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Az ülés helyszíne: Erdészeti Informáci-
ós Központ, Budapest, Budakeszi út 91.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Csépányi Péter,
Gencsi Zoltán, Nagy Imre, Szabó Tibor,
Ripszám István régióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Mocz András ma-
gánerdõs alelnök, Cserép János régió-
képviselõ

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, Lomniczi

Gergely fõtitkár, Pápai Gábor fõszer-
kesztõ

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Tájékoztatást adott, hogy az el-
nökségi ülés elõtt a Díjbizottság ülésén
vett részt, ahol egyeztettek a következõ
évi kitüntetések adományozásának me-
netrendjérõl, felkérte a bizottságot az
Életfa kitüntetések elõkészítésében va-
ló közremûködésre és új Kitüntetési
Szabályzat készítésére. Megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatké-
pes, Ripszám István a Díjbizottság ülé-
sének végén késõbb csatlakozik az
üléshez. A jegyzõkönyv vezetésére
Lomniczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hite-
lesítésére Csépányi Pétert és Haraszti
Gyulát kérte fel, mellyel az elnökség
tagjai egyetértettek. Zambó Péter elnök
ismertette a napirendet, amit az elnök-
ség egyhangúan elfogadott.

Az elsõ napirendi pont keretében
Bak Julianna EB elnök tájékoztatta az
elnökséget, hogy az EB álláspontja sze-
rint az Erdészeti Lapok és a Könyvtár
vagyoni értékére korábbi elnökségi ülé-
sen megállapított összegek túl maga-
sak, a mérleget torzítanák. Az EB javas-
lata szerint a könyvtári könyveket a
könyvtári leltár szerint, a könyvtári tár-
gyakat a meglévõ leltár szerint kell fel-
venni. Erdészeti Lapok piaci értéke ne-
hezen meghatározható, hirdetési bevé-
telek három éves átlagával lehet közelí-
teni. EB javasolja független könyvvizs-
gáló véleményének kikérését. Az OEE
elsõ féléves gazdálkodását az EB vizs-
gálta, és néhány kisebb, idõközben ja-

vított problémától eltekintve rendben
lévõnek találta. Lomniczi Gergely fõtit-
kár ismertette a gazdálkodás I-X. havi
adatait, melyek idõarányos képet mu-
tatnak.

18./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség az Ellenõrzõ
Bizottság javaslata alapján független
könyvvizsgáló bevonásával folytatja az
Erdészeti Lapok és a Wagner Károly Er-
dészeti Szakkönyvtár vagyoni értéké-
nek meghatározását. Az Elnökség az
OEE gazdálkodásának I-X. havi jelenté-
sét tudomásul veszi.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A második napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök ismertette a Nyugat-
dunántúli kihelyezett elnökségi ülés vi-
tájának alapján kialakítani javasolt tag-
sági kedvezmény és tagdíjrendszert. A
javaslat szerint az OEE tagjai személyre
szóló tagsági kártyát kapnak, mellyel
külsõ partnerek által nyújtott kedvez-
ményeket vehetnek igénybe. Eddig a
következõ partnerekkel folynak tárgya-
lások: STIHL Kft. vásárlási kedvezmény,
Harmónia Vadászboltok vásárlási ked-
vezmény, Alexandra Könyvesbolt törzs-
vásárlói kedvezmény, erdõgazdaságok-
kal szállás kedvezmény, Styevola és Fia
esztergomi Volkswagen és Skoda ke-
reskedés vásárlási és szerviz kedvez-
mény. Szintén tagsági kedvezményként
minden tag számára egyénileg jár majd
az Erdészeti Lapok. A helyi csoportok
és szakosztályok mûködését létszám
alapján nyújtott, évi fix összeggel segíti
az egyesület. Három tagdíj kategória ki-
alakítása javasolt: jövedelem nélküliek
számára havi 100 Ft, nyugdíjasok
számára havi 300 Ft, aktív dolgozók
számára havi 800 Ft. Nagy Imre a Lapok
pontos terjesztésének fontosságára hív-
ta fel a figyelmet, és arra a speciális
helyzetre, ahol egy családban több
egyesületi tag is van. Szabó Vendel fel-
vetette a kihelyezett ülésen is felmerült
pártoló tagi díj bevezetésének lehetõsé-
gét. Lomniczi Gergely erre reagálva el-
mondta, hogy a jelenlegi Alapszabály
egyenlõ jogokat biztosít a tagságnak,
nem ismeri a pártoló tagi státuszt, és
idei évben Alapszabály módosítás elõ-
készítésére már nincs idõ. A fõtitkár

