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Zsoltot, aki kellõ politikai erõt jelent az
erdészeti ágazat érdekeinek az érvé-
nyesítéséhez. 

Dr. S. Nagy László elnök, rövid össze-
foglalójában kiemelte, hogy a Szeniorok
Tanácsa, Zambó Péter elnökkel egy kö-
zös véleménycserét kíván szervezni az
Egyesületen belüli együttdolgozásról, il-
letve az elnökség elvárásairól. 

A következõkben a Szeniorok Taná-
csa évzáró üléseinek már hagyomá-
nyossá váló „korosztályos” „jubiláns”
kollégák köszöntésére került sor. Ez a
kedves, megható mozzanat, amikor a
70 év felettiek közül azoknak – 5 éven-
ként számítva –, akik kerek évforduló-
hoz érkeztek, a jubiláló tagtársaknak,
az OEE és Szeniorok Tanácsa elnöké-
nek aláírásával ellátott EMLÉKLAPOT
ad át, baráti köszöntõ szavak kíséreté-
ben. A köszöntõ ünnepélyességét eme-

lendõ, mûvészi kulturális mûsor teszi
még színvonalasabbá a baráti, kollegiá-
lis gesztust. Ez alkalommal Dévai Nagy
Kamilla elõadómûvésztõl hallottunk
karácsonyi hangulatú dalokat, éneke-
ket gitárkísérettel. Köszönet a mûvész-
nõnek, hogy kedves dalaival és szívhez
szóló felvezetõ szavaival gazdagította, a
mi kis ünnepünket.

85 éves jubileumi Emléklapot kap-
tak: dr. Erdõs László és Fuják József.

80 éves jubileumi Emléklapot kapott:
Tollner György.

Az ünnepséget követõen az elnök
megköszönte Vajai Lászlónak az õszin-
te és korrekt tájékoztatót, felajánlva a
tagság tapasztalati képességébõl szár-
mazó segítségét, és munkájához jó
egészséget kívánt. 

Rövid szünet után folytatódott az
ülés. Az elnök összefoglalót adott a

még fontos eseményekrõl, majd ismer-
tette a Szeniorok Tanácsa jövõ évi vár-
ható programját, melyhez további ja-
vaslatokat kért. Felvetette a gyakoribb
– téli idõszakban esetlegesen a havon-
kénti – üléseket, hogy az aktuális szak-
mai témákat kiérleltebben tudjuk meg-
vitatni és közreadni. Az ülések gyako-
riságának növelésével egyetértett a
tagság, de az idõpontok meghatározá-
sát a célszerûség függvényében aján-
lották megfontolni, ezért a kérdés el-
döntése a jövõ évi elsõ ülésünkre ha-
lasztódott.

Az elnök megköszönve az aktív vé-
leménynyilvánításokat mindenkinek
békés, áldott Karácsonyt és eredmé-
nyekben, egészségben bõvelkedõ Új
Esztendõt kívánva az ülést bezárta.

Összeállította: 
Halász Gábor, dr. S Nagy László

Az ülés helyszíne: OEE Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtár 

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök, Kiss

László általános alelnök, Szabó Vendel tech-
nikus alelnök, Mocz András magánerdõs
alelnök, Haraszti Gyula EL SZB elnök, Csé-
pányi Péter, Ripszám István, Cserép János,
Szabó Tibor régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, dr. Sárvári Já-

nos, a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke, az OEE
könyvtár õre, Ormos Balázs fõtitkár, Pápai
Gábor fõszerkesztõ, dr. S. Nagy László, a
MTESZ volt alelnöke. 

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán, Nagy
Imre régióképviselõk 

Zambó Péter elnök köszöntötte az elnök-
ségi ülésen megjelent elnökségi tagokat és a
meghívottakat. Megállapította, hogy az elnök-
ség 9 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Ormos Balázst, jegyzõkönyv hitelesí-
tõknek Csépányi Pétert és Haraszti Gyulát
kérte fel, mellyel az elnökség tagjai egyetértet-
tek. Az elnökség a napirendet elfogadta.

