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Az ülés helyszíne: Szekszárd-Keselyûs, Ge-
menc Zrt.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök, Kiss

László általános alelnök, Mocz András magá-
nerdõs alelnök, Szabó Vendel technikus alel-
nök, Haraszti Gyula EL SZB elnök, Cserép Já-
nos, Gencsi Zoltán, Nagy Imre, Ripszám Ist-
ván, Szabó Tibor régióképviselõk (10 fõ).

Kimentését kérte: Csépányi Péter régiókép-
viselõ

Tanácskozási joggal: Bak Julianna EB el-
nök, Lomniczi Gergely fõtitkár, Pápai Gábor
fõszerkesztõ, dr. Sárvári János a Könyvtár
õre, Sulyok Ferenc, Bálint Sándor, Bognár
Gábor, Ferencz László, Fodor Mihály, Gerner
Gábor, dr. Gõbölös Antal, Halápi Nándor,
Keller József, Koczka Zoltán, Lipák László,
Puskás Lajos, Sere Ferenc, Sódar Pál, Szani
Zsolt.

Az ülést megnyitva Zambó Péter elnök kö-
szöntötte az elnökségi ülésen megjelent el-
nökségi tagokat, meghívottakat. Megállapítot-
ta, hogy az elnökség 10 fõvel határozatképes.
A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi Gergelyt,
a jegyzõkönyv hitelesítésére Haraszti Gyulát
és Szabó Tibort kérte fel, majd ismertette a na-
pirendet. Fentieket az Elnökség egyhangúan
elfogadta. Házigazdaként Keller József, a Bajai
HCS elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Az elsõ napirendi pont keretében Szabó
Tibor régióképviselõ ismertette a Dél-Alföldi
régió természeti adottságait, és ebbõl követ-
kezõen az erdõgazdálkodás helyi sajátossá-
gait. Elõadásában kiemelte, hogy az 1930-as
években kezdett alföldfásítás óta a térség er-
dõgazdálkodásának van jövõje. Az Alföldi er-
dõgazdálkodás értéket teremt, élhetõbbé teszi
a tájat. Külön megemlékezett Kiss Ferenc,
Bakkay József és Kaán Károly munkásságáról.
Az OEE szerepét a pozitív erdészkép kialakí-
tásában látja. A színvonalas elõadás után a ré-
gióba tartozó helyi csoportok számoltak be te-
vékenységükrõl. A Bajai HCS nevében Fe-
rencz László a „Nyitott Gemenc” programban
való részvételt, a szokásos éves tanulmányutat
és anyugdíjas klub indítását emelte ki. A Bé-
kés Megyei HCS életébõl Puskás Lajos az ak-
tív és nyugdíjas tagságot sikeresen összeková-
csoló erdész-piknik programokat említette. A
helyi csoport tisztségviselõk januárban min-
den egyes tagot végiglátogattak. Az Egyesület
legfontosabb értékének az önbecsülés megõr-
zését említette. A Csongrád Megyei HCS tevé-
kenységét Sere Ferenc mutatta be. A sok ma-
gánerdõ tulajdonost és gazdálkodó tagot is
magába foglaló helyi csoportban igen aktív a
nyugdíjas klub élete, a tagok általában igény-
lik a személyes kapcsolattartást. Minden év-
ben sikeres az Ópusztaszeren rendezett majá-
lis. Sok program a szegedi szakközépiskolával
közösen, bár jelenleg viszonylag kevés a diák
tag. Az ország legnépesebb csoportjai közé
tartozó Kecskeméti HCS életérõl Koczka Zol-
tán számolt be, ismertetve az igen aktív cso-
port havi rendezvényeinek tematikáját. A na-

pirendi pont zárásaként Zambó Péter elnök
kiemelten megköszönte a helyi csoport titká-
rok és tisztségviselõk munkáját az év eleji ada-
tegyeztetésben. Az Egyesület 3000 fõ fölötti
létszámát nagyrészt az õ aktivitásuknak kö-
szönheti. Megköszönte a segítséget az Egye-
sület anyagi és gazdálkodási függetlenségét
segítõ új tagdíjrendszer bevezetése körüli
munkában.