egyben felolvasta Vissi Géza zalaeger-
szegi helyi csoport titkár levelét. Bak
Julianna ismertette az EB azon állás-
pontját, miszerint a közhasznúság értel-
mezése szempontjából elõnyösebb, ha
az Erdészeti Lapok kedvezményként és
nem elõfizetés alapján jár a tagságnak.
Ha a lapokat ilyen nyomtatott formában
fenn kívánja tartani az Egyesület, akkor
ezen a módon lehet finanszírozni. Kiss
László alelnök beszámolt a Budapesti
VM Helyi Csoport rendezvényén a té-
mában elhangzott, legnagyobb részt tá-
mogató véleményekrõl.

19./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség a tagsági ked-
vezmények rendszerének bevezetését a
Küldöttközgyûlés számára elfogadásra
javasolja. Az Elnökség álláspontja sze-
rint a tagsági kedvezményeknek min-
den egyéni tagra egyformán kell vonat-
koznia, a tagsági kártya legyen alkal-
mas a tag azonosítására és a tagsági vi-
szony érvényességének megállapításá-
ra. A kedvezmény rendszer bevezetésé-
hez szükséges a tagnyilvántartás felül-
vizsgálata. A kedvezményt adókkal va-
ló szerzõdéskötésre az Elnök jogosult, a
kedvezmények rendszerének kidolgo-
zását, a tagnyilvántartás felülvizsgálatát
a fõtitkár irányítja. 

Az elnökség a határozatot egyhangú-
an elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózko-
dás).

20./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség a tagdíj rend-
szer átalakítását a Küldöttközgyûlés
számára a következõk szerint javasolja
elfogadásra. Keresettel nem rendelkezõ
tagok (tanuló, munkanélküli stb.) 1200
Ft/év, nyugdíjasok 3600 Ft/év, aktív
dolgozók 9600 Ft/év. A tagdíj minden
évben a fogyasztói árindex változásá-
nak mértékével növekszik. A tagdíj két
részletben fizethetõ.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár elmond-
ta, hogy a 2012-es év programszintû ter-
vezése megkezdõdött. A pontos prog-
ram azonban a pénzügyi lehetõségek
függvénye, ami a december 8-i, tagdíjak-
ról határozó Küldöttgyûlés döntése
elõtt nem ismert. Részletes tervezés
ezért a december 8-i Küldöttgyûlési ha-
tározatok, illetve az év eleji befizetések
ismeretében születhet. Jelen ülésen a
központi programelemek fontossági
sorrendjének meghatározását kéri a tit-
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kárság, hogy a konkrét bevételek isme-
retében készülõ konkrét tervek az év
elején a lehetõ leggyorsabban megszü-
lethessenek. Így elérhetõ az a cél, hogy
az adott évre vonatkozó tervezési sza-
kasz ne bénítsa közel fél évig az Egye-
sület mûködését. Tagsági adategyezte-
tés és tagdíj befizetési határidõ 2012. ja-
nuár 27., ezután mintegy két hét kell a
beérkezett adatok feldolgozására. Zárás
február 28. A helyi csoport beszámolók,
éves tervek, kitüntetési javaslatok már-
cius 7-re érkeznek be. Ezt követõen
március 20-22 között elnökségi ülés, ezt
követõen márc. 26-30. között Díjbizott-
sági ülés szükséges, amit április 11-20.
között Küldöttgyûlés követ.

