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EGYESÜLETI ÉLET

Az ülés helyszíne: Budapest, Ferencváro-
si Ádám Jenõ Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, André-

siné dr. Ambrus Ildikó és Mocz András
alelnökök, dr. Oroszi Sándor SZB elnök,
Gencsi Zoltán, Köveskuti Zoltán, Szabó
Tibor József, Spingár Péter és Szentpéte-
ri Sándor régióképviselõk (9 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár, dr.
Kosztka Miklós, Tóth Gábor, Nagy Lász-
ló EL fõszerkesztõ, dr. Sárvári János, a
Könyvtár õre

Kimentését kérte: Kiss László alelnök,
Dobre-Kecsmár Csaba régióképviselõ

Az ülést megnyitva Zambó Péter az
Egyesület alapításának egykori helyszí-
nén köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. A napirend tár-
gyalásának elején az elnök megállapí-
totta, hogy az elnökség 9 fõvel határo-
zatképes. A jegyzõkönyv vezetésére
Lomniczi Gergelyt, a hitelesítésre Kö-
veskuti Zoltánt és Szentpéteri Sándort
kérte fel, majd ismertette a napirendet.
Fentieket az elnökség egyhangúan elfo-
gadta.

Az elsõ napirendi pontban Zambó
Péter elnök elmondta, hogy szükséges
a 2017-tõl érvényes tagdíj mértékének
megállapítása, amely kérdésben a kül-
döttgyûlés dönt 2016. december 9-én. A
jelenleg rendelkezésre álló elõrejelzé-

sek alapján 0,5% körül várható a fo-
gyasztói árindex éves változása. Ez
olyan kismértékû változás, ami a tagdíj
vonatkozásában nem érvényesíthetõ,
így javasolt a tagdíjak eddigi szinten tör-
ténõ megállapítása. A következõ évben
a rendes küldöttgyûlésen érdemes fog-
lalkozni azonban a következõ évek tag-
díjával. Idén a hirdetési bevételek növe-
lésével sikerült fedezetet teremteni az
alapmûködéshez, és így kiváltani a tag-
díjemelést. Tavasszal vizsgálni kell,
hogy a tagdíj hogyan viszonyul az Erdé-
szeti Lapok elõállításának és terjeszté-
sének költségeihez.

24./2016. (11. 25.) elnökségi
határozat: Az elnökség javasolja
a küldöttgyûlésnek, hogy a 2017.
január 1-jétõl érvényes tagdíjakat
a következõk szerint állapítsa
meg: aktív dolgozók tagdíja évi
9600 Ft; nyugdíjasok tagdíja évi
3600 Ft; kedvezményes (határon
túli, tanuló, GYES-GYED, munka-
nélküli) tagdíj évi 1200 Ft.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A második napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök és Szentpéteri Sándor
régióképviselõ összefoglalta az Egyesü-
let eddigi szerepét az erdõtörvény mó-
dosításának folyamatában. Az Egyesü-
let a MEGOSZ-szal és a FAGOSZ-szal

végzett közös elõkészítõ munka után
2012 októberében javaslatokat fogal-
mazott meg és juttatott el az FM-be az
erdõtörvény módosításával kapcsolat-
ban. 2015 júliusában felkérést kapott
Ugron Ákos helyettes államtitkártól az
erdõtörvény felülvizsgálatára és módo-
sítására irányuló szakmai egyeztetések
koordinálására. A felkérés alapján felál-
lított munkacsoportba meghívást kapott
a NAK, a MEGOSZ, a NÉBIH, és több
állami erdõgazdálkodó képviselõje. A
munkacsoport 2015. október 6-án 33
pontban fogalmazta meg javaslatait,
amit az FM számára elküldött, és a hon-
lapján is hozzáférhetõvé tett. 2016 feb-
ruárjában a FEHOVA keretében dr. Bi-
tay Márton államtitkár ismertette az FM
koncepcióját a törvénymódosítással
kapcsolatban. Ugyanitt Egyesületünk is
bemutatta a munkacsoport által megfo-
galmazott fõbb javaslatokat. 2016 már-
ciusában az OEE egyeztetett több ter-
mészetvédelmi civil szervezettel (MME,
Magyar Természetvédõk Szövetsége,
WWF), majd a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Tanács ülésén bemutatta az
általa javasolt módosítás fenntarthatósá-
gi alapelveit. 2016 júniusában az OEE
többször részt vett az FM által kezdemé-
nyezett egyeztetéseken, melyek ered-
ményként az FM normaszövegszerû
módosítási javaslatot készített, amit a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
MEGOSZ, a Pro Silva Hungaria Egyesü-
let és az OEE – a vitás pontok megjelö-
lése mellett – aláírásával támogatott, és
eljuttatott dr. Fazekas Sándor miniszter
és dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes számára. Ezt a változatot az OEE
tájékoztatásul megküldte a kormányhi-
vatalok erdészeti vezetõinek és az erdõ-
gazdaságok vezérigazgatóinak is. 2016.
november 16-án közigazgatási egyezte-
tésre érkezett az FM újabb, több ponton
a korábbiaktól eltérõ szövegjavaslata,
mellyel kapcsolatban a titkárság bekér-
te a helyi csoportok és szakosztályok
álláspontját, és hivatalos véleményét
ezek ismeretében, illetve a korábbi
anyagok alapvetései szerint, eddigi
partnereivel egyeztetve fogalmazza
meg. Ezt követõen az OEE képviselteti
magát az Országos Erdõ Tanács és a
Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács
témában tartott ülésein.

Dr. Sárvári János a MEGOSZ nevé-
ben is köszönetét fejezte ki a több pon-
ton közös munkáért, amely komoly
szellemi kapacitást tett elérhetõvé a jog-
szabályalkotó számára. 