Zambó Péter elnök tájékoztatta az elnök-
séget, hogy az egyesület átvilágításának elsõ
hulláma lezajlott. Az anyagot az egyesület
november végi közhasznúsági jelentésével
együtt a decemberi elnökségi ülés tárgyalja.
Ez évben kell még rendezni a függõ tétele-
ket. Elkészült egy vezetõi információs doku-
mentum, mely negyedévente ad tájékozta-
tást az elnökségnek a pénzügyekrõl. Jelen
állás szerint a Nemzeti Földalap birtokhasz-
nosítási bizottságai után kapott összeg hiá-

nyozni fog az egyesület bevételei közül.
Szükséges a számviteli politika aktualizálása
és elfogadása.

Az Erdészeti Nyílt Nap volt a következõ
napirendi téma. Zambó Péter elnök kiemel-
ten sikeresnek minõsítette a rendezvényt.
Köszönetét fejezte ki a szervezésért Ormos
Balázs fõtitkárnak, az erdõgazdasági társa-
ságok vezérigazgatóinak és mindenkinek,
aki a rendezvény sikeréhez hozzájárult. Az
egyesület az elhangzott és kapott feladato-
kat – úgymint az erdõ megjelenítése az al-
kotmányban, az erdészeti stratégia kialakítá-
sa a kormány számára és a nyílt nap ajánlá-
sának megszerkesztése – a szakmai egyezte-
tések után fogalmazza meg. 

A következõkben az egyesület ideiglenes
elhelyezésével foglalkozott az elnökség. A
MTESZ anyagi helyzete kritikussá vált. A Fõ
utcai épületben irodáink fûtése megszûnt.
Szükséges a téli idõszakra irodákhoz jutni,
hogy az egyesület mûködése zavartalan le-
gyen. Az elnökség egyelõre a Fõ utcában va-
ló maradás mellett állt ki, ahol más, de fûthe-
tõ irodákba költözünk át. Oda csak a legszük-
ségesebb, a napi munkához szükséges eszkö-
zök és iratok kerülnek át, a többi marad a
megszokott helyén. Egyúttal tájékozódik az
elnökség a MTESZ vagyoni helyzete és mûkö-
dése részleteirõl, hogy végleges döntés szület-
hessen. Az elnökség a decemberi ülésen tár-
gyalja az Erdészeti Információs Központba va-
ló költözés lehetõségét, feltételeit is.

A Pápai Helyi Csoport levélben fordult az
elnökséghez, hogy a név szerint megnevezett
tagtársaik megsegítésére, akik veszteségeket
szenvedtek el a vörösiszap katasztrófa során,

gyûjtés induljon. Elnök úr tájékoztatta az el-
nökséget, hogy az erdõgazdasági társaságok
több millió forint támogatást fizettek már ed-
dig, amit számos magánszemély adománya
egészít ki. Az elnökség felkérte a fõtitkárt,
hogy körlevélben szólítsa meg a helyi cso-
portokat és szakosztályokat, hogy az Erdész-
csillag Alapítványon keresztül célzottan tá-
mogassák bajba jutott tagtársainkat és hozzá-
tartozóikat.

Barabás Tibor, az Erdei Vasutak Sza-
kosztály elnöke levélben fordult az elnök-
séghez, hogy segítsen az erdei vasutak indo-
kolatlan túlszabályozását megszüntetni,
mert teljesen ellehetetlenül az üzemeltetés.
Zambó Péter elnök maga vállalta a több er-
dõgazdasági társaságot érintõ sürgõs ügy
kormányzat felé történõ képviseletét. 

Haraszti Gyula, az Erdészeti Lapok Szer-
kesztõ Bizottsága elnöke tájékozatta az el-
nökséget a munkájuk legfontosabb részlete-
irõl. Javaslatot tettek, hogy mely meghatáro-
zó vezetõ személyekkel készüljön a lapok
számára riport, az ágazati kommunikációs
stratégiáról, és az erdõgazdasági társaságok
beszámolóinak közlésérõl. 

Rövid bejelentések során Csépányi Péter
régióképviselõ a Pilisi Helyi Csoport elnöke
tájékozatta az elnökséget, hogy a Farkasréti
temetõben Wagner Károly síremlékét rend-
be tették. Kiss László alelnök elmondta a té-
mához kapcsolódóan, hogy a Wagner Ká-
roly emlékkõ elkészült, az engedélyezés fo-
lyik Selmecbányán. 

