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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (Budakeszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, And-

résiné dr. Ambrus Ildikó és Kiss László
alelnökök, dr. Oroszi Sándor SZB-el-
nök, Gencsi Zoltán, Köveskuti Zoltán,
Szabó Tibor József és Szentpéteri Sán-
dor régióképviselõk (8 fõ).

Tanácskozási joggal: Lomniczi Ger-
gely fõtitkár, Nagy László EL-fõszer-
kesztõ, dr. Sárvári János, a Könyvtár
õre.

Kimentését kérte: Mocz András alel-
nök, Dobre-Kecsmár Csaba és Spingár
Péter régióképviselõ, Bak Julianna EB-
elnök.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Lomni-
czi Gergelyt, a hitelesítésre Köveskuti
Zoltánt és Szentpéteri Sándort kérte fel,
majd ismertette a napirendet. Fentieket
az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár elmondta, hogy a helyi
csoportok 2015–16-ra megállapított
mûködési keretét a csoportok 70%-ban
használták ki, összesen mintegy 3,2 mil-
lió forintot. 9 csoport szinte egyáltalán
nem vette igénybe a lehetõséget, 19
csoport viszont a keret több mint 75%-
át felhasználta. Több csoportnál fel kel-
lett hívni a figyelmet a felhasználási cé-
lokra, így erre a jövõben nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani. A két éven belü-
li felhasználás pénzügyileg kezelhetõ,
összességében a támogatás segíti az
Egyesület alapvetõ mûködését. Az el-
nökség tagjai hozzászólásaikban a mû-
ködési keret fenntartása mellett foglal-
tak állást, és elfogadták az elnök javas-
latát a Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok
Tanácsának nyújtott mûködési keret
megemelésére.

1/2017. (02. 03.) elnökségi ha-
tározat: 

Az elnökség a helyi csoportok
mûködésére a 2017. március 1-ji
taglétszámadatokból számítva sze-
mélyenként 600 Ft, csoporton-
ként minimum 30 000 Ft éves költ-
ségkeretet állapít meg. A 2017-es

mûködési keret 2018-ra átvihetõ,
legkésõbb 2018. december 31-ig
használható fel. A rendelkezésre
álló összegrõl és a felhasználási
területekrõl a titkárság értesíti a
helyi csoportokat.

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

2/2017. (02. 03.) elnökségi ha-
tározat: 

Az elnökség a Szeniorok és
Tiszteletbeli Tagok Tanácsa mû-
ködésének megsegítésére 2017-
ben 70 000 Ft mûködési keretet
állapít meg. Az összeg 2018-ra át-
vihetõ, legkésõbb 2018. decem-
ber 31-ig használható fel.

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

A második napirendi pontban Zambó
Péter és Lomniczi Gergely fõtitkár ismer-
tette a 2017-es évben tervezett tevékeny-
ségeket. Az elnökségi tagok hozzászólá-
sai és kiegészítései alapján az elnökség
rögzítette azokat a fõbb elemeket, ame-
lyek alapján a 2017. évi munkaterv elké-
szül: Kaán Károly és Madas András szü-
letési évfordulójára való megemlékezés;
a 148. Vándorgyûlés, az Év Erdésze Ver-
seny, az Erdésznõk Országos Találkozó-
ja, a 21. Erdõk Hete szervezése; az YPEF
tanulmányi verseny nemzeti fordulójá-
nak és nemzetközi döntõjének szervezé-
se; megbízás esetén a II. Erdõvarázs Csa-
ládi Nap szervezése; a Gyökerek és
Lombok X. kötetének, az Egyesületi Al-
manach I. kötetének és a Magyar erdõ-
gazdálkodás képes története III. köteté-
nek kiadása; a Kaán Károly XXV. Orszá-
gos Természet- és Környezetismereti
verseny, a Muzsikál az Erdõ, a Soproni
Egyetem TDK-konferencia, a Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny támogatása, a ba-
lek-hét és a Kárpát-medencei Erdészdiák
Találkozó támogatásainak kezelése. Na-
gyobb feladatok továbbá a Székház
visszaszerzésével és a soproni idõsott-
hon létesítésével kapcsolatos egyezteté-
sek, gazdasági társaság alapítása, a 2016.
évi környezeti nevelési projekt lezárása
és a 2017-es projekt megpályázása, a
könyvtárleltár elkészítése. Az Egyesület
vizsgálja annak lehetõségét, hogy Er-

délyben egy kilátó építésével erõsítse a
jubileumi év során kialakult kapcsolato-
kat. Az elnökség tagjai megvitatták és
egyetértettek az elnök azon felvetésével,
hogy az Egyesület ajánlja fel együttmû-
ködését az aktív turizmusért felelõs kor-
mánybiztos számára a vándortáborok
szervezésének koordinálásában. A helyi
csoportokat a Kaán Károly évforduló
megünneplésére, a Halottak Napi meg-
emlékezések megtartására és a soproni
Erdõmérnöki Kar képzéseinek népsze-
rûsítésére kéri fel az elnökség. A küldött-
gyûlések tervezett idõpontja: május 11.
és december 8., az elnökség pedig kihe-
lyezett ülést tart Kaszón 2017. április
4–5-én. A részletes munkatervet a 2016.
évi beszámolóval együtt, az Ellenõrzõ
Bizottság véleményének ismeretében
tárgyalja az elnökség, majd ezt követõen
a küldöttgyûlés elé terjeszti elfogadásra.

