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Az ülés helyszíne: Miskolc, ÉSZAKER-
DÕ Zrt.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Mocz András magánerdõs alelnök, Sza-
bó Vendel technikus alelnök, Csépányi
Péter, Nagy Imre, Ripszám István, Sza-
bó Tibor régióképviselõk (7 fõ).

Kimentését kérte: Kiss László általá-
nos alelnök, Haraszti Gyula SZB elnök,
Cserép János, Gencsi Zoltán régiókép-
viselõk

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

Az ülést megnyitva Zambó Péter elnök
köszöntötte az elnökségi ülésen megje-
lent elnökségi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy az elnökség 7 fõvel
határozatképes. A jegyzõkönyv vezetésé-
re Lomniczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hite-
lesítésére Csépányi Pétert és dr. Sárvári Já-
nost kérte fel, majd ismertette a napiren-
det. Fentieket az Elnökség egyhangúan el-
fogadta. Házigazdaként Zay Adorján ve-
zérigazgató köszöntötte a megjelenteket.

Elsõ napirendi pontként a Szeniorok
Tanácsának azon javaslatát vitatta meg az
Elnökség, miszerint az Alkotmány utcai
Székház megszerzése érdekében petíciót
lenne érdemes kiadnia az Egyesületnek.
A Szeniorok Tanácsa petíció tervezetet
fogalmazott „Második lépés a jogos örök-
ségért (Petíció az OEE jogtalanul elvett
Székháza visszaszármaztatása ügyében)”
címmel. A Szeniorok Tanácsa felvetette
továbbá képviselõjének tanácskozási jog-
gal történõ állandó meghívását az elnök-
ségi ülésekre. Az Elnökség egybehangzó
véleménye értelmében a Székház ügyét
tárgyalások útján lehet és kell rendezni,
bár a rendezés egyértelmûen nehezebb
feladat ma, mint húsz évvel ezelõtt.

13./2012. (06.21.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége a Székház
visszaszerzését folyamatosan kiemelt
célként kezeli. A birtokon belül kerü-
léssel kapcsolatban petíció kiadását
nem tartja célszerû eszköznek.

A szavazáson jelen van 7 fõ elnökségi
tag. Szavazatok: 7 igen, 0 tartózkodás, 0
nem.

14./2012. (06.21.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnökségének ülésein

való részvétel kérdését az Alapszabály
módosításával összhangban kell felül-
vizsgálni. Az Alapszabály módosításáig
az Elnökség szükség esetén az egyes
napirendi pontok tárgyalásához hív
meg tanácskozási jogú résztvevõt.

A szavazáson jelen van 7 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 7 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A második napirendi pont keretében
a MTESZ-tagsággal kapcsolatos kérdé-
seket tárgyalt az Elnökség. A 2012. ápri-
lis 24-i Küldöttgyûlésen Holdampf Gyu-
la küldött felvetette az Egyesület
MTESZ tagságának megszûntetését. A
korábbi elnökségi ülésen elhangzott tá-
jékoztatás szerint a MTESZ 1,2 milliárd
forintért értékesítette a Fõ utcai ingat-
lant, amely szerzõdés az MNV Zrt. jóvá-
hagyására vár. Közben értesülések sze-
rint a Kormány megvásárolja 1 milliárd
forintért a Kossuth téri székházat. Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette a
MTESZ 2011. évi beszámolójának ada-
tait. A MTESZ 2011-ben negatív, – 467
millió forintos eredménnyel zárt. Az
OEE által fizetett MTESZ tagdíj évente:
138 000 Ft. Az OEE-nek nincs tartozása
a MTESZ felé, a Fõ utcai székházban
egyik legtovább kitartó egyesület vol-
tunk. A MTESZ mûködése csõdközeli
helyzetbe került, vagyona nagy részét
felélte vagy a csõd elkerülése érdeké-
ben kénytelen felhasználni, így a va-
gyonban elvileg létezõ 3,1%-os OEE ré-
szesedés gyakorlatilag csak elméleti le-
hetõség. A MTESZ Elnökségétõl felké-
rés érkezett a MTESZ 2013-ban esedé-
kes, 65 éves jubileumi programjában
való részvételre.

15./2012. (06.21.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége idõszerûnek
tartja az OEE MTESZ-tagságának felül-
vizsgálatát. A rendelkezésre álló infor-
mációk alapján felkéri az általános alel-
nököt, hogy az EB véleményének kiké-
résével álláspontját döntéshozatalra ter-
jessze a következõ elnökségi ülés elé.

A szavazáson jelen van 7 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 7 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

16./2012. (06.21.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége felhívja a tag-
ság figyelmét a MTESZ közelgõ 65 éves
jubileumára, de aktív szerepet nem kí-

ván vállalni a megemlékezés szervezé-
sében.