21./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti Egye-
sület Elnöksége a 2012. évi program és
költségvetés tervezéséhez sorrendben
prioritásként fogalmazza meg: a titkár-
ság mûködésének biztosítását és a bérek
kigazdálkodását, a tagsági kártya rend-
szer bevezetését, az Erdészeti Lapok ki-
adását, a Wagner Károly könyvtár fenn-
tartását, a 143. Vándorgyûlésen kitünte-
tések adományozását, az Erdészeti La-
pok 150 éves évfordulója megtartását, az
egyesületi honlapcsalád kialakítását és
mûködtetését, Az év fája és az Erdõk He-
te programok megvalósítását, a helyi
csoportok és szakosztályok létszám ala-
pú támogatását, tisztségviselõk találko-
zójának szervezését.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Ripszám István elnökségi tag megér-
kezett az ülésre, mely az elnök kérésé-
re az 5. napirendi ponttal, az OEE által
Pro Silva Hungariae díjra jelölt személy
kérdésével folytatódott.

22./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség a 2012. márci-
us 15-én adományozandó Pro Silva
Hungariae-díjra Vass Sándort, a DA-
LERD Zrt. vezérigazgatóját javasolja.

Az elnökség a határozatot elfogadta
(8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás).

A szavazás után Kiss László alelnök
átvette az ülés vezetését Zambó Péter
elnöktõl, aki egyéb sürgõs elfoglaltsága
miatt távozott az ülésrõl. A soron követ-
kezõ napirendben Haraszti Gyula SZB
elnök ismertette az Erdészeti Lapok kü-
lönszám helyzetét, ami részben az el-
utasított pályázatok miatt forrás hiányá-
ban a tervezettnél lassabban halad. A
kézirat elkészültének határideje 2011.

december 31., amit januárban szakmai
majd nyelvi lektorálás követ. Nyomda-
kész anyag 2012. január végére lesz.

Az Erdészeti Lapok 150 éves jubileu-
mára a Szerkesztõbizottság november
30-i ülésén a következõk megvalósítá-
sát javasolja. Jubileumi logó tervezése;
kiadvány készítése; a jubileumi év min-
den lapszámában tematikus fejezet,
merítve a az EL történeti tartalmából;
www.erdeszetilapok.hu megújítása;
megjelenés a mezõgazdasági könyvhó-
nap rendezvényein; jubileumi esemé-
nyek szervezése Budapesten és lehetõ-
ség szerint Selmecbányán; kérdõíves
olvasói megelégedettség vizsgálat;
egyesületi rendezvényeken a jubileum
folyamatos megjelenítése.

23./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti Egye-
sület Elnöksége az Erdészeti Lapok 150
éves jubileumának méltó megünneplé-
sérõl szóló tervezetet támogatja. Az elõ-
terjesztett programok megvalósítására az
OEE költségvetésében 1.100 eFt célzott
felhasználását elõzetesen jóváhagyja.
Megbízza a fõtitkárt, hogy e jóváhagyott
keretet az Egyesület 2012. évi költségter-
vébe építse be. A selmecbányai rendez-
vény programjáról, költségvetésérõl az
Elnökség késõbb rendelkezik.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár tájékoz-
tatta az elnökséget a civil törvény válto-
zásáról, ami az egyesület esetében a
közhasznú státusz fennmaradását ered-
ményezi. Beszámolt a MTESZ anyagi
helyzetérõl és a Fõ utcai épület értéke-
sítésének nehézségeirõl. Szabó Vendel
helyi csoport alakításának szándékát je-
lentette be, amit az Elnökség elviekben
támogatott. Szavazni akkor lehet a kér-
désben, ha nevesíteni lehet a csoportot
megalakító minimum 10 fõ egyesületi
tagot. A következõ elnökségi ülés idõ-
pontját elõzetesen 2012. január 26-ra
tûzte ki az elnökség.

