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Az ülés helyszíne: Magyar Mezõgazdasá-
gi Múzeum, Budapest, Vajdahunyad-vár

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Cserép János, Csé-
pányi Péter, Szabó Tibor, Ripszám Ist-
ván régióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán,
Nagy Imre régióképviselõk

Tanácskozási joggal: 
Lomniczi Gergely fõtitkár, Pápai Gá-

bor fõszerkesztõ, dr. Sárvári János
könyvtáros, dr. Oroszi Sándor, Detrich
Miklós.

Az OEE elnökségi ülésére a Mezõ-
gazdasági Könyvhónap nyitóeseménye
után került sor. Az Elnökség tagjai részt
vettek az ünnepi eseményen, ahol dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter és Zambó Péter elnök beszédében
megemlékezett az Erdészeti Lapok 150
éves jubileumáról. Az ünnepséget kö-
vetõ ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Megállapította, hogy az Elnökség
9 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Csépányi Pétert és
Haraszti Gyulát kérte fel, mellyel az El-
nökség tagjai egyetértettek. Zambó Pé-
ter elnök ismertette a napirendet, és ja-
vasolta a sorrend megváltoztatását, mi-
szerint a jubileummal kapcsolatos té-
mát az ülés végén tárgyalják, amivel az
Elnökség egyhangúan elfogadott.

Elsõként Szabó Vendel elõterjeszté-
sére új helyi csoport megalakulásával
foglalkozott az Elnökség. A 2011. de-
cember 2-i, budapesti elnökségi ülésen
az Elnökség elviekben támogatta az új
csoport alakulását. 2012. január 13-án
Csikvándon 23 fõ egyesületi tag meg-
alapította az OEE Rába-menti Erdõgaz-
dálkodási és Vadgazdálkodási Helyi
Csoportját. Elnöknek Szabó Vendelt, tit-
kárnak és küldöttnek Pintér Csabát,
gazdasági vezetõnek Kocsis Gábort vá-
lasztották. A vonatkozó jegyzõkönyvet
és jelenléti ívet a Titkárságra megküld-
ték. A helyi csoportot a jövõben önálló
egyesületként is tervezik bejegyezni.

1./2012. (01.30.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége az Alapsza-
bály értelmében jóváhagyja a Rába-
menti Erdõgazdálkodási és Vadgazdál-
kodási Helyi Csoport megalakulását.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A következõ napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár számolt be rövi-
den a 2011. év gazdasági jellemzõirõl.
Az évzárás elõtti elõzetes adatok szerint
a 2011-re tervezett eredményt nagyság-
rendileg hozza az Egyesület.
Olyan, év végén megvalósíta-
ni már nem tudott, áthúzódó
feladatokra, mint az arculat ki-
alakítása vagy a honlap fej-
lesztése a megfelelõ összeg
elhatárolható.

2011-ben a nehéz pénz-
ügyi helyzetre a költségek
visszafogásával, és a mûkö-
dési tartalékok megkeresésé-
vel reagált az Egyesület. A be-
vételi oldalon megtörtént a
pártoló tagi díjak kiszámítha-
tó rendezése. Az Erdészeti La-
pok hirdetési felületeinek ér-
tékesítése a korábbi éveknél
mintegy 1,5 millió forinttal
nagyobb bevételt hozott. Eh-
hez járult még a Dunaker Kft.
felajánlása a decemberi lap-
szám költségeinek teljes fi-
nanszírozására. Mindezekkel
sikerült a 2011-es mûködést
biztosítani. Az elképzelések-
kel ellentétben és a próbálko-
zások ellenére komolyabb
pályázati forrást nem sikerült
szerezni. NCA mûködési támogatást
nyert az OEE 500 eFt-ot, amivel már el-
számolt, illetve december végén VM
mûködési pályázaton 1000 eFt-ot.