A szavazáson jelen van 7 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 7 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely ismertette az
Alapszabály módosításán dolgozó
munkacsoport eddigi tevékenységét,
mely során áttekintették az eddigi
alapszabályokat és jogászi segítséggel
az új civil törvény hozta változásokat.
Az elnökség a következõ fõbb kérdé-
sek megvizsgálásának szükségességét
vetette fel: az egyesületi fõ tevékeny-
ség meghatározása; választási rend át-
dolgozása, hogy lezárt évvel történ-
hessen az átadás; a jelölés során az el-
nökjelölt több embert megnevezhes-
sen maga mellé, azaz „csapatra” lehes-
sen szavazni; meg kell vizsgálni, hogy
az alapmûködés hogyan valósul meg
a helyi csoportokon, a szakosztályo-
kon keresztül, a szakosztályok számát
szabályozni kell; a kitüntetések ado-
mányozásának rendje felülvizsgálan-
dó. Felmerült az erdészkamarai mûkö-
dés felvállalásának kérdése, melyrõl
az egyebek napirendi pontban zajlott
részletesebb vita.

A negyedik napirendi pont keretében
Lomniczi Gergely fõtitkár beszámolt a tit-
kárság mûködésérõl, a tagsági kedvez-
mény-rendszer kialakításának állásáról.
Tagdíj-bevételek nagyrészt teljesültek.
Az Erdészeti Lapok hirdetési és egyéb ér-
tékesítési (pl. könyvek) bevételek ill. pá-
lyázati források hiányoznak. A kiadások
idõarányosan alakulnak. Béreknél júni-
ustól lesz növekedés, új kolléga munká-
ba állása miatt. Jelentõsen nõtt a posta
költség, a tervezett növekedést is meg
fogja haladni. Nem sikerült eddig külön
fedezetet találni az Erdészeti Lapok kü-
lönszám nyomdaköltségére és a Gyöke-
rek és lombok VIII. kötet költségére, de
mindkettõ megvalósítása javasolt. Tagsá-
gi kártyák elkészültek, kiosztás a Vándor-
gyûlésen helyi csoport tisztségviselõk ré-
szére. Tagsági kedvezményekre megkö-
tött és folyamatban lévõ szerzõdések:
Stihl, Renault, erdõgazdasági szállás,
Skoda, Toyota, Mountex, Harmónia, Ale-
xandra. A vándorgyûlés honlap április
végén elkészült, regisztráció ezen keresz-
tül bonyolódott. Az új egyesületi honlap
elkészült, június 1-jétõl mûködik. A teljes
archív tartalom átvétele megtörtént, en-
nek új menürendszerbe rendezése az ak-
tív mûködés mellett folyamatban van.

Az egyebek között Zambó Péter el-
nök ismertette az erdõtörvény erdõláto-

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
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gatással kapcsolatos módosításának ja-
vaslatait, a rendészeti jogokról szóló
törvény módosítását, a Csarna-ügyben
kiadott állásfoglalást, és az õszi erdõtör-
vény és vadászati törvény módosításán
dolgozó munkacsoport munkáját. Bak
Julianna EB elnök ismertette Danszky
István hozzá eljuttatott levelét, amely-
ben a Zöld Könyvek megújítására általa
kezdeményezett szakmai fórum állítóla-
gos egyesületi meghiúsításának kivizs-
gálását kéri. Felmerült a kamarai kérdés
alapos megismerésének igénye, és egy
húsz fõs szakértõi névsor összeállításá-
nak szükségessége, akik a feszített üte-
mû jogalkotói munkában az egyesületi

vélemény kidolgozásában tudnának
közremûködni.

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

Az Elnökség tagjai az ülést követõen
végiglátogatták a Vándorgyûlés helyszí-
neit, és tájékozódtak a rendezvény elõ-
készületeirõl.

kmf.
Zambó Péter, elnök  

Lomniczi Gergely, jegyzõkönyv-
vezetõ 

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter, régióképviselõ 

Dr. Sárvári János, a Könyvtár õre  

Erdõ Tanácsi elõterjesztést vitatta meg az
Elnökség. Az állami erdõgazdaságoknál
bevezetendõ képzési rendszer mintájára,
melynek kidolgozásában részt vett Zam-
bó Péter elnök, az erdészeti ágazatban
általában érvényes képzési rendszer mû-
ködtetése kívánatos. Szabó Vendel arra
hívta fel a figyelmet, hogy olyan rend-
szert kell kidolgozni, ami valóban haté-
kony, nemcsak egy fölöslegesen eltöltött
hét az eredménye, mint néhány évtized-
del ezelõtt volt. Nagy Imre ismertette
konkrét javaslatait a középiskolai taná-
rok képzés alóli mentességére, a nyugdíj
elõtti mentesség konkrét évben történõ
meghatározására, a jogszabályváltozá-
sok következtében a Mérnök Kamara
szerepének megvizsgálására, az erdõ- és
kárétékelési szakmérnök szakirányú
képzés bevezetésének nevesítésére. Ál-
talános véleményként fogalmazta meg
az elnökség a szakmai szervezetek prog-
ramjai után adható pontszámok emelé-
sét a tervezetben szereplõ alacsony ér-
tékhez képest. Az erdõtörvény módosí-
tása jó lehetõséget kínál a képzési javas-
lat jogszabályi környezetbe történõ be-
építésére.