A harmadik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt a 2016-
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os évben megvalósított, illetve elnyert
pályázati támogatásokról. A nyertes pá-
lyázatok a korábbi évekhez képest
nagyságrenddel nõttek, ami elsõsorban
a környezeti nevelés és az ágazati isme-
retterjesztés területén teszi lehetõvé ko-
moly programok megvalósítását. Ki-
emelkedik ezek közül az UPS Magyar-
ország támogatása, amely ilyen nagy-
ságrendben az elsõ, magáncégtõl érke-
zõ támogatás, amit az erdészeti erdei is-
kola hálózat megerõsítésére, eszközök-
kel történõ ellátására fordítanak. Ki-
emelkedõ eredmény a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium környezeti nevelési té-
májú támogatásainak megnyerése, ami-
nek segítségével folyamatban van egy
fahatározó applikáció fejlesztése. Meg-
hirdettünk egy középiskolásoknak szó-
ló erdõismereti vetélkedõt, melyre
mintegy 170 csapat jelentkezett. Szintén
ebbõl a támogatásból kezdõdik egy or-
szágos közvélemény-kutatás, amely az
erdõlátogatási szokásokat, és a társada-
lom erdõkkel kapcsolatos ismereteit hi-
vatott feltérképezni. A titkárság 2016-
ban összesen 10 pályázatot kezel.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt a 13
helyszínen, 15 helyi csoport részvételé-
vel tartott Halottak Napi megemlékezé-
sekrõl, melyet mindenütt folytatásra
méltónak ítélt. Ismertette a jubileumhoz
kapcsolódó könyvkiadások és termék-
rendelés helyzetét. 2016-ban megjelent a
Bedõ Albert tanulmánykötet, Oroszi
Sándor szerkesztésében A magyar erdõ-
gazdálkodás képes története c. sorozat I.
és II. kötete, az OEE kiadta a Bedõ-tér-
kép plakátméretû reprint változatát és
egy ezüst erdészcsillag kitûzõt. Ismertet-
te továbbá a jubileumi évet záró decem-
ber 9-i, parlamenti ünnepség szervezé-
sének és költségvetésének részleteit.

Az ötödik napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismételten köszönetet mon-
dott dr. Kosztka Miklósnak a Díj Bizott-
ság elnökeként végzett munkájáért,
majd ismertette a Díj Bizottság tagjainak
javasolt személyek névsorát.

25./2016. (11. 25.) elnökségi
határozat: Az elnökség a Díj Bi-
zottság elnökének és tagjainak a
következõ személyeket kéri fel a
2018-as választásig hátralévõ idõ-
szakra:

Tóth Gábor 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,
Lénártné Orliczki Judit, az

Észak-Magyarországi Régió kép-
viselõje,

Puskás Lajos, a Dél-Alföldi Ré-
gió képviselõje,

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

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

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek között Zambó Péter el-
nök tájékoztatott a Szlovákiai Helyi Cso-
port létrehozásával kapcsolatos egyezte-
tésekrõl, és a helyicsoport-alapítással
kapcsolatos kárpátaljai érdeklõdésrõl.
Ismertette Ormos Balázs nyugalmazott
fõtitkár azon megkeresését, amelyben
egykori munkaköri feladataként mutatta
be egy erdész idõsotthon létrehozását az

egykori soproni Szent Imre Kollégium-
ban. Mindezekkel kapcsolatban az el-
nök további részletes információkat kért,
hogy hasznosítani lehessen a korábban
elõkészített projekt eredményeit és ta-
pasztalatait, illetve ne hagyjunk veszen-
dõbe egy kínálkozó lehetõséget. A ván-
dorgyûlés szervezésével kapcsolatban
Mocz András alelnök a pénzügyi rend-
szer kialakításáról érdeklõdött, amiben
Lomniczi Gergely fõtitkár is kérte az
Egyesület gazdasági területen tevékeny-
kedõ tagjainak segítségét. Zambó Péter
elnök tájékoztatott az Erdei Sportok Szak-
osztály normafai ülésérõl megjelent híre-
krõl, amelyek valótlanul keltik azt a lát-
szatot, mintha az Egyesület vagy annak
szakosztálya bármilyen formában véle-
ményezte volna az önkormányzati fej-
lesztéseket a Normafánál. Az ülés végén
Mocz András alelnök megemlékezett
Szabó Vendelrõl, az OEE és a MEGOSZ
tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori
alelnökérõl, akit 2016. november 5-én,
Árpáson búcsúztattak.

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

Az elnökségi ülést követõen Ugron
Ákos helyettes államtitkár részvételével
emléktáblát avattak a „Köztelek” egy-
kori épületén, ahol 1866. december 9-
én megalakult az Országos Erdészeti
Egyesület. A táblaavatás után Zambó
Péter elnök a tagság nyilvánossága elõtt
mondott ismételt köszönetet dr. Koszt-
ka Miklós nyugállományba vonuló Díj
Bizottsági elnöknek, aki maga is meleg
szavakkal emlékezett a közös munkára,
és támogatásáról biztosította az újon-
nan megválasztott testület tagjait. A ren-
dezvényt dr. Oroszi Sándor erdészettör-
ténész és Balogh Róbert történész elõ-
adásai zárták, akik az Egyesület és az
Országos Magyar Gazdasági Egyesület
viszonyát, illetve az Egyesület székhely-
változásaival kapcsolatos kutatásokat
mutatták be.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk:  
Szentpéteri Sándor

régióképviselõ 
Köveskuti Zoltán

régióképviselõ  

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!