A napirendi pontok végén Kiss Lász-
ló alelnök megköszönte az elnökség
aktív munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök

Az ülés helyszíne: Budapest, Alkot-
mány utcai Székház „Erdész terme”

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait és az érdeklõdõ
tagokat, majd megállapította, hogy 39
fõvel a Küldöttközgyûlés határozatké-
pes. Jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergely fõtitkárt, hitelesítõknek Dr. Ba-
lázs Istvánt és Csépányi Pétert kérte fel,
melyeket a Küldöttközgyûlés egyhan-
gúan elfogadott. Ezután ismertette a na-
pirendet, melyet a küldöttek tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül egyhangúan
elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök értékelte az Egyesü-
let 2011. évi mûködését. Külön kiemel-
te annak fontosságát, hogy ismét a
Székházban tarthatja évzáró Küldött-
gyûlését az Egyesület. Ismertette a leg-
fontosabb személyi változásokat, me-
lyek következtében 2011 júniusától új

fõtitkára van az egyesületnek Lomniczi
Gergely személyében. Ebben az évben
kiderült, hogy nem reálisak azok az el-
képzelések, melyek szerint a MTESZ
vagyonból konkrét összeggel részesül-
het az Egyesület. A MTESZ komoly
anyagi nehézségekkel küzd, nem tudja
értékesíteni a Fõ utcai épületet, ahon-
nan jó döntésnek bizonyult a titkárság
elköltöztetése. Az elképzelések ellené-
re sem sikerült komolyabb pályázati be-
vételekhez jutni, mivel szinte teljesen
megszûntek a korábbi években még lé-
tezõ lehetõségek. Ehhez társult az NFA
támogatás 2010 õszi megszûnése, ami
2011. évben komoly anyagi nehézsé-
gek elé állította az Egyesületet. Erre a
nehéz helyzetre a költségek visszafogá-
sával, és a mûködési tartalékok megke-
resésével reagált az Egyesület. Az általá-
nos takarékoskodás mellett (külföldi
utazások visszafogása, helyi csoportok
és szakosztályok támogatásának csök-
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kentése, megtakarítás a bérleti díjakon)
például az elektronikus banki rendszer
bevezetésével sikerült racionalizálni a
mûködést. A bevételi oldalon megtör-
tént a pártoló tagi díjak kiszámítható
rendezése, ami enyhe növekedést je-
lentett. Az Erdészeti Lapok hirdetési fe-
lületeinek értékesítése a korábbi évek-
nél szintén nagyobb bevételt hozott.
Mindezen intézkedésekkel sikerült a
2011-es mûködést biztosítani, aminek
komoly sikeres elemeirõl is beszámolt
az elnök. Ezek között említette az álla-
mi kitüntetésekre való elõterjesztések
sikerességét, a szakmai érdekérvényesí-
tést, aminek legnagyobb sikere az erdõ
fogalmának Alaptörvényben való szere-
peltetése. A 10 éves jubileumát ünneplõ
Erdészcsillag Alapítvány különösen si-
keres kezdeményezés. Külön ki kell
emelni Kovács Péter és Kovács Péterné
önzetlenségét, mellyel végrendeletük-
ben veszprémi lakásuk egyharmadát
hagyták az Alapítványra. A partnerszer-
vezetek közül kiemelkedik az MFB Zrt-
vel, az Agrárkamarával és az Erdei Isko-
la Egyesülettel történõ együttmûködés.
A nemzetközi kapcsolatok területén kü-
lönösen sikeres kezdeményezés a ma-
gyar gyõzelemmel végzõdött YPEF kö-
zépiskolás tanulmányi verseny. Az
Egyesület saját rendezvényei közül a
zalaegerszegi Vándorgyûlés mellett ki-
emelkedõ volt az 50 helyszínen 15000
látogatót vonzó Erdõk Hete rendez-
vénysorozat. Mindezen sikerekért kö-
szönetet mondott az egyesületi tisztség-
viselõknek, a tagságnak az aktív, építõ
egyesületi munkáért, amely alapot je-
lent az Egyesület szakmaiságon, erköl-
csi tartáson és lelkiismeretességen ala-
puló további életéhez.