2011-es bevételek között meg kell
említeni az Erdészcsillag Alapítvány
számára érkezett önzetlen felajánlást.
Kovács Péter és felesége veszprémi laká-
suk értékének 1/3-ad részét, mintegy
2,1 millió forintot hagytak a 10 éves ju-
bileumát ünneplõ alapítványra.

A folyamatban lévõ tagsági adategyez-
tetéssel kapcsolatban a fõtitkár az rendel-
kezésre álló adatok alapján a tagság 70%-
ának megmaradásáról számolt be. Az

adatlapok feldolgozását a titkárság meg-
kezdte, de a munka több hetet is igénybe
vesz. Párhuzamosan zajlik a szerzõdések
elõkészítése a támogató partnerekkel
(Harmónia Vadászbolt, Stihl, Styevola és
Fia Kft., Renault Baumgartner, Toyota
Mayer, állami erdõgazdaságok, Alexand-
ra könvyesbolt). Tárgyalást kezdeményez
az OEE az Euro Discount Club rendszer-
hez való csatlakozásról. Mûködtetõ: Dis-
count Club Kft. (1051 Budapest, Arany J.
u. 27.). Egyesületek, kamarák egyéb szer-
vezetek kedvezmény- és tagsági kártyáit
összefogó rendszer, a csatlakozás egye-
sületi tagkártyák esetén kedvezményes,
ill. bizonyos feltételek esetén ingyenes.

Tagsági kártyán szerepel majd: tag ne-
ve, helyi csoport neve, sorszám. Érvé-
nyesítõ matricán szerepel: vonalkód, év.
A tagság és a kártyák érvényessége befi-

zetéstõl a következõ év február 28-ig. Az
Elnökség a tájékoztatásokat elfogadta, a
rendszer kialakításának módjával egyet-
értett.

Zambó Péter a régióképviselõktõl a
tagság felé újabb tájékoztatást és segít-
ségnyújtást kért. Az elnök az állami er-
dõgazdaságok vezérigazgatóitól levél-
ben is kérte a változások támogatását.
Beszámolt az erdész szakemberek
számára kialakítandó képzési rendszer
tervérõl, melyben az OEE szakmai ren-
dezvényei megfelelõ minõsítés után a
szakemberek számára továbbképzés-
nek számítanának. Az elnök a titkárság-
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tól a lehetõ legpontosabb tagsági nyil-
vántartás elkészítését kérte.

Az elnök felvetette a tagdíjak körében
családi kedvezmény kialakításának lehe-
tõségét, amire az adategyeztetés során
több helyen igény mutatkozott a tagság
körében. Az új tagdíj-rendszer alapelve
egyrészt az egyszerûség és egyértelmû-
ség, nem lenne jó ismét számos eltérõ
kategória kialakítása. Másrészt vannak
olyan családok, ahol több családtag is tag
az Egyesületben, az õ kompenzálásuk
valós igény. Szabó Vendel több ilyen
esettel találkozott, de problémát nem ta-
pasztalt ezen a téren. Cserép János véle-
ménye szerint az egy háztartásban élõk
számára lehet kompenzációt nyújtani. A
kompenzáció nyújtásához elõször azon-
ban látni kell a folyamatban lévõ adat-
egyeztetés eredményét.

2./2012. (01.30.) elnökségi határo-
zat: Az OEE Elnöksége felkéri a fõtitkárt,
hogy a tagsági adatok egyeztetése után,
az eredmények ismeretében tegyen ja-
vaslatot a tagdíj-rendszerben családi ked-
vezmény érvényesítésének lehetõségére.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

Az Elnökség megvitatta az Erdélyi
Helyi csoport tagjainak helyzetét. Az El-
nökség célja a jelentõs mértékû kedvez-
mény megtartása, de lehetõleg az új
rendszerbe történõ integrálással. Jó len-
ne, ha minden erdélyi tag hozzájuthat-
na az Erdészeti Lapokhoz.

