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Szakmaiság, erkölcsi tartás és be-
csületesség – fogalmazta meg az
Egyesület megújításának alapgon-
dolatait Zambó Péter elnök az év-
záró Küldöttgyûlésen. Az Alkot-
mány utcai székházban tartott ese-
ményen a küldöttek szavaztak a
tagsági kedvezmények rendszeré-
nek kialakításáról és a 2012. évi
tagdíjakról.

Ismét az Alkotmány utcai Székház
Erdész termében tarthatta évzáró ülését
az Országos Erdészeti Egyesület Kül-
döttközgyûlése. December 8-án közel
hatvan küldött és érdeklõdõ érkezett a
mai Nemzetgazdasági Minisztérium
épületébe. A Székház ismét méltó he-
lyet adott az év értékeléséhez és az
Egyesület jövõjét jelentõsen befolyáso-
ló döntések meghozatalához egyaránt.

A szokásos és szükséges formai be-
vezetés (létszám megállapítása, napi-
rend elfogadása) után Zambó Péter el-
nök értékelte az Egyesület 2011. évi
mûködését. A nehéz, de eredményes-
nek minõsített idõszak munkáját meg-
határozták a titkárság személyi változá-
sai. Júniustól Lomniczi Gergely szemé-
lyében új fõtitkára van az Egyesületnek,
aki mellett a titkárságot Mester Gézáné
Jucika május óta nyugdíjasként vezeti.

„Több álommal is le kellett számol-
nunk az idei évben” – mondta az elnök,
elsõként a MTESZ vagyonból való ré-
szesedést említve. A MTESZ adóssága
olyan mértékû, hogy a Fõ utcai ingatlan
értékesítésbõl befolyó esetleges bevétel
annak rendezésére lesz csak elegendõ.
Helyesnek bizonyult ezért a Budakeszi

útra történõ költözés, ahol közben ott-
honra lelt az Egyesület.

Szintén le kellett számolni azzal az
álommal, hogy jelentõs támogatásokat
lehet szerezni az Egyesület mûködtetésé-
hez. Központi pályázatokat szinte alig ír-
tak ki az idei évben. Az NFA támogatás
2010. októberi megszûnése, a pályázatok
hiánya és emellett a költségszínvonal
emelkedése komoly gazdasági nehézsé-
gek elé állította 2011-ben az Egyesületet,
ami a költségek visszafogásával és a mû-
ködési tartalékok felderítésével reagált,
eddig eredményesen. A költségcsökken-
tés nemcsak a helyi csoportokat és sza-
kosztályokat érintette, hanem a mûködés
minden területén megmutatkozott. Csök-
kent az iroda bérleti és mûködési költsé-
ge, az elektronikus banki rendszer beve-
zetésével a banki költségek és a pén-
zügyek intézéséhez szükséges munkai-
dõ, jelentõsen kevesebb külföldi utat fi-
nanszírozott az Egyesület. Néhány terü-
leten sikerült a bevételek növelése. Kor-
rekt, kiszámítható pártoló tagi díjrend-
szert fogadtak el az állami erdõgazdasá-
gok, sikerült növelni a tagság fizetési fe-
gyelmét, és az Erdészeti Lapok hirdetési
bevétele is meghaladja a korábban jel-
lemzõ értékeket. A nehézségek ellenére
összességében sikerült biztosítani a mû-
ködést, aminek 2011-ben is komoly sike-
reirõl számolhatott be az elnök.

Elsõként említette a 2011-ben erdé-
szeknek adományozott nagyszámú álla-
mi kitüntetést, amiben az Egyesület aktí-
van közremûködött. Szintén kiemelen-
dõ az idén 10 éves jubileumát ünneplõ
Erdészcsillag Alapítvány mûködése, ami
fennállása alatt 15 millió forint segéllyel

mintegy 350 szociálisan rászorult kollé-
gát és 20 tanulót támogatott illetve 2 mil-
lió forintot adományozott az árvízkáro-
sultak és a vörös iszap katasztrófa káro-
sultjai számára. Az idei évben külön kö-
szönettel tartozunk Kovács Péter és Ko-
vács Péterné felajánlásáért, akik végren-
deletükben veszprémi lakásuk egyhar-
mad részét az Alapítványra hagyták.

Bár nehéz területrõl van szó, de több
komoly sikert is elért a szakmai érde-
kérvényesítõ munka. Ezek közül ki-
emelkedik az erdõ fogalmának szere-
peltetése az új Alaptörvényben. A jövõ-
re nézve is irányt mutatnak a szakmai
képzés és az erdei iskolák kérdéskörei-
ben készített egyesületi állásfoglalások.

A partnerszervezetekkel ápolt kap-
csolatok közül Zambó Péter kiemelte a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt-vel kialakí-
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tott jó viszonyt, amit dr. Seregi János
ügyvezetõ igazgató Egyesületünkbe
történõ belépése is jelez. Külföldi kap-
csolataink közül német és szlovák szer-
vezetekkel fûztük szorosabbra a vi-
szonyt. Az Egyesület saját rendezvényei
közül kiemelendõ a zalaegerszegi ván-
dorgyûlés vagy a 15 ezer látogatót von-
zó jubileumi XV. Erdõk Hete. Fentiek
fényében nehéz, de eredményesnek ér-
tékelhetõ évet zárunk 2011-ben – kö-
szönte meg Zambó Péter minden egye-
sületi tisztségviselõ, programokon
résztvevõ tag munkáját és aktivitását.
Értékelése szerint sikerült lerakni illetve
megerõsíteni azokat az alapokat – a
szakmaiság, az erkölcsi tartás és a be-
csületesség hármas pillérét – amelyekre
építve a kor kihívásaira választ adva
újítható meg az Egyesület mûködése.