A második napirendi pontban meghívott
vendégként Sódar Pál, az Alföldi Erdõkért
Egyesület elnöke ismertette a térség meghatá-
rozó szakmai szervezetének mûködését és
munkáját. Az egyesületi munka java része a
szakbizottságokban zajlik, köztük kiemelke-
dik az erdõmûvelési. Szakmai kérdések kö-
zött az akác és a nemesnyár-kérdés áll a kö-
zéppontban. Az elmúlt idõszakban az OEE
Gépesítési és Kereskedelmi Szak-osztályaival
voltak közös programok. A két szervezet cél-
ja a mindennapokban amúgy is meglévõ
együttmûködés intézményesítése, tudatos ala-
kítása.

Harmadik napirendi pontként Zambó Péter
elnök elõvezette az Alapszabály módosításá-
nak szükségességét. Az átdolgozást sürgeti az
idén életbe lépett civil törvényhez való alkal-
mazkodás, a tagsági kedvezményrendszer be-
vezetése, a választási rendszer átdolgozásának
igénye, a szervezeti mûködés javításának szük-
ségessége. Az új Alapszabály koncepcióját egy,
az egyesületi életben aktív személyekbõl álló
munkacsoport végezheti. A munkacsoport fe-
ladata az Alapszabály koncepciójának kidolgo-
zása, jogászok közremûködésével tervezet ké-
szítése. A munkacsoport folyamatosan konzul-
tál az egyesületi élet elismert személyiségeivel.
A tervezetet a tagság széles körben megvitat-
hatja, majd az Elnökség dönt a tervezet Köz-
gyûlés elé terjesztésérõl. Az Alapszabály átdol-
gozásának következtében szükséges lesz a Ki-
tüntetési Szabályzat és a Választási szabályzat
átdolgozása, valamint a többi szabályzat felül-
vizsgálata. Sere Ferenc hozzászólásában ki-
emelte, hogy csak alapos indokkal szabad az
Alapszabály módosítását megkezdeni. Nagy
Imre régióképviselõ elmondta, hogy az elnök-
ségi ciklus elején alaposan áttanulmányozta a
szabályzatokat, amik több helyen nincsenek
összhangban, több sebbõl véreznek. Megfogal-
mazása szerint ezen saját igényességünk okán
is javítani kell. Sódar Pál példaként említette az
Alföldi Erdõkért Egyesületnél nemrég lezajlott
ügyészségi vizsgálatot, szükségesnek nevezve
jogász bevonását. Gõbölös Antal díjbizottsági
tapasztalatai alapján is szükségesnek nevezte a
szabályzatok átnézését.

10./2012. (04.19.) elnökségi határozat:
Az Elnökség munkacsoportot hoz létre az új
Alapszabály tervezetének kidolgozására. A
munkacsoport tagjainak az Elnök a következõ
személyeket kéri fel: Haraszti Gyula, Gõbölös
Péter, Kárpáti László, Lomniczi Gergely, Pus-
kás Lajos, Sárvári János, Varga Attila. A mun-
kacsoport tevékenységének tanácsadói segíté-

sére az Elnök Gõbölös Antalt, Holdampf Gyu-
lát, Kondor Endrét, Kosztka Miklóst, Oroszi
Sándort és Wisnovszky Károlyt kéri fel. A
munkacsoport az Alapszabály tervezetet az El-
nökség elé terjeszti megvitatásra.

A szavazáson jelen van 10 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 9 igen, 1 tartózkodás, 0 nem.

