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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Csépányi Pé-
ter (késõbb érkezett), Cserép János,
Nagy Imre, Szabó Tibor, Ripszám István
régióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Haraszti Gyula SZB
elnök, Gencsi Zoltán régióképviselõ

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár, dr.
Sárvári János a Könyvtár õre, Nagy
László fõszerkesztõ

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Megállapította, hogy az elnökség 8
fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Ripszám Istvánt és
Szabó Vendelt kérte fel. Fentieket és az
ismertetett napirendet az Elnökség egy-
hangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban az el-
nökség tagjai megvitatták, hogy az Er-
dészcsillag Alapítvány kuratóriumi tag-
ságáról lemondott Szász Tibor helyére
kit kérjenek fel a kuratóriumi tagságra.
Zambó Péter elmondta, hogy a civil
törvénnyel való összhang megteremté-
se érdekében szükséges az alapítvány
Alapító Okiratának módosítása, mely-
nek kezdeményezése az alapító, va-
gyis az Egyesület feladata. Bak Julian-
na kuratóriumi tag tolmácsolta Gémesi
József elnök üdvözletét, aki nem tudott
megjelenni az ülésen. Tájékoztatott az
Alapítvány 2012. évi mûködésérõl. 40
fõ részére nyújtottak szociális támoga-
tást, és két középiskolás tanuló része-
sült ösztöndíjban. Az Alapítvány válto-
zatlan mûködéséhez a következõ két
évre van meg a fedezet, az eddigi fix
bevételek lecsökkentek, például az
SZJA felajánlások megfelezõdtek. Az
elnökség részletesen megvitatta a kü-
lönbözõ források bevonásának lehetõ-
ségét. Mocz András külföldi támoga-
tók megkeresését, tehetséggondozási
pályázatban való részvétel lehetõségét
vetette fel.

11./2013. (06. 07.) elnökségi
határozat: Az elnökség dr. Kárpáti
Lászlót kéri fel az Erdészcsillag Ala-
pítvány kuratóriumi tagságára.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

12./2013. (06. 07.) elnökségi
határozat: Az elnökség köszönettel
tudomásul veszi az Erdészcsillag Ala-
pítvány 2012. évi mûködésével kap-
csolatos beszámolót. Az Alapító Oki-
rat módosításának elõkészítésére, és
kora õszi elnökségi ülésre való be-
terjesztésére felkéri Bak Juliannát.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A második napirendi pontban Lomni-
czi Gergely tájékoztatott a Wagner Károly
Alapítvány 2012. évi mûködésérõl, az
Alapító Okirat szintén szükséges módosí-
tásáról. A húsz alapító szervezet miatt a
módosítási folyamat hosszadalmas. Indo-
kolt egyben a tevékenységek átnézése,
aktualizálása is. Az Alapítvány könyvelõje
tavasszal elhunyt, ezért szükséges az ügy-
vitel rendezése is. Az Alapítvány mûkö-
désére vonatkozó iratokat az Egyesület
titkársága összegyûjtötte, irattározta.

13./2013. (06. 07.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség felkéri Lomniczi
Gergely fõtitkárt, hogy kezdeményez-
ze a kuratórium összehívását az Ala-
pítvány mûködésének rendezésére.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Zam-
bó Péter tájékoztatta az elnökség tagjait,
hogy a Küldöttgyûlés az elnökség által
beterjesztett Alapszabály módosítási ja-
vaslatát nagy többséggel elfogadta. A
módosítási kérelmet egy megbízott ügy-
védi iroda a Törvényszékre benyújtotta.
Az új Alapszabály a törvényszéki elfoga-
dást követõen lép életbe. A jövõ évi zök-
kenõmentes mûködés érdekében azon-
ban már most szükséges megkezdeni a
fontosabb szabályzatok módosítását. Az
elnökség áttekintette a szabályzatok listá-
ját, és megvitatta, hogy melyek megújítá-
sa a leginkább szükséges. Egyetértés volt

abban, hogy a kitüntetési és a választási
rendet érintõ szabályzatok esetében
szükséges a tervezetek tagsági vélemé-
nyezése. A tervezeteket munkacsopor-
tok készítik, melyek a régiók és az Orszá-
gos Választási Bizottság, valamint a Díj
Bizottság képviselõibõl állnak. 

14./2013. (06. 07.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség meghatalmazza
az elnököt, hogy a Kitüntetési Szabály-
zat módosítására Szabó Tibor vezeté-
sével, és a Választási Szabályzat módo-
sítására Juhász Lajos vezetésével mun-
kacsoportokat hozzon létre. A terveze-
teket a kora õszi elnökségi ülés elé kell
terjeszteni, majd meg kell teremteni a
tagsági véleményezés lehetõségét.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

15./2013. (06. 07.) elnökségi
határozat: Az elnökség a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat módosításá-
nak elõkészítésével, a számvitelhez
kapcsolódó szabályzatok felülvizs-
gálatával, és kora õszi elnökségi
ülésre való beterjesztésével megbíz-
za Lomniczi Gergely fõtitkárt.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontnál Kiss
László alelnök átvette az ülés vezetését,
mert Zambó Péter elnöknek el kellett tá-
voznia. A negyedik napirendi pontban
Lomniczi Gergely fõtitkár ismertette a
WWF Magyarország megkeresését,
melyben LIFE pályázatban való részvétel
lehetõségét ajánlották fel. A tavaly egy-
szer már beadott, de nem nyert pályázat
új formában, erdészeti szervezetek bevo-
násával, átalakított tartalommal történõ
beadásáról van szó. A pályázat célja a
NATURA 2000 erdõterületek kezelésével
kapcsolatos koncepcióalkotás, ismeret-
terjesztés. A konzorciumi partnerek kö-
zött három  nemzeti park igazgatósága, a
MEGOSZ és az Europa Media Nonprofit
Kft. mint kommunikációs cég szerepel. A
konzorcium vezetõje a WWF. Az elnök-
ség alaposan megvitatta a részvétel lehet-
séges elõnyeit és veszélyeit és a további
egyeztetés mellett döntött.

16./2013. (06. 07.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület támogatott konzorciumi
partnerként részt vesz a NATURA
2000 erdõterületekkel kapcsolatos
LIFE pályázatban, abban az esetben,
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ha erdészeti kérdésekben a konzor-
ciumi szerzõdésbe belefoglalják az
OEE egyetértési jogát.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 6 igen, 0
tartózkodás, 1 nem.

Az ötödik napirendi pont keretében
Nagy Imre régióképviselõ ismertette a
Zalaegerszegi Helyi Csoport kezdemé-
nyezését az Európai Mezõgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból az erdõ-környe-
zetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módo-
sítására, az õrségi erdeifenyõ-állomá-
nyok felújításának támogathatóságával
kapcsolatban. Az elnökség tárgyalta a ja-
vaslatot a Szombathelyi Helyi Csoport
módosító indítványával együtt. A napi-
rendi pont tárgyalása közben érkezett az
ülésre Csépányi Péter régióképviselõ.

17./2013. (06. 07.) elnökségi
határozat: Az elnökség támogatja a
Zalaegerszegi Helyi Csoport kezde-
ményezését az õrségi erdeifenyõ állo-
mányok felújításának támogathatósá-
gával kapcsolatban, mely javaslatot
eljuttatja a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umba és a partner szervezetekhez.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A hatodik napirendi pontban Sárvári
János beszámolt az Egyesület egykori el-
nöke, báró Waldbott Kelemen sírjának
megváltásával kapcsolatban szerzett infor-
mációkról. A sírhelyet jelölõ fakereszt és
márványtábla felújítása halaszthatatlan, a
sír megváltása a mostani tájékoztatás alap-
ján még legalább egy évig nem szükséges.
Az elnökség egyetértett abban, hogy Wald-
bott Kelemennek, mint az Egyesület meg-
határozó tagjának méltó emlékét meg kell
õrizni, ezért a következõ határozatot hozta.

18./2013. (06. 07.) elnökségi ha-
tározat: Az Országos Erdészeti Egye-
sület biztosítja a szükséges anyagi for-
rásokat ahhoz, hogy a család bele-
egyezése esetén báró Waldbott Kele-
men sírján a márványtáblát a meglévõ
kriptafedõre át lehessen helyezni, és
az Egyesület egykori elnöke emléké-
nek megõrzésére a mostani rossz álla-
potú fakereszt helyett új kopjafát állít-
sanak. Az OEE egyben kezdeményezi
a sírhely védetté nyilvánítását.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A nyolcadik napirendi pontban Sárvá-
ri János bemutatta az Egyesületrõl készí-
tett szóróanyag tervezetét, melyet az el-
nökség részletesen véleményezett. Cél a
magyar nyelvû anyag kinyomtatása a
Vándorgyûlésig, illetve az angol és a né-
met fordítások elkészítése az idén.

19./2013. (06. 07.) elnökségi
határozat: Az elnökség elfogadja az
Egyesületet bemutató szóróanyag ter-
vezetét.

A szavazáson jelen van 8 fõ elnök-
ségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartóz-
kodás, 0 nem.

A nyolcadik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt a 144.
Vándorgyûlés és az azt megelõzõ Év Erdé-
sze Verseny szervezésérõl. A Vándorgyû-
lés tatai helyszínén folytatott aktív tevé-
kenységet egykor a Magyar Erdészeti és
Vadászati Mûszaki Segédszemélyzet
Egyesülete (MEVME), melynek szellemi
örökségét az Egyesület Küldöttgyûlése
határozatban felvállalta. A szervezés során
felmerült a MEVME örökség megjeleníté-
se a Vándorgyûlésen. Az elnökség megvi-
tatta az ezzel kapcsolatban Inokai Balázs
által írt javaslatot. A késõbbi vándorgyûlé-
sek szervezésével kapcsolatban felvetõ-
dött a nemzetközi erdészeti politika szem-
pontjából fontos témákhoz való csatlako-
zás igénye, valamint szakmai szemináriu-
mok tartásának lehetõsége. A jövõben
szintén kívánatos minden évben, a ván-
dorgyûlésekkel egybekötve megrendezni
az Év Erdésze Versenyt.

20./2013. (06. 07.) elnökségi
határozat: Az elnökség az Országos
Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyû-
lésének keretein belül támogatja a
MEVME örökségére való megemléke-
zést, egyetért a MEVME zászló szere-
peltetésével, a jelvény kiadásával, a
Szekeres Károly életét bemutató kiállí-
tás megrendezésével és a Vándorgyû-
lés emlékoszlopának a MEVME egy-
kori székháza helyén történõ felállítá-
sával.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

21./2013. (06. 07.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a következõ
személyeket kéri fel a 2013. évi Év Er-
désze Verseny szervezõbizottsági tag-
ságára: Szabó Vendel elnök, Keresztes
György, Szimicsek László, Schmotzer
András és Lomniczi Gergely tagok.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-

nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban Lom-
niczi Gergely tájékoztatott a vezetõi jelen-
tés átalakításáról, az Egyesület aktuális
anyagi helyzetérõl. A kiadások kisebbek
az idõarányosnál, de a nagyobb költségû
feladatok a második félévben valósulnak
meg. A bevételek esetében a pályázati, tá-
mogatási források megszerzése okozhat
gondot. A fõtitkár beszámolt az európai er-
dészeti egyesületek észtországi találkozó-
járól és a német erdészeti egyesületek 66.
Vándorgyûlésérõl, melyen Csépányi Péter
régióképviselõvel együtt vett részt. Tájé-
koztatott a Paxnatura Kft.-vel kötendõ
megállapodásról, melyben az Egyesület
szakmai partnerséget vállal az Emlékerdõ
hálózat magyarországi kialakításában. Is-
mertette az EU 2014-2020-as költségvetési
idõszakában megnyíló erdészeti támoga-
tások tervezésével kapcsolatos munka
eredményét, mely egyeztetések felgyorsí-
tását szorgalmazta az elnökség. Beszámolt
a XXI. Kaán Károly verseny döntõjének le-
bonyolításáról, szorgalmazva a következõ
években hatékonyabb erdészeti támoga-
tást. Ismertette Bedõ Albert szülõfaluja,
Sepsikõröspatak polgármesterének meg-
hívását, és elképzelésüket egy Bedõ Albert
emlékház kialakításáról. Ismertette
Danszky István elnökségnek írt levelét,
amely ismételten a Zöld könyvek megújí-
tásának kérdéskörét tárgyalja. Szabó Tibor
tájékoztatott az Ópusztaszeri Emlékpark-
ban 2011-ben felszámolt erdészeti kiállítás
megmentésére tett erõfeszítésekrõl, me-
lyek során a megmaradt kiállítási tárgyakat
a DALERD Zrt. Gyula Városerdei Erdésze-
ti Erdei Iskolájában próbálják elhelyezni.
Csépányi Péter felvetette, hogy az OEE-
nek szerepet kellene vállalnia a nemzeti
parkok övezeti besorolásainak tervezett
kialakításában. Lomniczi Gergely ismertet-
te az erdei iskolák népszerûsítésére a Ma-
gyar Turizmus Zrt.-vel megvalósítandó
kampány lehetõségeit. Az elnökség támo-
gatta továbbá, hogy az Egyesület javaslatot
fogalmazzon meg az erdõ és az erdõgaz-
dálkodás általános iskolai tananyagban va-
ló szerepeltetésével kapcsolatban.

Végezetül Kiss László alelnök meg-
köszönte az elnökség munkáját, és az
ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Ripszám István

Szabó Vendel