Az elnökség foglalkozott az egyéni tagdí-
jak befizetésével. Azokat a tagokat, akik nem
fizetik a tagsági díjat, illetve akik nem kíván-
nak továbbra az egyesület tagjai lenni, írás-
ban kell kiértesíteni, megköszönve eddigi
munkájukat. 

Bak Julianna, az Erdészcsillag Alapít-
vány Kuratórium tagja beszámolt arról, hogy
Szendrõn és Szendrõládon az egyesületi ta-
gok és erdészeti társaságok által befizetett
pénzügyi adományokat a rászorultak részé-
re átadták.

Elnökségi jegyzõkönyvek
Jegyzõkönyv

az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2010. október 29-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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Zambó Péter tájékoztatta az elnökséget,
hogy a Magyar Posta Zrt. 2012-ben bélyeget
ad ki erdész témában. Az elnökség javaslata,
hogy a 150 éves Erdészeti Lapok szerepeljen
a bélyegen. 

Dr. Sárvári János, a könyvtár õre beszá-
molt arról, hogy a „Riedl Gyula könyvtári he-
tek” alkalmából az Erdõfeltárási Szakosztály
tett látogatást a könyvtárban. Újabb felhívó
levelet küld ki az egyesület helyi csoportjai és
szakosztályai számára, hogy látogassanak el a
könyvtárba. Elismeréssel szólt az Erdélyben,
Bálványoson megtartott X. Erdészeti Szak-
konferencia programjáról. Ormos Balázs, az
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály elnöke
hozzáfûzte, hogy volt érdeklõdés az erdélyi-

magyar erdei iskolai együttmûködés iránt,
melyet a magyar kormány is támogat azzal,
hogy iskoláskorúak utazzanak el a szomszé-
dos országok magyarlakta területeire.

Zambó Péter elnök megköszönte az el-
nökség munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

OEE elnök
Ormos Balázs 

jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk: 

Csépányi Péter
régióképviselõ

Haraszti Gyula
EL SZB elnök

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2010. december 7-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl

Az ülés helyszíne: OEE Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtár 

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök, Kiss

László általános alelnök, Szabó Vendel tech-
nikus alelnök, Mocz András magánerdõs
alelnök, Haraszti Gyula EL SZB elnök, Cse-
rép János, Nagy Imre, Csépányi Péter, Rip-
szám István régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, dr. Sárvári János

a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke, az OEE
könyvtár õre, Ormos Balázs fõtitkár, Pápai
Gábor fõszerkesztõ,  

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán és Szabó
Tibor régióképviselõ. 

Zambó Péter elnök köszöntötte az elnök-
ségi ülésen megjelent elnökségi tagokat és a
meghívottakat. Megállapította, hogy az el-
nökség 9 fõvel határozatképes. A jegyzõ-
könyv vezetésére Ormos Balázst, jegyzõ-
könyv hitelesítõknek Csépányi Pétert és Ha-
raszti Gyulát kérte fel, mellyel az elnökség
tagjai egyetértettek. Tájékoztatta a jelenlévõ-
ket, hogy Gémesi József úr, az Erdészcsillag
Alapítvány Kuratóriumának elnöke az ülé-
sen részt venni nem tud, helyette Bak Ju-
lianna a Kuratórium tagja tartja a beszámo-
lót. Az elnökség a napirendet elfogadta.

Elsõként Bak Julianna számolt be rövi-
den az Erdészcsillag Alapítvány tevékenysé-
gérõl. Az alapítvány 2010-ben is meghirdette
ösztöndíj- és segélypályázatait és többletfela-
dataként az árvíz- és vörösiszap-károsultak
pénzügyi megsegítését is lebonyolította. Éves
beszámolót jövõ év elején készítenek. Az el-
nökség a rövid tájékoztatót tudomásul vette.

Zambó Péter elnök további alapítványok-
ról mondta el javaslatait. Az „Erdõ az ember-
ért Alapítvány”-t, melyet a Vidékfejlesztési
Minisztérium kezel, szükséges ismét élõvé
tenni. Ez ügyben elnök úr felveszi a kapcso-
latot az illetékesekkel. A „Wagner Károly Ala-
pítvány”, mely az OEE-hez kötõdik, szintén
megújul. Az új kuratórium felállt, Cserép Já-
nos, a Kuratórium tagja intézi, hogy a pénz-
ügyi átutalások még ez évben megtörténje-
nek. A következõ ülésen az elnökség az ala-
pítványok ügyét napirendre tûzi.