Negyedik napirendi pontban Haraszti
Gyula Szerkesztõbizottsági elnök beszámolt
az Erdészeti Lapok 150 éves jubileumának ed-
dig megvalósult eseményeirõl. Elkezdõdött
egy kapcsolódó kiadvány tervezése és lépése-
ket tettünk az eddig ismeretlen, érdekes rész-
letek feltáró kutatás elindítására. Az Elnökség
tárgyalta az õsszel Selmecbányán rendezendõ
jubileumi program lehetõségeit. Az Erdészeti
Lapok elsõ példánya 150 évvel ezelõtt Sel-
mecbányán jelent meg. Indokolt a jubileumi
év kiemelt eseményét e helyszínen rendezni.
Haraszti Gyula ismertette az eddigi elõkészítõ
munka alapján körvonalazódó lehetõségeket,
melyek megvalósítása azonban nagyban függ
a szlovák fél fogadókészségétõl.

11./2012. (04.19.) elnökségi határozat:
Az OEE 2011. október 13-ára szervezi az Erdé-
szeti Lapok 150 évfordulójára való megemléke-
zés selmecbányai eseményét, mely csatlakozik
az „Akadémisták Selmecen” programhoz. A
program lényeges eleme a Wagner Károly em-
lékkõ felállítása a Botanikus Kertben, melynek
megvalósulásáért mindet megtesz az Egyesü-
let. Fogadókészség hiánya esetén az Elnökség,
az SZB és az újsághoz kötõdõ egyesületi tagok
részvételével szûkebb megemlékezésre kerül
sor.

A szavazáson jelen van 10 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az ötödik napirendi pont keretében Zam-
bó Péter elnök tájékoztatta az Elnökséget dön-
tésérõl, miszerint az Erdészeti Lapok fõszer-
kesztõi tisztére pályázata alapján Nagy Lászlót
kéri fel. A 2012. március 1-én kiírt, az OEE
honlapján és az Erdészeti Lapokban megjelent
fõszerkesztõi pályázatra az április 16-i határ-
idõre 3 pályázat érkezett. A pályázatokat 2012.
április 18-án Pápai Gábor, Haraszti Gyula és
Lomniczi Gergely bontották fel, akik megálla-
pították, hogy mindhárom pályázat elbírálásra
alkalmas, a személyek a pályázat feltételeinek
és a feladatkör támasztotta követelményeknek
megfelelnek. Ezt követõen döntött az elnök
Nagy László alkalmazása mellett, mely döntés-
hez kéri az Elnökség megerõsítõ támogatását.
Nagy László 1976-os születésû okleveles hu-
mánökológus, történelem-földrajz szakos ta-
nár. Széleskörû honlap- és kiadvány szerkesz-
tési tapasztalatokkal rendelkezik. Egyesüle-
tünk tagja, aki 2011-ben a Zalaegerszegi Ván-
dorgyûlésen az egyesületi honlap fenntartásá-
val és az Erdészeti Lapok digitalizálásával kap-
csolatos munkájáért Elismerõ Oklevelet vehe-
tett át. 2009-ben õ szerkesztette a Selmecbá-
nyai Vándorgyûlésre Bartha Dénes és Oroszi
Sándor tollából megjelent „Ha Selmec hív…” cí-
mû könyvet.

12./2012. (04.19.) elnökségi határozat:
Az Elnökség tudomásul veszi az Elnök tájékoz-
tatását, és támogatja Nagy László határozatlan
idejû munkaviszonyban való alkalmazását az

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2012. április 19-20-án, 15.00-kor kezdõdött Dél-Alföldi régióba
kihelyezett ülésérõl
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Erdészeti Lapok fõszerkesztõi posztjára. Az El-
nökség ezúton is elismerését fejezi ki Pápai Gá-
bor nyugdíjba vonuló fõszerkesztõ 20 éves te-
vékenyégéért, többek között az Erdészeti La-
pok címének és egyesületi jellegének visszaállí-
tásáért.

A szavazáson jelen van 10 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek között Zambó Péter ismertette
az állami erdõgazdaságoknál dolgozók
számára tervezett képzési programot, mely
mintául szolgálhat az ágazat képzési program-
jának kialakításához. A programban az egye-
sület szakmai rendezvényeinek is szerepük
lesz, amennyiben beszámítanak a kötelezõen
megszerzendõ továbbképzési pontszámokba.
Nagy Imre régióképviselõ kifejtette, hogy a
szakma elemi érdeke, hogy a továbbképzése-
ket maga megszervezze. Halápi Nándor el-
mondta, hogy a szakképzési törvény értelmé-
ben változott, a Kormányhivatalokhoz került
az erdészeti szakközépiskolák fenntartása.
Kérte az Egyesület segítségét az országos kép-
zési jegyzék módosításával kapcsolatban és az
erdészeti iskolák VM alá tartozásának megõr-
zésében. Zambó Péter elnök az Oktatási Sza-
kosztály helyzetelemzését, és javaslattételét

kérte a kérdésben. Lomniczi Gergely fõtitkár
elmondta, hogy a hónap elejétõl helyreállt az
Erdészeti Lapok terjesztési rendje. A terjesztést
mostantól a Magyar Posta Hírlapterjesztési
részlege végzi. A Lapokat mostantól rögzített
dátum szerint, a hónap közepén kapják meg a
tagok. Az új honlap május végére készül el.
Ekkorra gyártják le a tagsági kártyákat, amit
várhatóan június folyamán vehetnek kézhez a
tagok. Az adatlapok feldolgozása a szakosz-
tály-tagság kérdésében még folyamatban van.

Ezt követõen Zambó Péter elnök megkö-
szönte az elnökség aktív munkáját és az ülést
bezárta.

Az Elnökség kihelyezett ülése április 20-án
délelõtt a gemenci ártéren tartott szakmai pro-
grammal folytatódott.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk: 
Szabó Tibor

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök  

Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti Infor-
mációs Központ

Az ülést megnyitva Kiss László alelnök kö-
szöntötte a megjelent küldötteket, az elnök-
ség tagjait, Bak Julianna EB elnököt, dr. Koszt-
ka Miklós DB elnököt és az érdeklõdõ tago-
kat. Zambó Péter hivatali elfoglaltsága miatt
kimentését kérte. Kiss László megállapította,
hogy 57 fõvel a Küldöttközgyûlés határozat-
képes. A küldöttek ezt követõen egy perc né-
ma csenddel emlékeztek Halász Aladárra, az
Egyesület napokban elhunyt tiszteletbeli tag-
jára. Az Alelnök a jegyzõkönyv vezetésére
Lomniczi Gergely fõtitkárt, hitelesítõknek
Csépányi Pétert és Dobre-Kecsmár Csabát,
Szavazatszedõ Bizottság elnökének Sere Fe-
rencet, tagjainak Puskás Lajost és Nagy Fri-
gyest javasolta, melyeket a Küldöttközgyûlés
egyhangúan elfogadott. Ezután ismertette a
napirendet, melyet a küldöttek tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében Dr.
Kosztka Miklós, a Díjbizottság elnöke beszá-
molt a 2012. évi egyesületi kitüntetések jelölé-
si folyamatáról és a Díjbizottság ezzel kapcso-
latos munkájáról. Külön javaslatot fogalmazott
meg arra vonatkozóan, hogy a szabályzatban
rögzített formai követelmények mellett a jövõ-
beli kiírások alkalmával a Díjbizottság az elõ-
terjesztések tartalmi kialakítására is javaslatot
fog tenni. Kiss László alelnök ismertette a tisz-
teletbeli tagsági oklevélre javasolt Dr. Bondor
Antal életútját és egyesületi tevékenységét. A
jelöléshez a Kecskeméti HCS nevében Koczka
Zoltán támogatólag szólt hozzá. Ezt követõen
megkezdõdött a szavazás, melynek rendjét a
Szavazatszámláló Bizottság elnöke, Sere Fe-

renc részletesen ismertette. A szavazatszámlá-
lás alatt második napirendi pont tárgyalása
kezdõdött.

Kiss László alelnök a 2011. év tevékenységét
és gazdálkodását értékelve bemutatta a küldöt-
teknek írásban elõre megküldött mérleg, ered-
ménykimutatás és közhasznúsági jelentés lény-
eges adatait. A 2011-es év gazdálkodását az NFA
támogatás kiesése miatti szükségszerû takaré-
kosság jellemezte. Ez legelõször a bérek terüle-
tén mutatkozott, személyei változásokat vonva
maga után. Az új fõtitkár csak év közepétõl állt
alkalmazásba, aki mellett alkalmazottként csak a
nyugdíjas titkárságvezetõ és a fõszerkesztõ dol-
gozott 2011-ben. Részben gazdasági kényszer-
bõl, részben tudatos döntés eredményeként köl-
tözött az Egyesület a Budakeszi úti irodába, ami
olcsóbb mûködést tett lehetõvé. A pályázati for-
rások csekély voltát és a jogszabály változások
miatt csökkenõ SZJA bevételeket a pártoló ta-
gok szerepvállalása segített ellensúlyozni. Nem
tett le az Egyesület a Székházban történõ birto-
kon belül kerülésrõl, ezt mutatja az ismét itt ren-
dezett évzáró Küldöttgyûlés. A 2011. év rendez-
vényeibõl többek között kiemelte a Wagner Ká-
roly-év zárását, a Vándorgyûlést, a Múzeumok
éjszakája programon való részvételt, a Muzsikál
az Erdõ rendezvényeit, az Akadémisták Selme-
cen programjait. Nemzetközi kapcsolataink
ezen a költségszinten megfelelõnek nevezhe-
tõk. Belsõ kommunikáció területén kiemelte,
hogy az Elnökség kiemelt feladatként mindent
megtett a nyomtatott sajtótermékünk megjelen-
tetéséért, de emellett nem lehet elhanyagolni az
egyre több látogatót vonzó online felület fejlesz-
tését sem. A Könyvtár látogatottsága nõtt, a köl-
tözés óta aktívabban kapcsolódik az egyesületi
életbe. Az Erdészcsillag Alapítvány 10 éves jubi-

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttközgyûlésének

2012. április 24-én, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl

leumát ünnepelve mûködött 2011-ben. Az ér-
dekképviseletei tevékenység hatékonyságán
szükséges javítani, ennek kezdete a MEGOSZ-
szal és FAGOSZ-szal közös állásfoglalások ki-
adása. A tervezettnél jobb eredmény elõre nem
látott, év végén érkezett támogatások következ-
tében alakult.

Az Ellenõrzõ Bizottság nevében Bak Julianna
elnök elfogadásra javasolta a 2011. évi beszámo-
lókat. Kiemelte, hogy a 2012. év mûködési biz-
tonságát javítja a céltartalék képzése. Örvende-
tesnek nevezte a tagdíj reform elindítását, ezáltal
az Egyesület fix bevételeinek növelését. Külön
köszönetet mondott a Küldöttgyûlésnek az eb-
ben való partnerségért. 2011-ben sikerült meg-
valósítani a fõ célt, a biztonságos mûködést az
egyesületi célok megvalósulása mellett.

