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

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula SZB elnök, Csépányi Péter, Nagy
Imre, Szabó Tibor, Ripszám István ré-
gióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Cserép János régió-
képviselõ

Tanácskozási joggal: Dr. Kosztka
Miklós, a Díj Bizottság elnöke, Bak Ju-
lianna EB elnök, Lomniczi Gergely fõtit-
kár, dr. Sárvári 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
9 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Csépányi Pétert és
Haraszti Gyulát kérte fel. Fentieket és
az ismertetett napirendet az Elnökség
egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Dr.
Kosztka Miklós beszámolt a beérkezett
kitüntetési javaslatokról és ismertette a
Díj Bizottság formai ellenõrzésének
eredményét, melynek során két jelölés
esetében találtak problémát. Az egyik
esetben ugyanazt a személyt több díjra

is elõterjesztették, a másik esetben a je-
lölt végzettsége alapján nem felelt meg
a kitüntetés adományozási kritériumai-
nak. Lomniczi Gergely fõtitkár jelezte,
hogy a tiszteletbeli tagság, mint kitünte-
tési forma ellentétes a korábbi és jelen-
legi civil törvénnyel, ezért az Alapsza-
bály módosítása után a kitüntetési sza-
bályzat átdolgozására is szükség lesz.
Az Elnökség megvitatta az elõterjeszté-
seket, és határozatot hozott a hatáskö-
rébe tartozó kitüntetési javaslatokkal
kapcsolatban.

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely bemutatta, hogy az Alap-
szabály-tervezetben jogász segítségével
miként vezették át az elõzõ elnökségi
ülésen elhatározott módosításokat. A
tervezetet az Alapszabály Munkacso-
port tagjai mellett véleményezték az el-
nökség által felkért tanácsadók is. A ter-
vezet a legtöbb régió-értekezleten is té-
ma volt, ahol a régióképviselõk vagy a
fõtitkár bemutatták a fõbb változásokat.
Ripszám István és Csépányi Péter régió-
képviselõk kiemelték a kitüntetési sza-
bályzat átdolgozásának szükségessé-
gét, ahol rögzíteni kell majd az egyes
kitüntetésekhez kapcsolódó minimum-
teljesítményeket. Az Alapszabály terve-
zetet a Küldöttgyûlés elõtt a küldötte-
ken kívül az egész tagság számára hoz-
záférhetõvé kell tenni, ennek érdeké-
ben felkerül az egyesületi honlapra, és
e-mailben megkapják a helyi csoportok
és szakosztályok tisztségviselõi is. Az
eredeti tervnek megfelelõen a tervezet
a tavaszi Küldöttgyûlés elé terjeszthetõ.

6./2013. (03. 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség az Alapszabály
tervezetet megvitatta és javasolja a
Küldöttgyûlés elé terjesztését elfoga-
dásra.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Bak
Julianna, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke
beszámolt a könyvelés, a bizonylatok
ellenõrzésének eredményérõl, mely
csak kisebb, az év végi zárást és a gaz-
dálkodást nem befolyásoló hibákat tárt
fel. Ezek jövõbeli kezelését a titkárság-
gal és a könyvelõ irodával egyeztették.
A gazdálkodás az Egyesület céljainak
érdekében, megfelelõen folyt. Az Ellen-
õrzõ Bizottság javasolja a beszámolók
elfogadását. Kiss László alelnök a 2012.
év gazdálkodását értékelve megállapí-
totta, hogy a képzett céltartalékot a ter-
veknek megfelelõen a tagsági kártyák
elkészítésére fordította az Egyesület. A
bevételek esetében a támogatások so-
ron van a tervhez képest elmaradás, ezt
viszont kiegyenlítette a tagdíj és egyéb
bevételek terven felüli teljesítése. Ki-
emelte a pályázatokon szerzett össze-
gek nagyságrendjét, ami különösen a
pályázatokkal járó aprólékos munka is-
meretében jelentõs. Az Egyesület pénz-
eszközei a korábbi évekhez képest vál-
tozatlan szinten vannak. A beszámoló-
kat elfogadásra javasolta. Lomniczi Ger-
gely tájékoztatott a közhasznúsági je-
lentés formai és tartalmai változásairól.
Beszámolót és éves tervet 6-6 helyi cso-
port, illetve szakosztály nem küldött
többszöri kérés ellenére sem. A helyi
csoportok esetében kérte a régióképvi-
selõk segítségét.