3./2012. (01.30.) elnökségi határo-
zat: Az OEE Elnöksége felkéri a fõtitkárt,
hogy egyeztessen az Erdélyi Helyi Cso-
port vezetõivel a HCS tagjai által fizetett
tagdíj új rendszerbe való beillesztésérõl.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a fõtitkár beszámolt az egyesületi
honlap megújításának kezdeti lépései-
rõl. Cél az egységes szemlélet alapján
létrehozott honlap-család kialakítása. A
Titkárság árajánlatokat kért be a Web-
star Kft.-tõl, Neosoft Kft.-tõl, Agroinform
Kiadótól és a Groteszk Média Kft.-tõl. A
honlap-család kialakításában az Ipoly
Erdõ Zrt. munkatársa, Nagy László segí-
ti a titkárság munkáját.

4./2012. (01.30.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége megbízza a
fõtitkárt, a Szerkesztõbizottság elnökét

és Nagy Lászlót az ajánlatok értékelésé-
vel, az egyesületi honlap megújításával
kapcsolatos szerzõdés elõkészítésével.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A fõtitkár ezután beszámolt arról,
hogy 2011. október folyamán a titkársá-
got megkereste az X-Meditor Kft. képvi-
selõje azzal a kéréssel, hogy az OEE is-
mét adja nevét a Budapesten 2012. május
15-18 között rendezendõ 20. Ligno No-
vum – Woodtech kiállításhoz. A fõtitkár
ismertette a felajánlott együttmûködés
pontjait. Az Elnökség szakmai konferen-
cia szervezését nem tartja idõszerûnek és
kapacitás hiányában megvalósíthatónak,
kisebb standdal való megjelenést azon-
ban elképzelhetõnek tart. Az OEE köz-
ben értesült a Sopron városa és az X-Me-
ditor Kft. közötti jogvita lezárulásáról,
melyben az X-Meditor Kft. lett a vesztes.

5./2012. (01.30.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége megbízza a
fõtitkárt, hogy az NYME Erdõmérnöki
Kar dékánjával folytatott egyeztetés
után döntsön a 20. Ligno Novum – Wood-
Tech kiállításon, kisebb standdal törté-
nõ egyesületi megjelenésrõl.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 7 igen, 2 tartózko-
dás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban a fõtit-
kár ismertette a beszámolók és tervek ké-
szítésének, valamint a kitüntetések oda-
ítélésének rendjét. Tájékoztatást adott
Hábel György Elnökségnek címzett leve-
lérõl, melyben a levélíró beszámol a köz-
társasági elnök számára a Mi nyelvünk c.
kötet terjesztésére tett javaslatáról. A fõtit-
kár tájékoztatott, hogy 2012-ben a zselni-
cemeggy az év fája. A titkárság egyezte-
tést kezdett az Év fája versenyt szervezõ
Ökotárs Alapítvánnyal, és együttmûkö-

dési megállapodás aláírását készíti elõ. A
Natura 2000 területeken gazdálkodók
kompenzációjával kapcsoltban az OEE
levelet intézett az MFB. Zrt. vezetéséhez,
amiben megfontolásra javasolja, hogy az
állami erdõgazdálkodók kompenzációjá-
nak kérdését fel kell vetni az európai fór-
umokon.

Az ülés további részében dr. Oroszi
Sándor és Pápai Gábor tartott elõadást
az Erdészeti Lapok 150 éves jubileumá-
val kapcsolatban. Dr. Oroszi Sándor
vonatkozó cikke az EL 2012. januári
számában olvasható. Haraszti Gyula
SzB elnök beszámolt a jubileum eddigi
és tervezett eseményeirõl, valamint ja-
vasolta, hogy a következõ elnökségi
ülés foglalkozzon egy selmecbányai ju-
bileumi rendezvény megszervezésével.

