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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség és az Ellenõrzõ Bizott-
ság megjelent tagjait, dr. Kosztka Miklós
DB elnököt és az érdeklõdõ tagokat.
Megállapította, hogy 50 fõvel a küldött-
gyûlés határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergely fõtitkárt,
hitelesítõknek Kálmán Miklóst és Var-
ga Zoltánt, Szavazatszedõ Bizottság el-
nökének Sere Ferencet, tagjainak Nagy
Frigyest és Puskás Lajost javasolta, me-
lyeket a küldöttgyûlés egyhangúan el-
fogadott. Ezután ismertette a napiren-
det, melyet a küldöttek tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök Örökös Tagsági Dísz-
oklevél kitüntetésre elõterjesztette
Prof. Dr. Gencsi Lászlót. Dr. Kosztka
Miklós, a Díj Bizottság elnöke beszámolt
a 2015. évi egyesületi kitüntetések jelö-
lési folyamatáról és a Díj Bizottság ezzel
kapcsolatos munkájáról. A jövõre vonat-
kozóan javaslatokat fogalmazott meg az
elõterjesztések egységes és eredményes
elkészítésére vonatkozóan. A Díj Bizott-
ság többek között egységes fájl neveket
fog kérni, és az aláírások olvasható vál-
tozatát is elõírja.  Mivel a határon túli
tagság javaslattételi lehetõsége nem kel-
lõen tisztázott, ezért a Díj Bizottság ne-
vében javasolta, hogy az idei évben ki-
vételesen 16 Elismerõ Oklevél kitünte-
tést adományozzon a küldöttgyûlés,
hogy így az Erdélyi Csoport jelöltje is
felkerülhessen a jelöltek közé.

4./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés
2015-ben a határon túli tagok ki-
tüntetési lehetõségének megte-
remtése érdekében kivételesen
16 db Elismerõ Oklevél kitünte-
tést adományoz.

A szavazáson jelen van 50 fõ
küldött. Szavazatok: 50 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Ezt követõen megkezdõdött a kitün-
tetettek személyére történõ szavazás,
melynek rendjét a Szavazatszámláló Bi-
zottság elnöke, Sere Ferenc ismertette.
A szavazatszámlálás alatt a második na-
pirendi pont tárgyalása kezdõdött.

Zambó Péter elnök az beszámolók-
kal kapcsolatos elõterjesztés keretében
többek között bejelentette, hogy a Fõ-
vársoi Törvényszék elfogadta az Egye-
sület új Alapszabályát bejegyezte az
Egyesület közhasznúságát, így egy éves
folyamat végére sikerült pontot tenni.
Ismertette továbbá, hogy a soproni köz-
gyûlés nyilatkozatban támogatta a her-
mesi idõsotthon kialakításának ötletét,
amely nyilatkozat szükséges az MNV
Zrt-vel az ingatlan használatba vételérõl
folyó tárgyalásokhoz. Kiss László általá-
nos alelnök a pénzügyi helyzetet bemu-
tatva a bevételek között kiemelte az
egyre nagyobb rendben befolyó tagdí-
jak szerepét. Ismertette, hogy a lehetõ-
ségek szûkülése miatt az állami pályá-
zati, támogatási bevételek 2013-hoz ké-
pest is csökkentek, jelentõs egyéb tá-
mogatásokhoz jutott viszont az Egyesü-
let, például a Könyvtár mûködtetésére a
Wagner Károly Alapítványtól. A költsé-
gek a korábbi évekhez képest növe-
kedtek, de ezek jól hasznosultak, fede-
zetüket sikerült megteremteni, így év
végével 278 ezer forint eredményt is re-
alizál az Egyesület. A költségek között
két nagy csoport van, egyik a titkárság
mûködtetése a bérekkel és a rezsi ki-
adásokkal, másik az Erdészeti Lapok ki-
adásához kötõdõ költségcsoport, mely
utóbbi közel 20 millió forintot tesz ki
éves szinten. Meglátása szerint a mûkö-
dési költségeken jelentõsen spórolni a
jövõben sem lehet, az új tevékenysé-
gekhez, tervekhez új források felkutatá-
sa szükséges. Az Egyesület 2014-es mû-
ködése során is teljesítette a közhasznú-
sághoz szükséges feltételeket.