A személyi kérdések napirendi pont ke-
retében Zambó Péter elnök ismertette az
egyes elnökségi tagok részére kiadott szak-
területi feladatokat. Ezzel a hatékonyabb
munkavégzést kívánja segíteni. Bejelentette,
hogy Ormos Balázs fõtitkár kérését koren-
gedményes nyugdíjazása ügyében támogat-
ta. A továbbiakban Lomniczi Gergely elnök-
ségi titkárként végzi az egyesületi munkát. A
tavaszi küldöttközgyûlés tárgyalja a leendõ
fõtitkár személyi ügyét. Továbbá tájékoztat-
ta az elnökséget, hogy Mocz Andrást az NFA
Ellenõrzõ Bizottság tagjává választotta az
Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága.

A következõkben az átvilágítás eredményé-
rõl számolt be Bak Julianna, az OEE Ellenõrzõ
Bizottság elnöke. Tájékoztatójában elmondta,
hogy aktualizálni kell a számviteli politikát, a
gazdasági tevékenységet pontosítani szükséges,
az egyesületi szabályzatokat is szükséges megú-
jítani, köztük az SZMSZ-t, és azokat az Alapsza-
bállyal összhangba kell hozni. Fontosnak tartot-
ta, hogy leltárokkal legyen alátámasztva az éves
pénzügyi mérleg. A fõtitkár által elkészített, no-
vember végére vonatkozó közhasznúsági jelen-
tés pozitív eredményt mutat, azonban a folya-
matban lévõ számlázások és az átvilágítás során
feltárt nyitott tételek rendezése valószínûsíthetõ-
en negatív eredménnyel jár az év végével. Zam-
bó Péter elnök kérte, hogy a jelentést Kiss László
alelnökkel egyeztessék. Ormos Balázs fõtitkár
javasolta, hogy egyesületünk kiemelkedõ érté-

kei, mint a Székház, a Könyvtár, az Erdészeti La-
pok, a honlapok kerüljenek be az új alapsza-
bályba. Dr. Sárvári János, a könyvtár õre tájé-
koztatta az elnökséget, hogy a könyvek napi ér-
tékkel nem szerepelnek, de naprakész nyilván-
tartás folyamatosan készül.   

Az egyebek témakörben számos felvetés
történt, melyek közül kiemelkedik, hogy fo-
lyamatban van a dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes által kért erdészeti stratégia.
Rövidesen a stratégiát szerkesztõ bizottság
elsõ ülésére is sor kerül, és január elején a
stratégia gerince el is készül.

Az elnökség elhatározta, hogy levélben
keresi fel a Vidékfejlesztési Minisztérium il-
letékesét a hulladékgazdálkodási törvény
módosítása érdekében. A cél, hogy ne a gaz-
dálkodó legyen a felelõs a külterületi szemét
eltakarításáért, hanem az önkormányzat,
mert az erdõt mindenki látogathatja.

A MTESZ-vagyonnal kapcsolatosan szük-
ségesnek tartotta az elnökség a saját hatás-
körben történõ tájékozódást. Az OEE va-
gyoni helyzetének tisztázása érdekében
ügyvédi iroda megbízása szükséges.

A több erdõgazdaságot is érintõ erdei vas-
utak támogatása és minõsítése ügyében a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes ál-
lamtitkárához fordult egyesületünk. Biztató-
ak az elõzetes visszajelzések a minõsítési díj
eltörlése ügyében.

Az új erdészegyenruha kialakításának vé-
leményezésére érkezett felkérés a Vidékfej-
lesztési Minisztériumtól. Az elnökség állás-
foglalása szerint a legfontosabb, hogy a ru-
házat anyaga megfelelõ legyen, továbbá ne
a ruha, hanem csak a jelzések legyenek tel-
jesen egységesek. 