Zambó Péter elnök javaslatot terjesz-
tett elõ az Erdészeti Lapok fõszerkesztõi
posztjára történõ pályázat kiírásával
kapcsolatban. A tagsági kedvezmény-
rendszer megújítása során az Erdészeti
Lapok a korábbiaknál élesebben került
ismét a figyelem elõterébe, szükség van
a folyóirat megújítására, az Egyesület
online felületeivel való összehangolás-
ra. Pápai Gábor jelenlegi fõszerkesztõ
nyugdíjasként szerkeszti a lapot. A jubi-
leum jó alkalmat kínál a megújulásra,
pályázat keretében ezért meg kell te-
remteni a lehetõséget a megfelelõ utód
megtalálására.

6/2012. (01.30.) elnökségi határo-
zat: Az OEE Elnöksége az elnök javasla-
tát elfogadva támogatja pályázat kiírását
az Erdészeti Lapok fõszerkesztõi posztjá-
ra. A pályáztatás rendjének kidolgozásá-
val a fõtitkárt javasolja megbízni, aki a je-
lenlegi fõszerkesztõvel és a Szerkesztõ-
bizottsággal egyeztet a kérdésben.

A szavazáson jelen van 9 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A napirendi pontok végén az Elnök-
ség döntött a következõ ülés idõpontjá-
ról, és hogy nyáron a Dél-Alföldi Régió-
ban tartanak kihelyezett ülést. Ezt köve-
tõen Zambó Péter elnök megköszönte
az Elnökség aktív munkáját és az ülést
bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök  

Favágó bajnokság
A STIHL támogatásával a Dél-Alföldi
Pósteleken 2012 április 30-án ifj.
Danszki Károly emlékére favágó baj-
nokságot rendezünk. Nevezni a márka-
kereskedésekben Békéscsabán (Gyu-
lai út 112., tel.: 66/527-570), Gyulán
(Béke sgt. 54. tel.: 66/561-770) és
Szegeden (Pozsonyi Ignác utca 12.,
tel.: 62/423-031) lehet április 15-ig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A versenyszervezõk
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P á l y á z a t i  f e l h í v á s
Az Erdészeti Lapok fõszerkesztõi feladatkörének ellátására

Az Országos Erdészeti Egyesület (a továbbiakban: Egye-
sület) pályázatot hirdet  folyóirata, az Erdészeti Lapok

fõszerkesztõi feladatkörének ellátására.

A fõszerkesztõ feladata: a nyomtatott Erdészeti Lapok és az
Egyesület honlap családjába tartozó honlapok összehangolt szer-
kesztése, a Szerkesztõ Bizottsággal (SzB) és a fõtitkárral együtt-
mûködve – az egyesületi alapelveknek és céloknak megfelelõen,
a jogszabályoknak és a szerzõdésének megfelelõ felelõsséggel. 

Az újságszerkesztés fõbb feladatai:
• idõszaki laptervek elõkészítése, elfogadtatása; 
• az egyes lapszámok és címlapok megtervezése;
• a sajtóanyagok/fotók elkészítése, elkészíttetése, rendsze-

rezése, gondozása, megrendelése;
• tudósítások, beszámolók készítése a szakmai/egyesületi

eseményekrõl, folyamatokról; 
• a kéziratok átolvasása, szerkesztése, beíratása,
• elõzetes oldaltervek készítése,
• az anyagok oldalba tördelésének ellenõrzése, a lap össze-

állítása,
• a lap korrigálásának ellenõrzése,
• a nyomdakész lap imprimálása;
• az Erdészeti Lapok hirdetési felületeinek értékesítése, kap-

csolattartás a hirdetõkkel.