Bak Julianna, az Ellenõrõz Bizottság
elnöke az alábbi jelentést tette a kül-
döttgyûlés részére az EB 2014. és 2015.
évi tevékenységérõl, valamint az Egye-
sület 2014. évi gazdálkodásáról:

Az EB öt taggal mûködött a 2014. év-
ben, eleget tett az Alapszabályban foglalt
feladatainak, véleményezte az Egyesület
2013. évi beszámolóját. Az új Alapsza-
bály benyújtását követõen véleményezte
a küldöttgyûlés elõterjesztéseit. Az Elle-
nõrzõ Bizottság 2015. január 28-án tar-
totta meg alakuló ülését, az újraválasz-
tást követõen, elfogadta az ügyrendjét és
a 2015. évi munkatervét. A 2015. évi el-
nökségi ülések elõterjesztéseit szemé-
lyes jelenlét nélküli ülések keretében vé-

leményezte. Az EB 2015. április 2-i ülé-
sén megtárgyalta az Egyesület 2014. évi
beszámolóját a kiegészítõ mellékletével,
közhasznú jelentését, pénzügyi befekte-
tési beszámolóját és azok küldöttgyûlés
elé terjesztését a jelzett változtatási javas-
latokkal támogatta. A beszámolókat érté-
kelve megállapította, hogy az Egyesület
gazdálkodása kiegyensúlyozott. A kül-
döttgyûlés elé került beszámolók elfoga-
dását javasolja.

Az EB megtárgyalta az Egyesület kül-
döttgyûlés elé terjesztett 2015. évi terve-
it is, amelyeket szintén javasol elfoga-
dásra.

Az EB megtárgyalta jelen küldött-
gyûlés 1. és 4. naprendi pontjainak elõ-
terjesztését és megállapította, hogy
azok a hatályos szabályzatoknak meg-
felelõek.

6./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
OEE 2014. évi beszámolóját
60.802 eFt eszköz-forrás mérleg
fõösszeggel, az eredmény-kimu-
tatást 278 eFt eredménnyel; a
2014. évi beszámoló közhasznú-
sági mellékletét és a szöveges
szakmai beszámolót; valamint a
2014. évi pénzügyi befektetési
beszámolót 21.154 eFt átlagos be-
fektetési állománnyal; és az Elle-
nõrzõ Bizottság 2014. évi jelenté-
sét elfogadja.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az Alapszabály 9.§.4.12. pontja értel-
mében a küldöttgyûlés jóváhagyása
szükséges azon szerzõdésekhez, ame-
lyeket az Egyesület saját tagjával, veze-
tõ tisztségviselõjével, a felügyelõbizott-
ság tagjával vagy ezek hozzátartozójá-
val köt. Lomniczi Gergely ismertette azt
a két szerzõdést, amelyet összesen
mintegy 190 ezer forint értékben az
Egyesület egy tagjával illetve egy tag
hozzátartozójával kötött, egyrészt az Er-
dészeti Lapokban való hirdetésre, más-
részt egy Egyesület által kiadott könyv
korrektúrázására, kérve a küldöttgyûlés
általi jóváhagyást.

7./2015. (05. 13.) küldöttgyûlési
határozat: A küldöttgyûlés az ASZ
9.§.4.12. pontja alapján a 2014-ben
kötött, a titkárság által bemutatott
szerzõdéseket jóváhagyja.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlésének
2015. május 13-án, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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EGYESÜLETI ÉLET

A harmadik napirendi pontban az el-
nök felkérésére Lomniczi Gergely fõtit-
kár ismertette a 2015-2018 évekre szóló
egyesületi stratégiát és az annak alapján
készített 2015. évi mûködési tervet. A
2015-re tervezett tevékenységek közül
kiemelte a 150 éves alapítási jubileumra
való felkészülést, a szociális tevékeny-
ség keretében a nyugdíjas tagok Vándor-
gyûlésen való részvételének támogatását
és a tervezett idõsotthon elõkészítésével
kapcsolatos feladatokat, az Erdészeti La-
pok kiadásának finanszírozását, a társa-
dalmi felelõsségvállalási tevékenység
keretében a károsodott erdõk helyreállí-
tására szervezett kampány és a kiemelt
egyesületi programok megvalósítását. A
pénzügyi tervet bemutatva elmondta,
hogy a kiadások a korábbi évekhez ha-
sonló nagyságrendben tervezettek, de
minden programra még nincs meg a biz-
tos fedezet, ezért csak azt a programot
fogja megvalósítani az Egyesület, amely-
hez a szükséges források biztosítottak.
Bak Julianna EB elnök elmondta, hogy a
2015. évi tervekkel kapcsolatos elõter-
jesztés szabályos, a tervekbe az EB által
megfogalmazott javaslatok beépültek,
így azokat a küldöttgyûlés számára elfo-
gadásra javasolja.