A harmadik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium támogatásá-
val megvalósuló környezeti nevelés
projekt elõrehaladásáról, melynek ha-
tárideje 2017. március 31. Ennek legna-
gyobb eleme a magyar lakosság köré-
ben végzett közvélemény-kutatás az er-
dõkkel és erdõgazdálkodással kapcso-
latos ismeretek és elvárások, valamint
az erdõlátogatási szokások felmérésére,
melynek kérdõíve elkészült, február fo-
lyamán zajlik a felmérés. Tesztelési fá-
zisban van a „Fa Book” fahatározó mo-
biltelefonos applikáció. A mintegy 150
csapat részvételével zajló „Fedezd fel az
örökséged!” erdõismereti vetélkedõ ér-
tékelési szakaszban van, az eredmény-
hirdetés február közepén lesz. 2017-
ben környezeti nevelési és a klímavál-
tozással kapcsolatos ismeretterjesztési
feladatokra pályázik az egyesület.

A negyedik napirendi pont tárgyalá-
sa során az elnökség a logóhasználattal
és az arculattal kapcsolatos kérdéseket
tárgyalta.

3/2017. (02. 03.) elnökségi ha-
tározat: 

Az Egyesület továbbra is az ala-
pítás 150. évfordulóját megjelenítõ
arculatát használja az aranyozott
logóval és fejléccel, valamint a
„150 éve az erdõk szolgálatában”
jelmondattal.

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

Az ötödik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette a Ka-
szón 2017. június 23–24-én tartandó
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148. Vándorgyûlés programtervezetét,
melyet az elnökség elfogadott. A részt-
vevõi létszámot maximum 700 fõben
állapították meg, a részvételi díjat pe-
dig legfeljebb bruttó 40 000 forintban.
Az elnökség egyetértett azzal, hogy
szponzorokat keressenek a rendez-
vényhez, akik számára fel lehet aján-
lani a termékbemutató lehetõségét.
A szervezés részleteivel a következõ
elnökségi ülésen a helyszínen is foglal-
koznak.

A hatodik napirendi pont tárgyalása
elõtt Zambó Péter elnöknek távoznia
kellett az ülésrõl, így annak levezetését
Kiss László alelnök folytatta, aki megál-
lapította, hogy az ülés 7 fõ elnökségi tag
részvételével továbbra is határozatké-
pes. A Geo-Environ Környezetvédõ
Egyesület megkeresésével kapcsolat-
ban, amelyben felkérik az Egyesületet
egy Roller Kálmánnak emléket állító
réztábla állítására Borsodnádasdon, az
elnökség az Egri Helyi Csoportot bízza
meg a kapcsolattartással.

A hetedik napirendi pontban az el-
nökség tárgyalta Orvos József nyugdíjas
erdõmérnök kérését az általa szerkesztett
„Erdészeti Címtár 2016” kiadvány kiadá-
sára és a Vándorgyûlésen történõ kiosz-
tására. Az elnökség véleménye szerint a
több mint 1000 oldalas anyag nyomtatott
formában történõ kiadása nem aktuális, a
Vándorgyûlésen történõ kiosztása anya-
gilag nem vállalható nagyságrendû.
A munka történeti értéke miatt azonban
mindenképpen megõrzendõ a kutatás
eredménye, így az Egyesület felajánlja a
címlista elhelyezését a Könyvtárban, ahol
az minden érdeklõdõ és a késõbbi kuta-
tók számára hozzáférhetõ.

A nyolcadik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette a Fõvá-
rosi Törvényszék idézését a Ligno No-
vum – Wood Tech kiállítás ügyében.
Bemutatta az Ormos Balázs nyugalma-
zott fõtitkártól kapott anyagokat, és
tájékoztatott, hogy megtörtént a kap-
csolatfelvétel a képviseletet korábban is
ellátó ügyvédi irodával, ahol készül az a

helyzetértékelés, amelyet szükség ese-
tén az elnökség elé lehet terjeszteni.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár tájékoz-
tatott a Soproni Egyetemmel elõkészítés
alatt lévõ pártoló tagsági megállapodás-
ról, valamint a február 7-én tartandó
Pártoló Tagi Tanács napirendjérõl,
amelyen részt vesz dr. Bitay Márton Örs
állami földekért felelõs államtitkár és
dr. Palkovics László oktatásért felelõs
államtitkár.

Az ülés végén Kiss László alelnök
megköszönte az elnökség munkáját, és
az elnökségi ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk:  
Szentpéteri Sándor

régióképviselõ 
Köveskuti Zoltán

régióképviselõ  
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Az Országos Erdészeti Egyesület a tavaly
meghirdetett Fedezd fel az örökséged! or-
szágos erdõismereti vetélkedõ után a
Young People in European Forests (YPEF)
Nemzetközi Bizottsággal közösen nem-
zetközi tanulmányi versenyt hirdet Fiata-
lok Az Európai Erdõkben – 2017 címmel.

