló Bizott-
ságot hoz létre az S.O.S. – Bajban az
erdõ! adományokkal kapcsolatos
pályázati kiírás elkészítésére és a
beérkezõ pályázatok elbírálására.
A Bizottságba tag delegálására kéri
fel a Köztársasági Elnöki Hivatalt,
az MTVA-t, a MEGOSZ-t, a NÉBIH
Erdészeti Igazgatóságát, a Magyar
Természetjáró Szövetséget, akik
mellett az Egyesületet Kovácsné
Schulteisz Margit képviseli.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.
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Az ötödik napirendi pontban az elnök-
ség a jubileumi év programjainak terveze-
tét tárgyalta. A megfogalmazott vélemé-
nyek szerint szükséges a helyi csoport és
szakosztály rendezvények szervezése, va-
lamint kiemelt rendezvények megvalósítá-
sa. A kiemelt rendezvények tervezete:
2015. december 9.: jubileumi év megnyitá-
sa, 2016. március 21.: Bedõ Albert-szobor-
avatás az FM árkádsoron, 2015. június:
Vándorgyûlés Erdélyben, 2016. dec. 9.: ju-
bileumi év zárása. A kálnoki, Bedõ Albert
Emlékház kialakítása esetén az OEE a kiál-
lítás berendezésében vállal szerepet. Az
ünnepi év alkalmából kiadni tervezett
könyvek: Fejezetek az Országos Erdészeti
Egyesület történetébõl, Az erdõgazdálko-
dás képes története I-III. A napirendi pont
tárgyalása határozathozatal nélkül zárult.

A hatodik napirendi pontban Csépányi
Péter és Szentpéteri Sándor tájékoztatást
adtak az erdõtörvény módosítási javaslatát
elõkészítõ munkacsoport tevékenységérõl,
és bemutatták a módosítási javaslat fõbb
elemeit. Javaslatot tettek egy további
egyeztetésre, amely az erdészeti hatóság
véleményét kéri az egyes kérdésekben. Az
elnökség köszönetet mondott Csépányi
Péternek, aki elnökként összefogta a mun-
kacsoport munkáját. Szabó Tibor régió-
képviselõ kérte a javaslatcsomag megis-
mertetését a helyi csoportokkal, amivel az
elnökség tagjai egyetértettek, ezért a mun-
kaanyagot kérõ Földmûvelésügyi Miniszté-
rium hozzájárulását fogja kérni az Egyesü-
let a javaslatok közzétételéhez.

22./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség az erdõtörvény
módosítási javaslat végsõ egyezteté-
sét szükségesnek tartja, különösen
az erdészeti hatósági vélemények
tisztázása érdekében. Az elnökség
felhatalmazza az elnököt, hogy a ja-
vaslatot a munkacsoport fenti ülése
után megküldje a Földmûvelésügyi
Minisztérium számára.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 7 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A hetedik napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár ismertette Inokai Balázs er-
dõmérnök felvetését a MEVME országzász-
ló erdélyi avatásáról, és kérését az Egyesü-
let részvételére a kezdeményezésben.

23./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az Országos Erdészeti Egye-
sület a MEVME szellemi örököse-
ként fontosnak tartja a MEVME or-
szágzászló avatásában való részvé-
telt, így bár anyagi támogatást nem

tud nyújtani a programhoz, gon-
doskodik a megfelelõ szintû képvi-
seletrõl az eseményen.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 7 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A nyolcadik napirendi pontban dr.
Sárvári János ismertette, hogy a közhasz-
núsági besorolás változása miatt szüksé-
ges a Wagner Károly Alapítvány Alapító
Okiratának módosítása. Bak Julianna ja-
vasolta megvizsgálni az alapítói jogok át-
ruházásának lehetõségét, hogy a hason-
ló helyzetek a nagyszámú alapító mellett
is kezelhetõk legyenek.