Szükségesnek tartotta az elnökség, hogy
a magán erdõgazdálkodás vonatkozásában
egyes EU támogatási jogcímeket a kormány-
zat nyisson meg, melyhez törvénymódosítás-
ra is szükség lesz. 

Zambó Péter elnök megköszönte az el-
nökség aktív munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

OEE elnök
Ormos Balázs 

jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk: 

Csépányi Péter
régióképviselõ

Haraszti Gyula
EL SZB elnök

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2011. január 18-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl

Az ülés helyszíne: OEE Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtár 

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök, Kiss

László általános alelnök, Szabó Vendel tech-
nikus alelnök, Mocz András magánerdõs
alelnök, Haraszti Gyula EL SZB elnök, Cse-
rép János, Nagy Imre, Csépányi Péter, Rip-
szám István, Szabó Tibor régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: Bak Julianna EB el-
nök, dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyvezetõ

elnöke, az OEE könyvtár õre, Lomniczi Ger-
gely elnökségi titkár, Mester Gézáné titkár.  

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán régió-
képviselõ.

Zambó Péter elnök köszöntötte az elnöksé-
gi ülésen megjelent elnökségi tagokat és a
meghívottakat. Megállapította, hogy az elnök-
ség 10 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Mester Gézánét, a jegyzõkönyv hite-
lesítõknek Csépányi Pétert és Haraszti Gyulát
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kérte fel, mellyel az elnökség tagjai egyetértet-
tek. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az elnök-
ségi ülés után az egyesület korábbi elnökeinek
részvételével ebéd keretében búcsúzik az el-
nökség Ormos Balázs nyugdíjba vonult fõtit-
kártól. Az elnökség a napirendet elfogadta.

Elsõként a Wagner Károly Alapítvány mû-
ködési kérdéseivel foglalkozott az elnökség.
Az alapítvány könyvelésének áttekintése so-
rán fogalmazódott meg az a javaslat, miszerint
az Alapítványnak az OEE-vel, mint a Könyvtár
üzemeltetõjével kell megállapodást kötnie az
alaptõke éves kamatának támogatásként tör-
ténõ átadására. Az OEE ezt a támogatást for-
díthatja a Könyvtár elhelyezésével kapcsola-
tos költségek fedezésére, amirõl az OEE és a
Könyvtárnak helyet adó épületet fenntartó Pi-
lisi Parkerdõ Zrt. közötti megállapodásnak
kell szólnia. Az elnökség a fenti megoldást ja-
vasolja az alapítvány kuratóriumának. Az OEE
titkársága az OEE és a Pilisi Parkerdõ Zrt. kö-
zötti megállapodást elõkészíti.

Szintén az elsõ napirendi ponton belül
számolt be Sárvári János, a könyvtár õre a
Könyvtár biztosításával kapcsolatban folyta-
tott tárgyalásokról. A Groupama Garancia
Biztosító 115 millió forint értékre történõ,
évi 169 100 forintos biztosítási díjat tartalma-
zó ajánlatát az elnökség elfogadta, és meg-
bízta Sárvári Jánost a szerzõdéskötés miha-
marabbi elõkészítésével. A biztosítási érték
növelése és a biztosítási díj csökkentése ér-
dekében az OEE és a Pilisi Parkerdõ Zrt. Bu-
dapesti Erdészet közösen megvizsgálja,
hogy milyen további biztonsági intézkedé-
sek (pl. rács felszerelése) tehetõk meg.

A második napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök ismertette a MTESZ szék-
házzal kapcsolatban született ügyvédi anya-
got. Az elnökség a kérdés további tárgyalását
és az ügyvédi anyag átdolgozását tartja szük-
ségesnek. Közben elkezdõdik a Fõ utcai iro-
dákban található iratok rendezése, szükség
szerinti selejtezése, és esetleges gyors költöz-
tetésre történõ elõkészítése. Az iratrendezés
során a titkárság és a Könyvtár közösen átte-
kinti a Fõ utcai irodákban lévõ nagy mennyi-
ségû kiadványt, amelynek kiosztására, érté-
kesítésére tesznek javaslatot.