A honlap-szerkesztés fõbb feladatai:
• az Egyesület honlap családjának – www.oee.hu, www.er-

deszetilapok.hu, www.vandorgyules.hu – mûködtetése (hír-
anyagok készítése, menüpontok feltöltése, azok változó
tartalmának frissítése);

• a honlapok és a print Erdészeti Lapok egymást erõsítõ
összhangjának megteremtése;

• képanyagok készítése, honlapra illeszthetõ szerkesztése,
feltöltése;

• az OEE karakterébe illõ híranyagok átvétele társoldalakról,
egyéb médiumokból; 

• saját híranyagok küldése a társ-médiumoknak;
• hirdetések kezelése, a hirdetési felületek értékesítése,

kapcsolttartás a hirdetõkkel;
• kapcsolattartás a honlap tárhelyek szolgáltatóival, illetve a

weblapok programozójával;
• a szükséges fejlesztések kezdeményezése, koordinálása

(pl. új honlapok, microsite-ok).

A fõszerkesztõi feladatkör betöltésének lehetséges formái:
A feladatkör 

• határozatlan idejû munkaviszonyban, avagy 
• vállalkozói jogviszonyban, 

a jelen pályázat elbírálását követõen, 2012. május 1-tõl tölthe-
tõ be. Az elsõ felelõs lapzárta: várhatóan 2012. szeptember 1.
A fõszerkesztõ felett a munkáltatói vagy megbízói jogokat az
Egyesület elnöke gyakorolja.

A fõszerkesztõ javadalmazása: megegyezés alapján, a szerzõ-
désben megállapított feltételek szerint.

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen elõ-
életû cselekvõképes szakemberek, akik rendelkeznek:

• mérnöki és/vagy természettudományos, okleveles egyete-
mi végzettséggel;

• erdõvel kapcsolatos tevékenységet folytató szervezetben
szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal;

• jó írás- és kommunikációs készséggel;
• írott sajtó, kiadvány és/vagy honlapkészítési, szerkesztési,

illetve mûködtetési tapasztalattal;
• a fotózásban szerzett jártassággal, gyakorlattal;
• naprakész, felhasználói szintû informatikai ismeretekkel;

A pályázatnál elõnyt jelent az OEE tagság, az Egyesülethez va-
ló kötõdést alátámasztó korábbi tevékenység, valamint a jelölt-
nek az erdészek körében való elfogadottsága, ismertsége. 
A fõszerkesztõi feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a saját
személygépkocsi és fotófelszerelés használata.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a pályázó életútját bemutató szakmai önéletrajzot - az eddigi
munkahelyek és munkakörök, referenciák feltüntetésével,
szakmai (és ha van, egyesületi) munkájának ismertetésével;

• az iskolai végzettséget, idegen nyelv ismeretét igazoló oki-
ratok másolatát;

• a fõszerkesztõi feladatkör ellátására vonatkozó, röviden
összefoglalt elképzeléseket;

• a feladatkör ellátásának tervezett konstrukcióját, a fizetési
elképzelést 

• (teljes vagy részmunkaidõs munkaviszony, avagy vállalko-
zói jogviszony);

• 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt;
• tervezett munkaviszony esetén, a munkakör ellátására al-

kalmas egészségi állapotot igazoló orvosi igazolást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16. hétfõ.
A pályázatokat zárt borítékban, postai úton vagy személyesen

az Egyesület címére (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)
kell benyújtani, 2 eredeti, aláírt példányban. 

A borítékra kérjük ráírni:
„Erdészeti Lapok fõszerkesztõi pályázat”.

A határidõre benyújtott pályázatokat a beadási határidõtõl szá-
mított 15 napon belül elbíráljuk. A pályázatokat a jogszabályok-
ban meghatározott módon kezeljük. A pályázat eredményérõl a
pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Lomniczi Gergely fõtitkárnál
(telefonszám: +36/20-9846-134, e-mail: fotitkar@oee.hu). 
Az Egyesület tevékenységérõl és az Erdészeti Lapokról a
www.oee.hu és a www.erdeszetilapok.hu; honlapcímeken nyer-
hetõ további információ.

Budapest, 2012. március 01. 
Zambó Péter

elnök