A második napirendi pont keretében
Csépányi Péter régióképviselõ ismertet-
te a Magyar Erdészeti, Vadászati Mûsza-
ki Segédszemélyzet Országos Egyesüle-
te (MEVME) öröksége átvételével kap-
csolatos elõterjesztést.  A jogutód nél-
kül megszûnt szervezet tárgyi emlékeit
– köztük kiemelt helyen az „Istenféle-
lem, Szeretet, Munka, erre tanít ben-
nünket az erdõ örök bölcselete” jel-
mondatot tartalmazó zászlót – az OEE
könyvtára õrzi. Schweighardt Ottó tag-
társunk javaslatát a szellemi örökség ki-
nyilvánítására az Elnökség támogatta, a
Küldöttközgyûlés a következõ határo-
zattal erõsítette meg.

4/2011. (december 8.) sz. Kül-
döttközgyûlési határozat: A Küldött-
közgyûlés ezúton deklarálja és ünnepé-
lyesen kijelenti, hogy az Országos Erdé-
szeti Egyesület magát a történelmi
kényszer hatására jogutód nélkül meg-
szûnt Magyar Erdészeti, Vadászati Mû-
szaki Segédszemélyzet Országos Egye-
sülete (MEVME) szellemi örökösének
és fennmaradt tárgyi értékei õrzõjének
tekinti, az egyesületi életben minden-
kor kiemelten tekintettel lesz a gyakor-
latban dolgozó szakemberek igényeire,
érdekeinek képviseletére. (Jelen van
39 fõ küldött; szavazatok: 39 igen, 0
tartózkodás, 0 nem)

Schweighardt Ottó majd Firbás Nán-
dor javasolta, hogy a zászlót õrzõ majd
OEE-nek átadó Daróczi Márton és Illés
László családjait méltóképpen köszönt-
se az Egyesület ebbõl az alkalomból.

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Zambó Péter elnök ismertette az El-
nökség javaslatát a tagsági kedvezmé-
nyek rendszerének kialakítására és a
tagdíjrendszer átalakítására. A kérdésrõl

kialakuló másfél órás vita során a leg-
több hozzászóló egyetértett a tagdíj
emelés szükségességével, hiszen 2005
óta nem volt emelés, miközben a mû-
ködési költségek jelentõsen növeked-
tek. A kialakítandó rendszerrel szembe-
ni leggyakoribb ellenvélemény az Erdé-
szeti Lapok tagsági kedvezményként
történõ értelmezésével volt kapcsola-
tos. Többek részérõl elhangzott, hogy a
tagság nagyarányú lemorzsolódásának
elkerülése érdekében meg kellene õriz-
ni az Erdészeti Lapok külön történõ elõ-
fizethetõségét. Elhangzott, hogy a tagdíj
emelés elsõsorban az erdésztechniku-
sok számára jelent problémát. Felme-
rült az Erdészeti Lapok kéthavonkénti
megjelentetése, ami jelentõs költség-
csökkenést eredményezne. Szintén fel-
vetõdött különbözõ tagsági kategóriák,
pártoló tagi státusz kialakításának lehe-
tõsége. Az Elnökség elképzelését támo-
gatva elhangzott, hogy a szükséges
emelések az Egyesület szabadságát,
függetlenségét teremtik meg. Az Egye-
sület az erdészek szakmai egzisztenciá-
ját jelenti. Az OEE minden meglévõ
szolgáltatásával (Lapok, Könyvtár, ér-
dekképviselet, baráti találkozók stb.)
együtt alkot egy egészet, ezért egy
adott, egységes tagdíjat kell fizetni.
Többen felvetették, hogy az ülésnek
helyt adó épület is erdészek közadako-
zásából épült, valamint, hogy Trianon
után is példás összefogás és áldozatvál-
lalás vezetett a korábbi napirendben
tárgyalt MEVME megalakulásához. Az
Egyesületi emelt tagdíj is kevesebb,
mint hasonló egyesületek tagdíja, ill.
több szolgáltatást nyújt. Az OEE mû-
ködtetéséhez szükséges a fix bevételek
arányának növelése, ha a tagság nem
tudja a mûködést finanszírozni, az OEE
léte kerül veszélybe. A kedvezmények
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rendszerét egészében kell vizsgálni,
nem csak az Erdészeti Lapok kérdését
kiemelve. Cél az emelések, változtatá-
sok szükségességének megértetése a
tagsággal, amit a titkárság által kiadott
tájékoztató anyagok segítenek. Az ala-
pos vita után a küldöttek döntõ több-
séggel fogadták el a javaslatokat.

