Köszönet!
Az Országos Erdészeti Egyesület tavalyi tagságának közel háromnegyed része erõsítette meg, tartotta meg tagságát egyesületünkben. Köszönjük mindenkinek, akik ezáltal vállalták az arányában legtöbb esetben számottevõ
tagdíjemelést. A változások szükségessége mellett szavazataival egyhangúan kiálló Küldöttgyûlés határozatai után a beküldött adatlapok nagy
számában rejlik az egyesületi élet megújításának igazi lehetõsége.
Köszönet illeti mindazok munkáját, akik sok idõt és energiát áldoztak
tagtársaik tájékoztatására, felkeresésére, az adatlapok összegyûjtésére, továbbítására. E körben elsõsorban a helyi csoport titkárok munkája kiemelendõ. Köszönjük Kissné Szabó Gabriellának és Tomka Kornéliának, hogy
segítették Mester Gézáné titkárságvezetõ munkáját az adatrögzítésben.
Egyesületünk nem feledkezik meg azokról sem, akik most nem tudták
vállalni az átalakulással járó terheket. Bízunk benne, hogy a megújuló
egyesületi élet olyan lehetõségeket kínál szakmánk valamennyi résztvevõje számára, amelyek vonzásában egyre többen érdemesnek tartják vállalni
a tagsági kötelezettségeket.
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége

Számvetés
2011-ben mélyreható változások indultak el Egyesületünk életében, melyekrõl rendre hírt adtunk rendezvényeinken, honlapunkon, valamint az Erdészeti Lapok hasábjain.
A leginkább jelentõs lépéseket külsõ
mûködési forrásaink szinte teljes elapadása kényszerítette ki - alapjaiban kellett átgondolnunk az OEE finanszírozá-

sának szerkezetét. Nyilvánvalóvá vált,
hogy megfelelõ színvonalú továbbélésünket csak a belsõ, fix bevételek arányának, mértékének növelésével lehet
biztosítani. Ugyanez adhat garanciát civil szervezethez méltó szabadságunk és
függetlenségünk növelésére is. Emellett
tudtuk: történelmünkhöz méltó szerepünket, jelentõségünket akkor õrizhetjük meg, ha képesek leszünk a tagsá-

gunk anyagiakban és tettekben kifejezett hozzájárulásával arányos szolgáltatásokat nyújtani. Így került a 2011. év
végi Küldöttközgyûlés elé a tagdíjrendszer átalakítását és a tagsági kedvezmények rendszerét tartalmazó javaslatcsomag. A január 1-tõl megváltozó tagdíjak
a tanulók és a keresettel nem rendelkezõk esetében csökkenést, az aktív dolgozó tagoknál jelentõs növekedést tartalmaznak, míg a nyugdíjasok többsége
számára a változás kisebb mértékû. A
tagdíjat két részletben lehet kifizetni,
mértéke évente a fogyasztói árindex
változásával növekszik.
Az adategyeztetés és a 2012-re vonatkozó befizetések során beérkezett
adatok teljes és részletes kiértékelése
még folyik, de annyi már látható, hogy
az Országos Erdészeti Egyesület tavalyi
tagságának mintegy háromnegyede –
átérezve az aktív dolgozó tagság körében emelkedést jelentõ tagdíjreform
szükségességét – továbbra is támogatásáról biztosította Egyesületünket, annak
aktív tagja maradt. A 3100 fõs tagságon
belül külön meg kell emlékezni az Erdélyi Helyi Csoport 42 fõs létszámáról.
2012-ben az aktív dolgozók és a
nyugdíjasok aránya a korábbi évekhez
hasonló maradt. A mintegy 2000 aktív

Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink!
Fogadják szeretettel az ÉSZAKERDÕ Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület meghívását a 2012. évi, 143. Vándorgyûlésre.
Az ÉSZAKERDÕ Zrt. valamennyi dolgozója számára nagy megtiszteltetés és egyben nagy kihívás, hogy húsz év után újból helyszínt biztosíthatunk e jeles eseménynek, fogadhatjuk szakmánk képviselõit, az erdõk iránt elkötelezett emberek népes táborát.
A Vándorgyûlés jelmondata egyben az ÉSZAKERDÕ Zrt. hitvallása is:
„Az erdõ unokáink öröksége”
A tervezett programok során igyekszünk bemutatni mindennapi terepi munkáink sikereit, nehézségeit, a bükki tájat, az itt élõ
embereket és nem utolsó sorban Miskolc városát.
A Vándorgyûlés logisztikai bázisa (szállás, baráti találkozó, Közgyûlés stb.) a Miskolci Egyetem, ahol a közös Alma Mater jegyében lehetõségünk lesz a „selmeci könyvtár” megtekintésére is.
Bízunk benne, hogy minden résztvevõ számára emlékezetes programot sikerült összeállítanunk, aminek elsõ mérlegét már
a péntek esti baráti találkozón megvonhatjuk.
A Vándorgyûlés szombaton a Közgyûléssel zárul.

Várjuk Önöket 2012. július 6-7-én Miskolcon
az OEE 143. Vándorgyûlésén.
Részletes információt, jelentkezési lehetõséget és regisztrációs felületet a Vándorgyûlés (www.vandorgyules.hu), az OEE
(www.oee.hu) és az ÉSZAKERDÕ Zrt. (www.eszakerdo.hu) honlapján teszünk közzé.
Kérjük részvételi szándékukat legkésõbb május 15-ig jelezni szíveskedjenek.
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
Zay Adorján
az ÉSZAKERDÕ Zrt.
vezérigazgatója
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Kissné Szabó Gabriella és Mester Gézáné

dolgozó tag továbbra is a tagság kétharmadát jelenti, az 1000 fõ nyugdíjas pedig egyharmad részt. Arányában jelentõs, ötven százalékos növekedés történt
a tanulók körében, bár az összesen 150
fõt számláló tanuló ifjúság még mindig
kis részt képvisel a tagság egészén belül. Bár erre pontos szám még nem áll
rendelkezésre, de várhatóan megmarad
az erdésztechnikusok 40% körüli aránya, mellyel végzettség tekintetében õk
alkotják a legnépesebb csoportot az
Egyesületen belül. Így nemcsak gesztusértékû a Küldöttgyûlés év végi határozata a mûszaki segédszemélyzet egyesülete szellemi örökségének felvállalásáról (MEVME), hanem konkrét, hangsúlyos feladatot is jelent a tagság ezen
rétege igényeinek kiszolgálása.
A február végi befizetések alapján
minden helyi csoport létszáma kétszáz
fõ alatti, de több mint 150 tagja van az
egri, kecskeméti, nagykanizsai, pápai
és visegrádi csoportoknak. A 2011-es
tagság 80%-ánál többen erõsítették meg
tagságukat a Balassagyarmati, Békés
megyei, a budapesti HM, az Erdélyi, a
Gyõri Erdõgazdasági, a Kaszói, a Kecskeméti, a Nagykanizsai, a Sárospataki, a
Vértesi és a Visegrádi Helyi Csoportokban. A Soproni Hallgatói Helyi Csoport
tagsága 54%-kal nõtt.
A tagsági adategyeztetés folyamata a
tervezettnél tovább tart. A cikk írásáig a
befizetések feldolgozása történt meg teljes körûen. Ennek elsõ ütemében a február 20-ig befizetõk körét vezette fel a titkárság, akik számára az egész évre postázza az Erdészeti Lapokat. Második
ütemben az ezen dátum után fizetõ tagtársak adatait rögzítettük, akik a márciusi lapszámtól kezdve kapják újságunkat.
Ahol a befizetéshez megadott adatokban
bármi kérdést, korábbi adathoz képest
változást találtunk, ott rögzítettük az