7./2013. (03. 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Küldöttköz-
gyûlés számára elfogadásra javasolja
az OEE 2012. évi pénzügyi beszámo-
lóját 25 654 eFt mérlegfõösszeggel és
298 eFt közhasznú tevékenységbõl
származó eredménnyel; a 2012. évi
pénzügyi befektetési beszámolót
18 524 eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal; és a 2012. évi közhasznú-
sági jelentést.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely elmondta, hogy
a 2013. év pénzügyi tervének készítése-
kor a helyi csoportok mûködési kereté-
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nek felhasználása és a taglétszám ala-
kulása két nehezen tervezhetõ tétel,
ezek okoznak bizonytalanságot. A be-
vételek és kiadások a 2012-es évhez ha-
sonló nagyságrendben tervezettek. To-
vábbra is jelentõs az Erdészeti Lapok ki-
adásának költsége, aminek kigazdálko-
dása komoly feladat az Egyesület
számára. Bak Julianna EB elnök tájé-
koztatott, hogy az Ellenõrzõ Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja a
2013-as év terveit. A helyi csoportok
2012-ben el nem költött mûködési ke-
retét negatív tételként figyelembe véve
a 2013-as terv negatív eredményt tartal-
maz. Szabó Vendel technikus alelnök
kiállt a pozitív eredmény tervezése mel-
lett. Az Elnökség áttekintette a 2013. évi
tagdíjbefizetések jelenlegi állását. Mint-
egy 3000 tag fizetett az elnökségi ülés
idõpontjáig, ami elmarad a 2012. évi
záró taglétszámtól, de megegyezik a ta-
valyi év hasonló idõszakának adatával.
A helyi csoportokkal folyik az egyezte-
tés az elmaradások rendezésérõl, a tag-
sági kártyát érvényesítõ matricákat a
csoportok megkapták. A jövõre vonat-
kozóan Nagy Imre régióképviselõ fel-
vetette egy oktatókat és hallgatókat
egyaránt tömörítõ egyetemi helyi cso-
port alakításának létjogosultságát.

8./2013. (03. 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Küldöttköz-
gyûlés számára elfogadásra javasolja
az OEE 2013. évi programját; 2013.
évi pénzügyi tervét 55 600 eFt bevé-
tellel, 56 810 eFt kiadással és -1210
eFt eredménnyel tervezve; valamint
a 2013. évi pénzügyi befektetési ter-
vet 10 000 eFt átlagos befektetési ál-
lománnyal tervezve.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 1 nem.

Az Elnökség Zambó Péter elnök elõ-
terjesztésére tárgyalta a Szeniorok Ta-
nácsának nyújtandó mûködési keret le-
hetõségét.

9./2013. (03 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a 2013-as év-
ben 50 000 forint mûködési keret
megállapításával segíti a Szeniorok
Tanácsának munkáját.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 1
tartózkodás, 0 nem.

Zambó Péter elnök tájékoztatott a
Soproni Helyi Csoport és a Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt. megkeresésérõl,

amelyben felajánlották a 2014-es Ván-
dorgyûlés szervezését, soproni hely-
színnel. Az Elnökség a felajánlást öröm-
mel fogadta.