A 2012. évi terveket és programot ismertetve
Kiss László alelnök beszámolt a tagsági reform
aktuális állásáról, miszerint több mint 3000-en
erõsítették meg tagságukat az Egyesületben.
Külön megköszönte azok munkáját, akik ebben
közremûködtek, és sokat tettek a tagság megõr-
zéséért. Kérte a kitartást a munka befejezésé-
hez. Gazdasági téren az Egyesület 1,8 millió fo-
rint céltartalékot képzett a tagsági kártyák elké-
szítésére. A bevétel az egyéni tagdíjak növeke-
désének köszönhetõen jelentõsen növekszik.
Ezzel párhuzamosan költségnövekedést az Er-
dészeti Lapok megnövekedett példányszámá-
nak köszönhetõ többlet és a személyi kiadások
növekedése okoz. Emellett a mûködést 2012-
ben is az elõzõ év takarékossága jellemzi. Le-
hetséges lesz azonban a helyi csoportok és sza-
kosztályok mûködésének támogatása, kisebb
informatikai fejlesztések megvalósítása, az egy-
séges arculat kialakítása.  A hagyományos pro-
gramok jobb színvonalon valósíthatók meg. A
megnövekedõ pénzeszköz állománynak meg-
felelõen 10 millió forintra nõ az éves befekteté-
si terv összege. A fõ gazdasági cél az éves mû-
ködés biztonságos finanszírozása.

A 2012-es év terveivel kapcsolatban Bak
Julianna kiemelte annak fontosságát, hogy a
programok a biztos bevételekkel szinkronban
legyenek. A terveket elfogadásra javasolta.
Felhívta a figyelmet az új civil törvénynek
megfelelõen az Alapszabály és egyéb szabály-
zatok felülvizsgálatának szükségességére.

A küldötti vélemények sorában Schmotzer
András megjegyezte, hogy a közhasznúsági je-
lentés tanúsága szerint sok az olyan csoport,
aki nem küldött beszámolót. Felvetette, hogy
azok a csoportok, akik nem teljesítik ezirányú
kötelezettségeiket, ne részesüljenek mûködési
támogatásból. Kérdésére, miszerint lesz-e Év
Erdésze Verseny, Kiss László elmondta, hogy
az éves tervben benne van, a szervezés egye-
düli feltétele a lebonyolító cég megtalálása. Fe-
renczi Tamás erõteljesebb 1%-os kampány le-
hetõségét vetette fel.

1./2012. (04.24.) Küldöttközgyûlési ha-
tározat: A Küldöttközgyûlés az OEE 2011.
évi pénzügyi beszámolóját 25.878 eFt
mérlegfõösszeggel és 837 eFt közhasznú
tevékenységbõl származó eredménnyel;
a 2011. évi pénzügyi befektetési beszámo-
lót 14.951 eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal; és a 2011. évi közhasznúsági je-
lentést külön-külön elfogadja és felkéri a
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fõtitkárt a határidõben történõ letétbe
helyezésre.

A szavazáson jelen van 54 fõ küldött.
Szavazatok: 54 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

(A szavazáson nem vett részt a kitünte-
tésekkel kapcsolatos Szavazatszámláló
Bizottság 3 tagja.)

2/2012. (04. 24.) sz. Küldöttközgyûlési
határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2012. évi progra-
mot, a pénzügyi tervet 54.386 eFt bevétel-
lel, 54.335 eFt kiadással és 51 eFt ered-
ménnyel, valamint a befektetési tervet
10.000 eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal külön-külön elfogadja. 

A szavazáson jelen van 54 fõ küldött.
Szavazatok: 54 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

(A szavazáson nem vett részt a kitünte-
tésekkel kapcsolatos Szavazatszámláló
Bizottság 3 tagja.)

Az Egyesületi kitüntetésekkel kapcsolatos
szavazás eredményeként a Küldöttközgyûlés
a következõ határozatot hozta:

3/2012. (04.24.) sz. Küldöttközgyûlési
határozat:

A Küldöttközgyûlés a következõ tag-
társaknak adományoz kitüntetéseket. 