A harmadik napirendi pont keretében
Bak Julianna ismertette az Ellenõrzõ Bizott-
ság által az elnökség részére elõterjesztett
Számviteli Politikát. A Számviteli Politika
megalkotására egyrészt a mérlegbeszámoló
formáját meghatározó kormányrendelettel
való összhang megteremtése, másrészt a ko-
rábbiaknál áttekinthetõbb és kiszámítható
pénzügyi, számviteli mûködés kereteinek
kialakítása miatt volt szükség. Az elnökség
az OEE Számviteli Politikáját a következõ
határozattal egyhangúan elfogadta. A honla-
pon történõ megjelenésrõl a titkárság intéz-
kedik. Hatálybalépés 2011. január 1.

1/2011. (01.18.) sz. határozat: Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnöksége
1/2011. (01.18.) számú határozatával az
Országos Erdészeti Egyesület Számviteli
Politikáját az Ellenõrzõ Bizottság által
javasolt formában jóváhagyja.

A negyedik napirendi pont keretében az
elnökségi idõszakra újjáalakítandó Díj Bi-
zottság megalakításának kérdésével foglal-
kozott az elnökség. Zambó Péter elnök a Díj

Bizottság elnökének, dr. Kosztka Miklós
professzort, az elnökség képviselõjének Rip-
szám István régióképviselõt, a szakosztá-
lyok képviseletére az elnökség által válasz-
tott tagnak Bús Máriát javasolta, mely javas-
latokkal az elnökség egyhangúan egyetér-
tett. A régiók által delegált díj bizottsági ta-
gokat a régióképviselõk január 26-ig megne-
vezik a titkárság számára. Az így felálló Díj
Bizottság kiküldi a kitüntetési javaslatokat
bekérõ levelet a helyi csoportoknak és szak-
osztályoknak. A titkárság elkezdi az elõké-
születeket a kitüntetések elkészítésére.

Az ötödik napirendi pont keretében Lom-
niczi Gergely elnökségi titkár ismertette a Nem-
zeti Civil Alapprogramból 2011-ben, országos
civil szervezetek mûködési költségeivel kap-
csolatos pályázat lehetõségeit. Az Egyesület 3
millió forintot pályázhat, a beadási határidõ feb-
ruár 3., mely határidõre a titkárság elkészíti és
beadja a pályázatot. Az elnökség javasolta to-
vábbi pályázati lehetõségek felkutatását, köz-
tük olyan célok megvalósítására, mint egyesü-
leti kiadványok készítése, Almanach kiadása,
Selmecbányát bemutató film készítése, meglé-
võ film és képanyagok archiválása stb. A 2010-
es személyi jövedelemadó bevallásból szárma-
zó 1% megszerzésére a korábbi évekhez ha-
sonlóan az Erdészeti Lapok februári számában
közöl felhívást az OEE, illetve a titkárság feltár-
ja azokat a lehetõségeket (e-mail megkeresés,
honlapon közzététel), amelyeknek nincs to-
vábbi költségvonzata. Külsõ szakértõk által
szervezett kampány lebonyolítását az elnökség
nem támogatta, mert a kampány költségei nem
állnak arányban a várható bevételekkel.

Az egyebek napirendi pontban az elnök-
ség 2011. május 20-át jelölte meg a Közgyû-
lés tervezett idõpontjának. Az eddig, ill. a jú-
nius 17-18-i vándorgyûlésig tartó idõszak
munkarendjét a titkárság összeállítja.

Roland Migende tiszteletbeli tag meghí-
vót küldött a német erdészeti egyesületek
éves rendezvényére, melyet 2011 szeptem-
berében Aachenben tartanak. Roland Mi-
gendével a kapcsolatot Csépányi Péter veszi
fel ebben a kérdésben.

Az elnökség a MEGOSZ azon felvetésére,
miszerint a 2010. október 8-i Erdészeti Nyílt
Napon elhangzottakkal kapcsolatban szü-
lessen közös levél a vidékfejlesztési minisz-
ternek, amely az ott elhangzott ígéretek
megvalósítására emlékeztet, azt javasolta,
hogy Zambó Péter elnök a kérdést a január
20-án esedékes Erdõ Tanács ülésen vesse
fel, és az Egyesület az ott kialakított véle-
mény alapján hozza meg döntését.

Zambó Péter elnök bejelentette, hogy a tit-
kárságon dolgozó Vince Lászlóné pénzügyi
fõelõadó 2011. január 31-tõl nyugdíjazását kér-
te, mely kérelmet az elnök elfogadta.