Az YPEF verseny célja, hogy a részt vevõ középis-
kolás diákok megismerjék Európa és az egyes or-
szágok erdeit, az erdõk természet- és környezetvé-
delemben betöltött szerepét, az ehhez kapcsolódó
erdészeti tevékenységeket, valamint a természeti
erõforrások megõrzésének lehetõségeit és a fenn-
tartható gazdálkodás szükségességét saját környe-
zetükben és európai léptékben egyaránt. A verseny-
hez csatlakozó országok: Ausztria, Csehország,
Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Németország, Portugália, Románia,
Szlovénia, Ukrajna, Szlovákia, Belgium, Svájc, Nor-
végia, Görögország, Finnország, Ciprus, Moldova.

A jelentkezés feltételei
A versenyre 2-3 fõs csapatok jelentkezhetnek, a
tagok nem lehetnek fiatalabbak 15, és nem lehet-
nek idõsebbek 19 évesnél a 2016/2017-es tanév
kezdetén, azaz 2016. szeptember 1-jén. A ver-
seny nyelve angol (minden csapattag esetében
feltétel a nyelvtudás). A verseny nemzeti szaka-
szának elsõ fordulójában a feladatok magyar nyel-
ven kerülnek megfogalmazásra, a nemzeti és
nemzetközi döntõ feladatai kizárólag angol nyel-

vûek. A jelentkezõ csapatoknak regisztrációs díjat
nem kell fizetni.

A felkészülési anyag
A verseny felkészülési anyaga a verseny nemzet-
közi honlapján található meg (www.ypef.eu), vala-
mint további anyagok érhetõk el a nemzeti sza-
kaszhoz az Országos Erdészeti Egyesület honlap-
ján (www.oee.hu).

A verseny ütemezése
A verseny nemzeti szakasza kétfordulós. A leg-
eredményesebben szereplõ csapat jut a nemzet-
közi döntõbe. A nemzeti szakasz elsõ fordulójá-
ban az európai erdõkre vonatkozó általános és az
egyes országokra vonatkozó speciális kérdések
alkotta teszt mellett a magyar erdõkkel kapcsolat-
ban írandó esszé képezi a verseny feladatait.
A verseny nyelve: magyar. Az elsõ forduló fel-
adatait mindenki a saját iskolájában, azonos idõ-
pontban készíti el, majd a feladatokat postán kül-
dik be a csapatok az Országos Erdészeti Egye-
sülethez. Az elsõ forduló idõpontja: 2017. április
6., csütörtök.

A nemzeti szakasz döntõje során az európai
erdõkre vonatkozó általános és az egyes országok-
ra vonatkozó speciális tesztkérdések alkotják a
feladatlap kérdéseit. A feladatlap mellett a döntõre
adott témában tudományos posztert kell készíteni
minden csapatnak (a poszter témáját és paramé-
tereit az elsõ fordulót követõen közöljük). A ver-
seny nyelve: angol. Idõpontja: 2017. május 20.

Helyszíne: Erdészeti Információs Központ (Buda-
pest, Budakeszi út 91.).

A nemzetközi döntõbe kerülõ nemzeti csapatok-
ból sorsolással háromfõs, többnemzetiségû csapatok
kerülnek kialakításra. Ettõl kezdve e vegyes csapa-
tok versenyeznek egymással. A csapatokra három-
fordulós megmérettetés vár. Az elsõ egy tesztfel-
adatsor megoldása a kiadott ismeretanyagból.
A második forduló a szabadban, az erdõben kerül
lebonyolításra, ahol a csapatoknak több helyszínen
kell játékos feladatokat megoldaniuk. A harmadik
fordulóban a csapat megadott témában egy vetített
képes prezentációt tart a többi csapatnak, amelyben
feladata a téma lehetõ legszakszerûbb, legérdeke-
sebb bemutatása. A prezentáció elkészítése során a
házigazdák által biztosított felnõtt segítség igénybe
vehetõ. A versenyt a három fordulóban a legtöbb
pontot gyûjtõ csapat nyeri meg. A verseny nyelve:
angol. Tervezett idõpontja és helyszíne: 2017. szep-
tember 27–30., Magyarország, Sopron.

Jelentkezés
Az OEE honlapjáról letölthetõ excel fájl kitöltésé-
vel és a ypef@oee.hu címre való megküldésével
lehet jelentkezni. Figyelem! Egy iskola több csa-
pata jelentkezhet egy excel fájl megküldésével, de
csapatonként külön munkalapot kell kitölteni! Je-
lentkezési határidõ: 2017. március 15. A jelentke-
zõ csapatoknak további részletes információkat
küldünk. Esetleges kérdéseiket az ypef@oee.hu
címen fogadjuk.

Országos Erdészeti Egyesület

YPEF 2017 – Kezdõdik a verseny!
Idén hazánk rendezi a nemzetközi döntõt