10./2013. (03. 22.) elnökségi
határozat: Az Elnökség köszönettel
vette a TAEG Zrt. és a Soproni Helyi
Csoport felajánlását, és felkéri õket a
2014-i évi, 145. Vándorgyûlés meg-
szervezésére.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az Egyebek napirendi pontban
Zambó Péter beszámolt a Sopron-her-
meszi volt határõrlaktanyában tett
helyszíni szemlérõl, ahol az ingatlan
egyesületi hasznosításának lehetõsé-
gét vizsgálja az Egyesület. Az Elnök is-
mertette a megbízott ügyvédi iroda ál-
tal készített vizsgálat eredményét,
amely a székházzal kapcsolatban meg-
állapítja az egykori államosítás jogelle-
nességét. Az Egyesület e vizsgálat
eredményét is érvként kívánja felhasz-
nálni az épület tulajdonjogának vissza-
szerzéséhez. Dr. Sárvári János tájékoz-
tatott a honlapon megjeleníteni terve-
zett „Erdész Pantheon” tartalmi felépí-
tésérõl és az Egyesületet bemutató ki-
advány szövegtervezetérõl, valamint
Waldbott Kelemen egykori elnök sí-
remlékének megváltásával kapcsolatos
feladatokról. Bak Julianna tájékozta-
tott, hogy az EB kidolgozta a Könyvtár

tárgyi eszközeinek (bútorok, festmé-
nyek, szobrok stb.) és az Erdészeti La-
pok egyesületi vagyonba vételének
módját. Adószakértõ véleményének
megkérése után ezek a tételek a 2013-i
évi mérlegben már szerepeltethetõk.
További egyeztetések szükségesek a
Könyvtár könyvgyûjteményének va-
gyonba vételéhez. Szabó Tibor régió-
képviselõ jelezte Kiss Béla kecskeméti
Helyi Csoport elnök lemondását, tájé-
koztatott a pótválasztás megtartásáról.
Lomniczi Gergely beszámolt az euró-
pai erdészeti egyesületek éves találko-
zójára és a németországi vándorgyû-
lésre érkezett meghívókról.

Végezetül Zambó Péter elnök meg-
köszönte az elnökség munkáját, és az
ülést bezárta. Az Elnökség tagjai részt
vettek a Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdõk Világnapja alkalmából rende-
zett ünnepségén, ahol erdész kollégák
minisztériumi kitüntetéseket vehettek
át, az Egyesület számára pedig a mi-
niszter ünnepélyes keretek között
stratégiai együttmûködési megállapo-
dást adott át.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök

„Muzsikál az Erdõ” – Mátrai Mûvészeti Napok
2013. június 29-tõl július 7-ig

Hívunk mindenkit az erdõbe, felnõtteket és gyerekeket, családokat egyaránt, ahol
jó társaságra, barátságra találhat! A Príma Díjas „Muzsikál az Erdõ” Mátrai Mûvé-
szeti Napok már a 10. alkalommal kerül megrendezésre a Mátrában, mára a nóg-
rádi térség egyik kiemelkedõ turisztikai, kulturális és összmûvészeti rendezvényé-
vé vált. Ez az aktív szabadidõ eltöltésének módja, ami az erdõ, a mûvészet és a ze-
ne segítségével a környezettudatos életvitel irányába mozdítja az embereket. 
A rendezvényre érkezõ erdei sétákon vehet részt hozzáértõ szakemberek veze-
tésével, kiváló mûvészek komolyzenei koncertjeit hallgathatja a lombkorona ár-
nyékában. Ismeretterjesztõ elõadásokon szerezhet információt az ember-erdõ
kapcsolatról, képzõmûvészeti kiállításokat tekinthet meg díjtalanul. Az egészsé-
ges életmód is a középpontba kerül. 
A mátrai települések lakói nagy szeretettel várják az érkezõket. A falusi vendéglá-
tás során megkóstolhatja a helyi jellegzetes ételeket, a kiváló mátrai borokat.
Találjuk meg együtt a valódi értékeket mûvészekkel, természetvédõkkel, erdé-
szekkel, érzõ szívû, gondolkodó emberekkel közösen! 
Várjuk a ME-re, ahol az erdõ és a zene összefonódik. 
Bõvebb információ: www.muzsikalazerdo.hu
A rendezvény kiemelt támogató partnere az Országos Erdészeti Egyesület.

Muzsikál az Erdõ Alapítvány
Szabó Lajos erdõmérnök, fõszervezõ