adatlap minden adatát. Így március végéig a tagság harmadának adatlapjait
dolgoztuk fel. A szakosztálytagságra,
végzettségre utaló adatok teljes felvezetése az április hónapot még biztosan
igénybe veszi. Az adatfeldolgozás idõigényének örömteli oka, hogy nagy számú adatlapot kell feldolgozni. Emellett
azonban látni kell azt is, hogy a titkárságnak a január 27-i beküldési és befizetési határidõ után két hétig még az adatok összegyûjtésével kellett foglalkoznia.
Az adategyeztetés folyamatának
szükségszerû, de talán a legtöbbeknek
fájó következménye az Erdészeti Lapok
februári és márciusi számainak késedelme. A januári lapszámot még a 2011-es
elõfizetõi címlistára küldte ki az Egyesület. Mintegy 1300 fõt jelent, akik határidõre rendezték idei tagdíjukat, de
korábban nem voltak elõfizetõk, így
számukra a februári lapszámmal küldtük meg a januári példányt. Mindez idõben összeért a márciusi szám postázásával, ami már a Magyar Posta Zrt.-vel
kötött új terjesztési szerzõdés alapján
jutott el a tagokhoz. Az Egyesület költségvetésén belül eddig is igen jelentõs,
több mint 3 millió forintos tételt jelentett a Lapok postázása, holott az elõfizetõi kör a mostani tagságnak csak a kétharmada volt. Az ilyen szempontból
megnövekedett tagság számára csak
komoly többletköltséggel lehetne eljuttatni a Lapokat. Az új terjesztési szerzõdés kedvezõ anyagi feltételei azonban
fajlagosan mintegy 30 százalékkal csökkentik a terjesztésre fordítandó költségeket. Az új rendszer fontos és szükséges eredménye az is, hogy rögzített beszállítási határidejeivel megoldja a korábbi idõszak terjesztési problémáit. A
mostani, áprilisi lapszámtól kezdõdõen
beálló rend értelmében minden hónap
15. napjához közel esõ munkanapon
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történik a Lapok leadása a Posta részére, amely azt a csomagolás és címzés
idõigényét jelentõ 2-3 napon belül küldi ki az olvasók számára.
Nem szabad elfeledkeznünk azokról
sem, akik nem tudták vállalni az egyesületi tagsággal járó megnövekedett anyagi terheket. Abszolút számokban ez azt
jelenti, hogy mintegy 750 aktív dolgozó
és 350 nyugdíjas kolléga nem újította
meg tagságát, illetve nem tudta vállalni a
díj emelkedésébõl származó plusz kiadásokat. Fontos ezzel is tisztában lennünk, mivel Egyesületünknek a következõ években folyamatosan arra kell törekednie, hogy mûködésével vonzó lehetõséget kínáljon most elmaradó korábbi tagjai és az egyesületi életben eddig részt nem vevõ kollégák számára. A
folyamatos tagtoborzásnak az egyesületi alaptevékenységek közé kell majd tartoznia. Különösen fontos ez a tanuló ifjúság és a fiatal aktív dolgozók körében,
hogy Egyesületünk jövõje hosszú távon
továbbra is biztosított legyen.
A rövid számvetés végén mindenképpen meg kell emlékezni a helyi csoportok azon tisztségviselõirõl – elsõsorban titkárairól –, akik az adategyeztetés
és a tagdíjváltozás folyamatában különösen sokat dolgoztak. Köszönet illeti
azt a munkát, amellyel tagtársaik érdekében gyûjtötték és továbbították az információkat, biztatták tagtársaikat, szervezték az adatlapok és a befizetések
összegyûjtését, továbbítását és figyelemmel kísérték a titkárság adatfeldolgozó munkáját. Több csoportnál pénzügyi felelõsök, összekötõk vagy nevesített feladat nélkül egyszerûen csak aktív
tagok segítették a választott tisztségviselõk tevékenységét. A titkárságon
Mester Gézáné Jucika végezte és végzi
az adatrögzítés döntõ részét. Ebben a
munkában nagy segítséget jelentett
Kissné Szabó Gabriella és Tomka Kornélia közremûködése. Köszönet illeti
mindenki erõfeszítését, aki bármilyen
formában hozzájárult a tagsági reform
elsõ lépésének sikeréhez.
Tagjaink bizalmat szavaztak az Egyesületnek, ezt a bizalmat megújuló mûködésünknek egyértelmûen vissza kell
igazolnia. Ennek érdekében kell tevékenykednie minden választott tisztségviselõnek és alkalmazott munkatársunknak. Közös célunk az olyan mértékben vonzó Egyesület megteremtése,
amelyhez szakmánk legtöbb szereplõje
érdemesnek tartja, illetve fogja tartani a
csatlakozást.
Lomniczi Gergely
fõtitkár
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