Szabó Vendel szerint nem fordulhat elõ,
hogy az Erdészeti Lapokban nem jelenik
meg egy felkérésre született írás. Ilyen ese-
tekben nagyobb körültekintéssel kell eljárni.
Haraszti Gyula SZB elnök javasolta, hogy az
újságban például terjedelmi okokból válto-
zatlan formában nem közölhetõ írások adott
esetben az Egyesület, vagy az EL honlapján
legyenek olvashatók.

Szintén Szabó Vendel javasolta, hogy a jö-
võben az elnökség foglalkozzon az erdész
bértábla kialakításának kérdésével.

Lomniczi Gergely elnökségi titkár zárásként
beszámolt az egyesületen belüli információ-
áramlás javítását célzó elképzelésekrõl, mely-
nek elsõ lépéseként az elnökség tagjai az ága-
zatot érintõ rendszeres heti sajtófigyelést kap-
nak a titkárságtól a Nyírerdõ Zrt. segítségével.

Zambó Péter elnök megköszönte az el-
nökség aktív munkáját és az ülést bezárta.
Az ülés után az elnökség ünnepélyes kere-
tek között vett búcsút Ormos Balázs nyug-
díjba vonult fõtitkártól.

kmf.
Zambó Péter

OEE elnök
Mester Gézáné

jegyzõkönyvvezetõ
Hitelesítõk: 

Csépányi Péter
régióképviselõ

Haraszti Gyula
EL SZB elnök

Új belépõk

2011. január: Sopron Hallgatói Helyi
Csoport: Göde Tamás egyetemi hallgató,
Kelecsényi Szilárd egyetemi hallgató; Vi-
segrádi Helyi Csoport: Mészáros Péter
egyéb felsõfok, Mezõ Ágota erdõmérnök,
Csontos István Dömötör erdõmérnök; Eg-
ri Helyi Csoport: Õsz Gábor erdõmér-
nök, Vigh Ilona erdõmérnök, Nagy And-
rás erdõmérnök, Gáll Lászlóné egyéb kö-
zépfok; Zalaegerszegi Helyi Csoport:
Modrovits Dóra erdõmérnök; Baranya
megyei Helyi Csoport: Kincses Miklós
egyéb középfok; Sárospataki Helyi Cso-
port: Fábián Ferenc egyéb középfok; Ka-
posvári Helyi Csoport: Fülöp Tamás
egyéb középfok; Budapest HM Helyi
Csoport: Juhász Ferenc erdõmérnök; Ba-
lassagyarmati Helyi Csoport: Kovács
Márton erdõmérnök; Gyõr Magánerdõ
Helyi Csoport: Szabó Dániel tanuló;
Egyéni tag: Laky Péter egyéb felsõfok

2011. február: Balassagyarmati He-
lyi Csoport: Kovácsné Wágner Mária
erdõmérnök, Kovács Ferenc erdõmér-
nök, Kovács Péter erdésztechnikus, Ke-
resztes Dávid erdésztechnikus, Hegedûs
Andrea egyéb középfok; Veszprém FVM
Helyi Csoport: Rák Roland erdõmér-
nök; Nagykanizsai Helyi Csoport:
Trojkó Péter erdõmérnök, Farkas László
erdõmérnök, Tóth Tibor; Kaszói Helyi
Csoport: Szász Mihály erdõmérnök;
Gyõr-Moson-Sopron megyei Magán-
erdõ Gazdálkodási és Környezetvé-
dõ Helyi Csoport: Horváth István er-
désztechnikus; Visegrádi Helyi Cso-
port: Vízkert Péter, Mayer Szilárd er-
désztechnikus, Hinkó Miklós erdésztech-
nikus; Szolnoki Helyi Csoport: Benei
Zsolt erdõmérnök; Veszprém HM Helyi
Csoport: Major Diána erdõmérnök, Be-
nedek Péter; Gyõr Erdõgazdasági He-
lyi Csoport: Papp Csaba erdõmérnök;
Soproni Helyi Csoport: Gergácz Péter
egyéb felsõfok; Kecskeméti Helyi Cso-
port: Bolla Bence erdésztechnikus