8./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
OEE 2015. évi munkatervét;
2015. évi pénzügyi tervét 63 500
eFt bevétellel, 63 250 eFt ráfordí-
tással és 250 eFt eredménnyel
tervezve; valamint a 2015. évi
pénzügyi befektetési tervet
10 000 eFt átlagos befektetési ál-
lománnyal tervezve elfogadja.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely elõterjesztette azon tagok
névsorát, akiknek az Alapszabály
7.§.1.6. pontjában foglaltak szerint a
küldöttgyûlés harmincnapos határidõ-
vel a tagdíj be nem fizetése miatt fel-
mondja a tagsági viszonyát. A névsort a
helyi csoportokkal folyamatosan egyez-
teti a titkárság, kérte a tagok ismételt
megkeresését, hogy a felmondási idõn
belül a tagdíj rendezhetõ legyen. Az
esetleges felmondás után mindenkinek
lehetõsége van újra csatlakozni az
Egyesülethez. Bak Julianna EB elnök el-
mondta, hogy az elõterjesztés a szabá-
lyoknak megfelelõ.

9./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés az
Alapszabály 7.§.1.6. pontja alap-
ján 30 napos határidõvel fel-
mondja a 2014. február 28. óta
tagdíjat nem fizetõ, az elõterjesz-
téshez csatolt listán szereplõ ta-
gok tagsági viszonyát.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 46 igen, 1
tartózkodás, 0 nem.

Ezt követõen a kitüntetésekkel kap-
csolatos szavazás során a Decrett-díj
esetében második és harmadik forduló-
ra volt szükség. Ennek lezárulta után
Sere Ferenc, a Szavazatszedõ Bizottság
elnöke ismertette a szavazás eredmé-
nyét.

5./2015. (05. 13.) küldöttgyûlé-
si határozat: A küldöttgyûlés
2015-ben a következõ tagtársak-
nak adományoz kitüntetéseket. 

Örökös Tagsági Díszoklevél:
dr. Gencsi László

Bedõ Albert Emlékérem:
Barkóczi István, Dudás Pál,

Emmerling Gábor

Kaán Károly Emlékérem:
Halápi Nándor István, dr. Hor-

váth Béla, Tóth Gábor

Decrett József Emlékérem:
Kovács Sándor, Mihályi Lász-

ló, Plestyák Károly

Elismerõ Oklevél:
Bakay László, dr. Boda Zoltán,

Dezsõ Vilmos, Gál Imréné, Kádár
Attila, Kálmán Miklós, Lasancz
János, Lázár Tamás, Mester Gézá-
né, Ó Szabó Mihály, Palkovics
Zoltán, Szalai Károly, Tihanyi
Gyula, Tölgyfa Gábor, Túri Zsu-
zsanna, Veres Sándor.

Az egyebek napirendi pontban
Zambó Péter elnök ismertette a követ-
kezõ idõszak programjait, köztük ki-
emelten a Szombathelyen rendezen-
dõ Erdésznõk Országos Találkozóját
és a Vándorgyûlést. Tájékoztatott ar-
ról, hogy a földmûvelésügyi miniszter
átalakította az Országos Erdõ Tanács
tagságát. A közeljövõben bõvül a tag-
sági kedvezmény rendszer. Lomniczi
Gergely fõtitkár tájékoztatott, hogy ki-
sebb változások lesznek az Év Erdé-
sze Verseny szabályzatában. A titkár-
ság kiküldte az éves összesített ese-
ménynaptárt, amiben az idõpont nél-
kül megadott események tekinteté-
ben kéri majd a pontosításokat. Hol-
dampf Gyula küldött üdvözölte a tag-
díj csekk kiküldését az Erdészeti La-
pokon keresztül, és ugyanígy jó meg-
oldásnak nevezte a tagsági kártyát ér-
vényesítõ éves matrica hasonló for-
mában történõ kiküldését, ami így
biztosan és közvetlenül minden tag-
hoz eljut. Egyben a tagság nevében
köszönetét fejezte ki a titkárságon
dolgozó hölgyeknek a tagság nyilván-
tartása terén kifejtett áldozatos mun-
kájukért.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a nagy létszámban megje-
lent küldöttek aktív részvételét, és be-
zárta a küldöttgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök 
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:
Varga Zoltán 

Kálmán Miklós  