Tiszteletbeli tagsági oklevél:
Dr. Bondor Antal

Bedõ Albert Emlékérem:
Bak Julianna
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
Kovács Gábor

Kaán Károly Emlékérem:
Burián Endre
Steiner Józsefné
Limp Tibor

Decrett József Emlékérem:
Stix Józsefné
Gombási Károly
Homoki Nagy István

Elismerõ Oklevél:
Balás Mária Éva
Borosán István
Csapó József
Dudás Pál
Gembiczki Ferenc
Gembiczki Ferencné
Gyenes István
ifj. Partos Kálmán
Jancsó György
Laki László
Léránt János
Molnár József
Orbók Ilona
Puskás Mihály
Rabi Attila
Rácz Imre
Schweighart Ottó
Végh Gábor

Az egyebek napirendi pont keretében Kiss
László alelnök elsõként a határon túli tagok
tagdíjának kérdését vezette elõ. Cél a tagsági
kedvezményként kiküldött Erdészeti Lapok
minél szélesebb körnek történõ eljuttatása,
különös tekintettel a magyar erdész szakmai

nyelv megõrzésének fontosságára a határon
túli magyar közösségekben.

4./2012. (04.24.) Küldöttközgyûlési
határozat: A Küldöttközgyûlés a 2012. év-
tõl kezdõdõen a Kárpát-medencei és eu-
roatlanti szakmai integráció erõsítése
céljából a határon túli tagok számára ha-
vi 100.- Ft, azaz évi 1.200.- Ft-ban állapítja
meg a tagdíj mértékét. 

A szavazáson jelen van 54 fõ küldött.
Szavazatok: 54 igen, 0 tartózkodás, 0
nem.

Bak Julianna beszámolt a 2012. július 6-7-
én Miskolcon rendezendõ 143. Vándorgyûlés
elõkészületeirõl.

Kiss László alelnök ismertette az elnök
döntését, miszerint Nagy László veszi majd át
az Erdészeti Lapok fõszerkesztõi feladatait. A
döntést az Elnökség tudomásul vette és támo-
gatta. Lomniczi Gergely fõtitkár beszámolt a
MTESZ Fõ utcai épületének értékesítésérõl és
a MTESZ anyagi helyzetérõl. Holdampf Gyula
felvetette a MTESZ-bõl való kilépés lehetõsé-

gét, hogy egyesületünk ne legyen egy elhúzó-
dó agónia további részese. Kiss László ígérete
szerint az Elnökség napirendre tûzi és meg-
vizsgálja a kérdést. Lomniczi Gergely beszá-
molt az Erdészeti Lapok terjesztési rendjének
átalakításáról, és az új honlap kialakításáról,
melynek terveit is bemutatta. Kiss László is-
mertette az õszi selmecbányai rendezvény ter-
vét, mely az Erdészeti Lapok jubileumához
kapcsolódna. A Küldöttközgyûlés következõ
ülését az Alapszabály módosítással összhang-
ban, leghamarabb õsszel tartja.

Az ülés végén Kiss László alelnök megkö-
szönte a nagy létszámban megjelent küldöttek
aktív részvételét, és bezárta a Küldöttközgyû-
lést.

kmf.
Kiss László

levezetõ elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:
Dobre-Kecsmár Csaba 

Csépányi Péter 

OEE Erdészcsillag Alapítvány pályázati felhívása
Az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok 

és családtagjaik támogatására.

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíja-
sok. Családtagnak minõsül a feleség, (özvegy) és gyermekek (18 éves korig). 
Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlõségük meg-

teremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.
2. Nehéz anyagi körülmények között élõ erdészek és családjuk helyzetének javításához.
3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt)
az OEE Erdészcsillag Alapítvány 1021. Budakeszi út 91. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosztály, illetve munka-
helyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülményeit és
a szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött „Adatlap”-ot (1.sz. melléklet), az Országos Erdé-
szeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével.

Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás fõbb szempontjai
A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.
A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma október 31-ig elbírálja és döntésérõl értesíti a pályázó-
kat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja:
• A közös háztartásban élõk  egy fõre esõ havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya,
• a kérelmezõ egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges bal-

esete, leszázalékolása, esetleg haláleset, stb.
• a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások,
• eltartottak, gyermekek száma,
• árvaság,
• az igény gyakorisága,
• helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a ku-
ratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az igénylõk száma befolyásol.

Gémesi József 
a kuratórium elnöke