Az elnöki évértékelés után ünnepé-
lyes szavazással deklarálta a Küldött-
közgyûlés a második világháború után
jogutód nélkül megszûnt Magyar Erdé-
szeti, Vadászati Mûszaki Segédszemély-
zet Országos Egyesülete (MEVME) szel-
lemi örökségének felvállalását. Az esz-
tergomi iskola körül szervezõdött egye-
sület tárgyi értékei – köztük az „Istenfé-
lelem, Szeretet, Munka, erre tanít ben-
nünket az erdõ örök bölcselete” jel-
mondatot tartalmazó zászló – eddig is
az OEE Könyvtárában voltak elhelyez-
ve. Mostantól a tárgyi értékek õrzése
mellett a szellemi értékek továbbvitelé-
re is elkötelezte magát Egyesületünk.

Az egykori tagtársak adományaiból fe-
lépített Székház méltó helyszínt biztosított
a jövõ mûködését meghatározó kérdések
tárgyalásához. A tagdíj rendszer átalakítá-
sát tartalmazó napirendi pont felvezetése-
kor Zambó Péter elnök rámutatott arra,
hogy külsõ mûködési források nagyobb
arányú bevonására a jövõben kicsi az
esély, ezért az Egyesület megfelelõ szín-
vonalú mûködését a belsõ, fix bevételek
arányának és mértékének növelésével le-
het csak biztosítani. A tagdíj bevételek nö-
vekedése egyben növeli a mûködés sza-

badságát és függetlenségét. Az Egyesület
akkor tud tovább élni, akkor tudja meg-
õrizni 160 éves múltjához méltó helyét a
hazai szakmai és civil életben, ha képes
megújulni, tagjainak a kor színvonalán
elvárt szolgáltatásokat nyújtani. Ezért a
tagdíj rendszer átalakításával párhuzamo-
san tagsági kártya bevezetése kezdõdik,
amelyhez különbözõ, jelentõs anyagi elõ-
nyöket jelentõ kedvezmények kötõdnek.
Már az elmúlt hónapokban jelentõs kezdõ
kedvezménycsomagot sikerült összeállíta-
ni. Ennek értelmében az OEE tagsági kár-
tya tulajdonosa kedvezményes áron vehe-
ti igénybe az erdõgazdasági szálláshelye-
ket (vadászházak, ökoturisztikai közpon-
tok), 5% új gép vásárlási kedvezményt ve-
het igénybe a STIHL márkakereskedések-
ben, megkapja az Alexandra Könyvesbolt
hálózat 5 ill. 10% kedvezményt biztosító
törzsvásárlói kártyáját, 5% vásárlási ked-
vezményre jogosult az ország minden
Harmónia Vadászboltjában és 2%-os új
autó vásárlási ill. 10% szerviz kedvez-
ményt vehet igénybe az esztergomi
Volkswagen és Skoda márkakereskedés-
ben. Emellett például sportszer és további
autóforgalmazókkal folynak a tárgyalások
a kedvezményt adók körében bõvítésére.
A jövõben szintén kedvezményként járna
az Erdészeti Lapok az OEE tagjai számára,

és az Egyesület to-
vábbra is mûködteti
a Könyvtárat, ellátja
a szakmai érdek-
képviseleti munkát,
létszám alapú tá-
mogatással segíti a
helyi csoportok és
szakosztályok mun-
káját, keretet bizto-
sít a szakmai és ba-
ráti összejövetelek
szervezéséhez és
szervezi az ágazati

kommunikációt olyan kiemelt eseménye-
ken keresztül, mint az Erdõk Hete vagy az
Év fája kezdeményezés.

A Küldöttközgyûlés résztvevõi komoly
és alapos vitán mérlegelték az Elnökség
által elõterjesztett javaslatokat. A legtöbb
felszólaló a tagdíj mértékének emelésével
egyetértett, a problémák közül leggyak-
rabban az Erdészeti Lapok egységes ki-
küldése jelentkezett. A küldöttek döntõ
többsége (1-1 tartózkodás illetve nem
szavazat mellett) kiállt az OEE mûködését
megújító elnökségi javaslatok mellett, így
2012. január 1-tõl a következõk szerint
változnak a tagdíjak. Havi 100 forint a tag-
díj a tanulók, munkanélküliek, GYES-
GYED-en lévõk számára. Havi 300 Ft-ot
fizetnek a nyugdíjasok és havi 800 Ft-ot
az aktív dolgozó tagok. A tagdíjat két
részletben lehet fizetni, mértéke minden
évben a fogyasztói árindex változásának
megfelelõen növekszik. Az új tagdíj rend-
szer a tagnyilvántartás aktualizálásával
párhuzamosan lép életbe.

A helyi csoportokon keresztül ki-
küldendõ adategyeztetõ lapokat
2012. január 27-ig kell majd minden
tagnak visszaküldenie, ami egyben a
tagdíj befizetésének határideje is.

A határidõre fizetõ tagok február fo-
lyamán kapják meg tagsági kártyájukat,
amellyel a fenti kedvezményeket igény-
be vehetik.

Az év utolsó napirendi pontjaként a
küldöttek szavaztak a 2012. évi program-
pont lényegi elemeirõl, melyek között el-
sõ helyen szerepel az Erdészeti Lapok
150 éves jubileumának ünneplése.

Végezetül elnökünk a közelgõ ün-
nep alkalmából a családdal, szerette-
inkkel töltött meghitt Karácsonyt, és
eredményes Újesztendõt kívánva zárta
be a közgyûlést.
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