5/2011. (december 8.) sz. Kül-
döttközgyûlési határozat: A Küldött-
közgyûlés tagsági kedvezmények rend-
szerének bevezetése mellett dönt. A
kedvezmények tagsági kártya alapján
minden egyéni tagra egyformán vonat-
koznak, tartalmazzák az Erdészeti La-
pok kiküldését. A kedvezményrendszer
kialakítását, a szükséges szerzõdések
megkötését, a tagnyilvántartás felülvizs-
gálatát a Küldöttközgyûlés az Elnökség
hatáskörébe utalja. (Jelen van 39 fõ
küldött; szavazatok: 38 igen, 1 tar-
tózkodás, 0 nem)

6/2011. (december 8.) sz. Kül-
döttközgyûlési határozat: A Küldött-
közgyûlés a következõk szerint állapítja
meg a 2012. január 1-tõl érvényes tagdí-
jakat. Keresettel nem rendelkezõ tagok
(tanuló, munkanélküli, GYES-GYED-en
lévõk) 1200 Ft/év, nyugdíjasok 3600
Ft/év, aktív dolgozók 9600 Ft/év. A tag-
díj minden évben a KSH által elõzõ év
októberében közzétett fogyasztói árin-
dex változásának mértékével növek-
szik. A tagdíj két részletben fizethetõ.

(Jelen van 39 fõ küldött; szavaza-
tok: 37 igen, 1 tartózkodás, 1 nem)

Negyedik napirendként Lomniczi
Gergely fõtitkár ismertette az Elnökség
azon célkitûzését, hogy az Egyesület
mûködésének éves program és költség-
tervét a titkárság már a megelõzõ évben
készítse el, hogy az adott évet megfele-
lõ hatékonysággal lehessen kezdeni. A
2012-es év programszintû tervezése
megkezdõdött. A pontos program
azonban a pénzügyi lehetõségek függ-
vénye, ami a december 8-i, tagdíjakról
határozó Küldöttgyûlés döntése, ill. a
2012. tagdíj befizetések elõtt nem is-
mert. Jelen ülésen a központi progra-
melemek fontossági sorrendjének meg-
határozását kéri a titkárság, hogy a kon-
krét bevételek ismeretében készülõ
konkrét tervek az év elején a lehetõ leg-
gyorsabban megszülethessenek. Így
elérhetõ az a cél, hogy az adott évre vo-
natkozó tervezési szakasz ne bénítsa
közel fél évig az Egyesület mûködését.

7./2011. (dec. 8.) sz. Küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2012. évi program és költségvetés
tervezéséhez sorrendben prioritásként
fogalmazza meg: a titkárság mûködésé-
nek biztosítását és a bérek kigazdálko-
dását, a tagsági kártya rendszer beveze-
tését, az Erdészeti Lapok kiadását, a
Wagner Károly könyvtár fenntartását, a
143. Vándorgyûlésen kitüntetések ado-

mányozását, az Erdészeti Lapok 150
éves évfordulója megtartását, az egye-
sületi honlapcsalád kialakítását és mû-
ködtetését, Az év fája és az Erdõk Hete
programok megvalósítását, a helyi cso-
portok és szakosztályok létszám alapú
támogatását, tisztségviselõk találkozójá-
nak szervezését. (Jelen van 39 fõ kül-
dött; szavazatok: 39 igen, 0 tartóz-
kodás, 0 nem)