18./2012. (09.14.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége egyetért az
ágazati képzési rendszer kidolgozásá-
val. Az Elnökség pontosító javaslatait az
Erdõ Tanácsban az OEE elnöke képvi-
seli. Javasolt a szakmai szervezetek által
szervezett szakmai programok után ad-
ható pontszám emelése, a képzési
rendszer követelményének erdõtör-
vénybe történõ beépítése.

A szavazáson jelen van 6 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 6 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár elmond-
ta, hogy a titkárság végzett a tagsági
adategyeztetéssel. Az Egyesületnek je-
lenleg 3453 tagja van, közel ezer fõ tag-
ságát kell törölni a nyilvántartásból, bár
köztük sokan vannak, akiket tagdíjtar-
tozás miatt már a tagrevízió elõtt törölni
kellett volna. A helyi csoportok mûkö-
désére felhasználható összeget ezen lét-
szám alapján bocsátja rendelkezésre a
titkárság. Az egyesületi tagok nevét és
HCS tagságát a honlapon megjelenítik.
Szabó Vendel alelnök felhívta a figyel-
met a két helyi csoportban tapasztalha-
tó száz fõ fölötti taglétszám-csökkenés-
re. A szakosztályok tagsága mintegy
1000 fõ, de többen is több szakosztályt
jelöltek meg, így a tagság mintegy ne-
gyede tartozik valamelyik szakosztály-

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

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Mocz András magánerdõs alelnök, Sza-
bó Vendel technikus alelnök, Csépányi
Péter, Cserép János, Nagy Imre régió-
képviselõk (6 fõ).

Kimentését kérte: Kiss László általá-
nos alelnök, Haraszti Gyula SZB elnök,
Gencsi Zoltán, Ripszám István, Szabó
Tibor régióképviselõk

Tanácskozási joggal: Lomniczi Ger-
gely fõtitkár

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
Nagy Imrét kérte fel. Fentieket az El-
nökség egyhangúan elfogadta. A napi-
rend ismertetésekor javasolta, hogy az
elsõ napirendi pontban tárgyalni terve-
zett témát (az OEE által kormányzati
felkérésre készített Erdõstratégia ismer-
tetése) fontosságára való tekintettel egy
következõ, teljes létszámú elnökségi
ülésre halasszák. A javaslattal és az en-
nek megfelelõen módosított napirend-
del az Elnökség egyetértett.

Elsõ napirendi pontként az erdõtör-
vény tervezett módosításáról tárgyalt az
Elnökség. Zambó Péter elnök ismertet-
te a VM felé tett azon javaslatot, hogy az
Egyesület az ágazati vélemények össze-
gyûjtésére VM részvétellel munkacso-

portot alakít és mûködtet. Az itteni
munka alapját képezné az OEE saját
munkacsoportja által mostanra készített
javaslatcsomag, melyet Csépányi Péter
régióképviselõ mutatott be. Nagy Imre
régióképviselõ ismertette ezzel kapcso-
latos pontosító javaslatait, melyben
koncepcionálisan a törvény szövegé-
nek egyszerûsítését, rövidítését javasol-
ja. Részletes javaslatait (pl. 3 természe-
tességi kategória megfogalmazása, egy-
lépcsõs bejelentési-engedélyezési rend-
szer, a szabad látogathatóság csak álla-
mi erdõre vonatkozzon) a munkacso-
port és az Elnökség tagjai írásban meg-
kapták. Csépányi Péter az eddig elké-
szített javaslatot jó kompromisszumnak
tartja. Bár a munkacsoporton keresztül
az eddigi munkában is az ágazat vala-
mennyi szegmense képviseltette magát,
a javaslattal kapcsolatos tagsági vélemé-
nyek megismerése érdekében a követ-
kezõ határozatot hozta az Elnökség.

17./2012. (09.14.) elnökségi hatá-
rozat: Az OEE Elnöksége kiemelt fela-
datnak tartja az erdõtörvény várható
módosítására való felkészülést. A témá-
val foglalkozó munkacsoport javaslatát
ezért kiküldi a tagságnak. A munkacso-
port a tagsági vélemények ismeretében
alakítja ki végleges javaslatát, ami a ké-
sõbbi egyeztetéseken az OEE hivatalos
álláspontját fogja jelenteni.

A szavazáson jelen van 6 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 6 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

A második napirendi pont keretében
a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2012. szeptember 14-én, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl


