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

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Mocz András magánerdõs alelnök, Csé-
pányi Péter, Cserép János, Nagy Imre,
Szabó Tibor régióképviselõk (6 fõ).

Kimentését kérte: Kiss László alel-
nök, Szabó Vendel alelnök, Haraszti
Gyula SZB elnök, Gencsi Zoltán és Rip-
szám István régióképviselõ

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Wisnovszky Károly OVB el-
nök, Lomniczi Gergely fõtitkár, dr. Sár-
vári 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
6 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Csépányi Pétert és
Szabó Tibort kérte fel. Az eredetileg he-
tedik napirendi pontként szereplõ Be-
dõ Albert Emlékház témáját javasolta el-
sõként tárgyalni. Fentieket, köztük az
így módosított napirendet az Elnökség
egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár beszámolt az erdélyi
Kálnokon építendõ Bedõ Albert Emlék-
ház terveirõl, amit Tamás Sándor, Ko-
vászna Megye Tanácsának elnöke is-
mertetett egy néhány héttel korábbi ta-
lálkozón. Az erdélyi kollégák alapvetõ-
en az emlékszoba berendezésében és
az emlékhely megismertetésében,
rendszeres programok szervezésében
kértek segítséget. A program részletei-
rõl október 19-én helyben egyeztet Kiss
László alelnök, aki Nagy László, Oroszi
Sándor és Sárvári János kíséretében az
OEE képviseletében részt vesz a telepü-
lés által szervezett évfordulós ünnepsé-
gen. Az elnökség tagjai a kezdeménye-
zést egyhangúan, messzemenõen tá-
mogatták. Bak Julianna javasolta, hogy
a magyar erdészek támogatása valami-
lyen konkrét, önálló formában jelenjen
meg az emlékház kialakításánál (pl.
szobor, festmény adományozása).

Mocz András javasolta a Bedõ-díjasok
tablójának összeállítását és szerepelteté-
sét a gyûjteményben. A témával kapcso-
latban felmerült a Bedõ-térkép újbóli ki-
adásának, illetve digitalizálásának lehe-
tõsége, amit az OEE és a NÉBIH Erdé-
szeti Igazgatósága közösen megvizsgál.

29./2013. (10. 17.) elnökségi
határozat: Az OEE elnöksége támo-
gatja a kálnoki Bedõ Albert Emlék-
ház megvalósításának tervét. Az OEE
segítséget ad az emlékszoba beren-
dezéséhez, a gyûjtemény kialakításá-
hoz a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtáron, illetve az Erdészettörté-
neti Szakosztályon keresztül, vala-
mint bekapcsolja a munkába az
ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti
Szakiskolát. Az erdélyi partnerekkel
való egyeztetés alapján, szükség ese-
tén támogatja egy magyarországi
gyûjtés megszervezését az emlékház
megvalósítására.

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

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette az új
Alapszabály szerinti választási rendet,
miszerint az elnökségi mandátumok
váltása naptári évhez kötõdik. A követ-
kezõ elnökség mandátuma így 2015. ja-
nuár 1-jén kezdõdik. Az eddig tavasszal
tartott, és négy évre szóló választások
következtében a mostani egyesületi
tisztségviselõk (helyi csoportok és szak-
osztályok tisztségviselõi, küldöttek, or-
szágos tisztségviselõk) mandátuma ta-
vasszal lejár, így az új rendre való átál-
láskor az elsõ alkalommal mintegy fél-
éves átmeneti idõszakot szükséges áthi-
dalni. Az elnökség alaposan megvitatta
és megvizsgálta a jogi lehetõségeket, és
az Egyesület belsõ életének sajátossá-
gait (pl. jelölés menete, helyi csoport és
országos választások egymásutánisá-
ga), és ezek alapján az OVB-elnök
egyetértésével a küldöttek, helyi cso-
portok és szakosztályok tisztségviselõi,
valamint az országos tisztségviselõk
mandátumának egyszeri, kivételes
meghosszabbításának megfontolását ja-
vasolja a küldöttgyûlésnek, az új Alap-
szabályban foglalt õszi választási idõ-
pontokig. A kérdést a következõ kül-

döttgyûlés elé szükséges beterjeszteni,
és ez nyitva hagyja a lehetõséget egy
esetleges tavaszi választásra is. Ez utób-
bi – az elnökség által nem javasolt –
esetben több mint fél évig ügyvezetõ el-
nökség tudná csökkentett jogkörrel irá-
nyítani az Egyesület mûködését, míg az
új elnökség a megválasztás után csak
féléves csúszással vehetné át a felada-
tot.

30./2013. (10. 17.) elnökségi
határozat: Az OEE elnöksége az új
Alapszabályban foglaltakkal való
összhang megteremtése érdekében
javasolja a küldöttgyûlés számára az
egyesületi tisztségviselõk mandátu-
mának meghosszabbítását. A küldöt-
tek, helyi csoport és szakosztály tiszt-
ségviselõk mandátumának érvényes-
sége 2014. szeptember 30., az orszá-
gos tisztségviselõk mandátumának
érvényessége 2014. október 31.

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

A harmadik napirendi pontban Wis-
novszky Károly a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság nevében javasolta a Két-
milliomodik hektár magyar erdõ emlé-
kérem adományozásának átgondolását.
A kitüntetést 2008-ban alapította a NÉ-
BIH jogelõdje és az OEE az erdõgazdál-
kodással foglalkozó újságírók munkájá-
nak elismerésére. A megváltozott szer-
vezeti viszonyok, és a kitüntetés rangja
emelésének igénye következtében
megfontolandó a díj átalakítása. Az el-
nökség egyetértett abban, hogy a meg-
felelõ elismertség érdekében a vidékfej-
lesztési minisztert kérjék fel adományo-
zónak.

31./2013. (10. 17.) elnökségi
határozat: Az OEE a NÉBIH Erdé-
szeti Igazgatósággal közösen a vi-
dékfejlesztési miniszterhez fordul az-
zal a javaslattal, hogy az évente, a
március 21-i Erdõk Világnapja alkal-
mából adományozott, legmagasabb
állami szakmai kitüntetésnek számí-
tó Pro Silva Hungariae díj egészüljön
ki egy, a sajtó képviselõinek adható,
hetedik elismeréssel, melyre a jelöl-
teket az ágazati igazgatás és az OEE
terjeszti elõ.

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

A negyedik napirendi pontban Sza-
bó Tibor ismertette a Kitüntetési Sza-
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bályzat megújításának munkáját, mely-
nek során a felkért munkacsoport tagjai
a Díj Bizottság véleményeinek figye-
lembe vételével kialakították a szabály-
zat módosításának tervezetét. A terve-
zet vitája során az elnökség egyhangú-
an úgy foglalt állást, hogy a polgári tör-
vénykönyv azonos elnevezése miatt
módosítandó „Tiszteletbeli tagsági dísz-
oklevél” kitüntetés helyére lépõ „Örö-
kös tagsági díszoklevél” nem új kitünte-
tés, hiszen tartalmában, az adományo-
zási szándékban nincs változás. A pusz-
tán névváltozással biztosítható az Egye-
sület legmagasabb kitüntetésének szá-
mító elismerés folytonosságának meg-
õrzése. A Ptk. szerint adományozható
„tiszteletbeli tagságról” nem kell a sza-
bályzatban rendelkezni, mert az Alap-
szabály egyértelmûen tartalmazza,
hogy annak adományozója a küldött-
gyûlés. Az elnökség egyetértett a sza-
bályzat új, 7. mellékletével, amely Csé-
pányi Péter kezdeményezése nyomán,
a Díj Bizottság részletes javaslatai alap-
ján az elõterjesztések színvonalának
emelését, így a kitüntetések rangjának
megõrzését szolgálja.

32./2013. (10. 17.) elnökségi
határozat: Az elnökség a Kitünteté-
si Szabályzatot a jegyzõkönyvbe fog-
lalt módosításokkal elfogadja.

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

Az ötödik napirendi pont elõadója-
ként Szabó Tibor régióképviselõ ismer-
tette a szegedi és barcsi erdészeti szak-
középiskolák megkeresését, melyben
az összevont erdész-vadász középfokú
szakképzés 2015. évi keretszámainak
meghatározásával kapcsolatos hátrá-
nyos helyzetre hívják fel a figyelmet. Az
elnökség a vita során egyetértett abban,
hogy a hagyományos, az ágazati igénye-
ket kielégítõ képzést folytató, nagy múl-
tú oktatási intézmények képzéseinek
megfelelõ színvonalú fenntartása a ma-
gyar erdõk kezelésének stratégiai kérdé-
se, amely az ágazat mellett az ország ér-
deke. Jelen helyzetben veszélybe került
a 10-12 megyébõl diákokat fogadó sze-
gedi, és az idén 50 éves évfordulóját ün-
neplõ barcsi iskola jövõbeli mûködése.

33./2013. (10. 17.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület azzal a javaslattal fordul a
vidékfejlesztési miniszterhez, hogy
fontolja meg a soproni kivételével a
hagyományos erdészeti képzést foly-

tató intézmények mindegyikének át-
vételét a minisztérium fenntartásába,
valamint vizsgálja felül a 2014. évben
indítható osztályok létszámának
elosztását a hagyományos, a képzés-
hez megfelelõ adottságokkal rendel-
kezõ intézmények fenntarthatóságá-
nak biztosítását is figyelembe véve.

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

A hatodik napirendi pontban a Gyö-
kerek és lombok kiadásának kérdését
tárgyalta az elnökség. Az elnökség egy-
hangúan foglalt állást a sorozat értékei,
folytatása és fenntartása mellett. Azon-
ban szükséges a korábbi kötetek hely-
zetének felülvizsgálata (több éve kész-
leten lévõ könyvek elosztása, ill. hiány-
zó kötetek újranyomása), és a jövõben
át kell gondolni a digitális változat létre-
hozásának lehetõségét. Ezt meg kell
tenni már a IX. kötet kiadásánál, amely-
bõl nyomtatásban 200 példány jelentet-
hetõ meg. IX. kötetben szereplõ ripor-
talanyok: Bánó István (Szombathely),
Bozsik József (Mátrafüred), Czebei Sán-
dor (Keszthely), Hallóssy Miklós (Sze-
ged), Kászoni Zoltán (Csíkszereda),
Kóthy István (Sopron), Lutonszky Zol-
tán (Budapest), Madas László (Viseg-
rád), Morócza Károly (Veszprém), Vigh
József (Keszthely).

34./2013. (10.17.) elnökségi
határozat: Az elnökség hosszú tá-
von elkötelezett a gyûjtõmunka foly-
tatása és az erdész életutak Gyökerek
és lombok sorozatban történõ megje-
lentetése mellett. A IX. kötet 200 pél-
dányban jelenik meg, miközben meg
kell keresni a digitális közzététel le-
hetõségét. A készleten lévõ korábbi
kötetek megfelelõ helyekre történõ
adományozására a titkárság a követ-
kezõ elnökségi ülésen javaslatot ad.

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

A hetedik napirendi pontban Bak Ju-
lianna EB elnök ismertette az EB hatá-
rozatba foglalt javaslatát az Erdészeti
Lapok és a Wagner Károly Erdészeti
Szakkönyvtár egyesületi vagyonban
történõ szerepeltetésének módjára. Az
elnökség üdvözölte az egyesület érté-
keinek fenntartásában és megõrzésé-
ben fontos lépésnek számító lehetõség
kidolgozását, és elfogadta az EB javas-
latát. Eszerint az Erdészeti Lapok és a
könyvtár berendezése nevesítve, érté-

ken nyilvántartva bekerül az egyesület
vagyonába, míg a könyvtári könyvgyûj-
temény szerepeltetésére még további
egyeztetések szükségesek a megfelelõ
megoldás megtalálására.

35./2013. (10. 17.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület értékeinek hosszú távú
megõrzése érdekében az Egyesület
vagyonában szerepeltetni kell az Er-
dészeti Lapokat és a Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtárat. Az Ellenõr-
zõ Bizottság javaslatait figyelembe
véve az Erdészeti Lapok mint va-
gyoni értékû jog kerüljön kimutatásra
az Egyesület vagyonában 12 287 000
forint értékben. A Wagner Károly Er-
dészeti Szakkönyvtár berendezési
tárgyai a biztosítás során meghatáro-
zott piaci értéken kerüljenek kimuta-
tásra összesen 19 000 000 forint ér-
tékben.

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

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben az elnökség áttekintette a helyi cso-
portok létszám és tagdíj-fizetési adatait.
Lomniczi Gergely fõtitkár tájékoztatott,
hogy a MTESZ-szel szemben felszámo-
lási eljárás indult, melynek során az OEE
a 2007. április 25-i Szövetségi Tanácsi
határozatban mûködési támogatásként
megszavazott, azonban nem folyósított
6,1 millió forint erejéig hitelezõi igényt
nyújtott be a felszámoló biztoshoz. A fõ-
titkár továbbá tájékoztatott, hogy a Fõ-
városi Törvényszék elfogadta az Erdész-
csillag Alapítvány Alapító Okiratának mó-
dosítását, eszerint a kuratórium új tagja
dr. Kárpáti László. A következõ elnökségi
ülés november 21-22-én lesz Sopronban,
ahol többek között a következõ évi ván-
dorgyûlés helyszíneivel és programjaival
is megismerkedik az elnökség. Azt köve-
tõ két hétben várható a küldöttgyûlés,
melynek pontos idõpontjára a titkárság a
késõbbiekben ad javaslatot.

Ezt követõen Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség aktív munká-
ját, és az ülést bezárta.

kmf.
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