Az egyebek napirendi pont keretében
Bogdán József díjbizottsági tag beszámolt
arról, hogy a DB a jövõben a titkárság
munkáját segítve közremûködik az állami
kitüntetésekre való felterjesztések elké-
szítésében. A kiküldendõ értesítések
alapján kéri majd ebben a munkában a
helyi csoportok együttmûködését. Zam-
bó Péter felhívta a figyelmet a december
15-i minisztériumi évzáró rendezvényre,
mely egyben az Erdõk Nemzetközi Éve
magyarországi eseményeinek zárása.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, és áldott Karácsonyt valamint bol-
dog Új Évet kívánva bezárta a Küldött-
közgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:  
Dr. Balázs István

Csépányi Péter

Az afrikai trópusi erdõk úgy tûnik, job-
ban alkalmazkodnak a jövõbeni éghaj-
latváltozáshoz, mint az Amazonas,
vagy más vidékek esõerdei - jelentette
ki egy nemzetközi tudományos konfe-
rencia résztvevõi. Afrikában az elmúlt
négyezer évben számos éghajlati kata-
sztrófát elviseltek a fafajok, tehát vár-
hatóan boldogulnak majd az elkövet-
kezendõkkel is - következtettek a sza-
kemberek. Az Oxfordi Egyetemen tar-
tott konferenciát az “Éghajlatváltozás,
erdõirtás és jövõ az afrikai esõerdõk-
ben” címmel rendezték meg. Yadvin-
der Malhi, az egyetem ökológiapro-
fesszora – egyben a konferencia szer-
vezõje – szerint annak következtében,
hogy Afrika éghajlata az elmúlt tízezer
évben sokkal változékonyabb volt,
mint például az Amazonasé vagy Dél-
kelet-Ázsiáé, erdei kevésbé sokszínû-
ek, mivel már eltûntek belõlük az érzé-

kenyebb fafajok. A megmaradtak azon-
ban alkalmazkodók, eltûrik többek
közt a csapadék szeszélyességét is. 

A Nyugat-Afrikára koncentráló kon-
ferencia egyik fõ tanulsága volt, hogy
mennyire keveset tudunk az afrikai ég-
hajlatról a világ többi részéhez képest -
jegyezte meg Malhi a BBC-nek
(www.bbc.co.uk). A Kongó-medencé-
bõl például alig akad idõjárási adat.
Így pedig elég nehéz megjósolni, mi
várható a jövõben. Egy másik nagy
horderejû eredmény, hogy az afrikai
erdõknek több a biomasszájuk és a
bennük lévõ fák nagyobbak, mint az
Amazonas-medencében növõk – kö-
zölte a BBC-vel Simon Lewis, a brit Le-
edsi Egyetem kutatója. Ennek egyik
oka, hogy a fák hosszabb életûek, má-
sik oka, hogy az egész erdõ produktí-
vabb. Annak ellenére, hogy a fafajok
kevésbé sokszínûek, mint az Amazo-

nas-medencében, ez még nem jelenti
azt, hogy az afrikai esõerdõk ne lenné-
nek biodiverzitási gócpontok. Emlõs-
faunájuk például hihetetlenül változa-
tos - számos majomfaj él itt, és ehhez
adódnak olyan különlegességek, mint
a törpe víziló vagy az okapi – magya-
rázta Lewis.

(MTI)

Helyreigazító

A decemberi lap 385. oldalán szó esik
bizonyos „Plander” tanársegédrõl. Gon-
dolom a szerkesztõ kézírásos forrásból
dolgozott, így könnyû összetéveszteni
az „n” és az „u” betût. Ez okozhatta a
Plauder név eltévesztését. Úgy gondo-
lom, ennek kiigazításával tartozunk Pal-
lay professzorunk emlékének.

Reményfy László

Az afrikai esõerdõk jobban alkalmazkodnak