24./2015. (09. 02.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület elnöksége a Wagner Ká-
roly Alapítvány Alapító Okiratá-
nak módosítását és a módosítás-
hoz kapcsolódó Alapítói Határo-
zatokat elfogadja.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 7 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban Zambó
Péter elnök elmondta, hogy kezdeménye-
zés indult magánerdõ szakosztály alapítá-
sára, amihez a titkárság a szakosztály ala-
pításához szükséges eljárásrendrõl tájé-
koztatást adott. Mocz András országos ha-
tókörû szakosztály létesítését tartja indo-
koltnak. Lomniczi Gergely jelezte, hogy
az Egyesület képviselõi részt vesznek a
Selmeci Szalamander eseményein. Az
SZB elnök kérésére tájékoztatott továbbá,
hogy Detrich Miklós a kaposvári vándor-
gyûlés után lemondott Szerkesztõ Bizott-
sági tagságáról. Az Egyesület vizsgálja az
Erdõgazda társasjáték újbóli kiadásának
lehetõségét. A NATURA 2000 erdõk keze-
lésével kapcsolatos LIFE pályázat szakmai
szakértõjének az Egyesület Szabó Sándort
kéri fel. Mocz András tájékoztatott a lábon
álló faanyag értékesítési gyakorlatát érintõ
adóhatósági vizsgálatról, amelyre az
egész ágazat nevében megfogalmazott
választ tart szükségesnek.

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

kmf.
Zambó Péter

elnök 
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Szentpéteri Sándor

Szabó Tibor
régióképviselõk  
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Malekovics János
(1941–2015)

Gyászol a zalai er-
désztársadalom. Éle-
tének 75. évében –
2015. november 16-
án – váratlanul el-
hunyt Malekovics Já-
nos erdésztechnikus,
felsõfokú munkavé-
delmi technikus, a
ZALAERDÕ Zrt. nyu-

galmazott munkavédelmi vezetõje.
1941. május 9-én a Somogy megyei Ber-

zencén született, iparos családban. Gyer-
mekkora már másik faluhoz, a Zala megyei
Pátróhoz kötõdött, iskoláját is ott végezte.
Az erdészélet utáni vágya, az erdõ szeretete
a falusi életbõl, az erdõ, a természet közelsé-
gébõl táplálkozott. Tizenöt évesen, 1956-
ban, erdészeti fizikai dolgozóként kezdte
szakmai pályáját. Az Ásotthalmi Erdészeti
Szakiskola elvégzése után a Délzalai Állami
Erdõgazdaság Kiskomáromi Erdészetéhez
került, ahol 1961-ben már mûszaki gyakor-
nok volt. Fokozatosan képezte magát, s még
abban az évtizedben, 1968-ban, Sopronban
levelezõ úton erdésztechnikusi oklevelet
szerzett. Erdészeténél volt nagyüzemi cse-
metekert-kezelõ és kerületvezetõ erdész is.

Az 1970-es esztendõ váratlanul nagy vál-
tozást hozott a határozott fellépésû, fiatal er-
dész szakmai életében, miután központi
megkeresésre vállalta, hogy munkavédelmi
szakképzettséget szerez, s így az újonnan
alakult Zalai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság nagykanizsai központjába helyezték,
munkavédelmi elõadói munkakörbe.

Új munkakörében nagy ambícióval igye-
kezett elsajátítani az általános erdészeti, fûrész-
ipari és erdészeti vasútüzemi biztonságtech-
nikai ismereteket, s munkája mellett, ígéreté-
hez híven, Gödöllõn megszerezte a felsõfokú
munkavédelmi technikus képesítést. 

A gazdasága kisebb-nagyobb rangú ve-
zetõivel közösen és következetesen megkö-
vetelt munkahelyi munkavédelmi oktatások,
valamint a biztonsági szemlék rendszeressé-
ge javította a vállalat biztonságtechnikai
helyzetét, s nem utolsósorban kedvezõen
alakította a baleseti statisztikát.  A Zala me-
gyei munkavédelmi szervekkel szoros mun-
kakapcsolatot ápolt. Munkáját gyakran emlí-
tették példaértékûnek. Az erdészetek és az
üzemek kéretlenül is bármikor számíthattak
tanácsaira, segítségére. A tõ melletti erdésze-
ti gyakorlatot külön is a legapróbb részlete-
kig ismerte.

1980-ban munkavédelmi és szociálpoliti-
kai osztályvezetõvé nevezték ki, felelõsség-
teljes beosztását tizenkét éven át töltötte be.
Az osztálya hatáskörébe tartozott többek kö-
zött a munka-, a védõ- és az erdészeti forma-
ruhák biztosítása is, ami nem kis feladatot je-
lentett az akkor igen nagy létszámú gazda-
ság esetében.  

A részvénytársasággá alakulás után, 1993-
tól az igazgatási osztály szervezetén belül vé-
gezte továbbra is kifogástalanul feladatait,
munkavédelmi felügyelõ beosztásban, egé-
szen 2001. december 31-ig, nyugállományba
vonulásáig. Ezt követõen gépészmérnök fia




