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

Jelen vannak:
Elnökség: Kiss László általános alel-

nök, Szabó Vendel technikus alelnök,
Haraszti Gyula SZB elnök, Csépányi Pé-
ter, Cserép János, Szabó Tibor, Gencsi
Zoltán és Ripszám István régióképvise-
lõk (8 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna,
az Ellenõrzõ Bizottság elnöke, Lomniczi
Gergely fõtitkár, dr. Sárvári János, a
Könyvtár õre, Nagy László EL fõszer-
kesztõ.

Kimentését kérte: Zambó Péter el-
nök, Mocz András magánerdõs alelnök,
Nagy Imre régióképviselõ.

Az ülést megnyitva Kiss László alel-
nök köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Haraszti
Gyulát, a hitelesítésre Csépányi Pétert
és Szabó Tibort kérte fel. Fentieket és a
napirendet az elnökség egyhangúan el-
fogadta.

Az elsõ napirendi pontban Kiss Lász-
ló ismertette Zambó Péter elnök 2014.
évi javaslatát az Örökös Tagsági Dísz-
oklevélre. A javasolt személy Haják
Gyula erdõmérnök, nyugalmazott fõta-
nácsos, aki az erdõgazdálkodás mûsza-
ki fejlesztésének, kiemelten az erdésze-
ti útépítés ügyének neves szakértõje. A
szakterületet egykor nemzetközi szer-
vezetekben is képviselte. Az Erdõfeltá-
rási Szakosztálynak ciklusokon át a tit-
kára volt, a szakosztály örökös tagjává
választotta. Tagja a Szeniorok Tanácsá-
nak. A Bedõ Albert Emlékérmet 1987-
ben vehette át.

1/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség egyetért az
elnök javaslatával és támogatja
Haják Gyula erdõmérnök Örökös
Tagsági Díszoklevél kitüntetésre
történõ elõterjesztését 2014-ben.

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

Kiss László az elnökség tagjainak ja-
vaslatait kérte a Bedõ Albert, Kaán Ká-

roly és Decrett József Emlékérmek, va-
lamint az Elismerõ Oklevél 2014. évi ki-
tüntetettjeire, az új Kitüntetési Szabály-
zat szerint. Az elnökségi javaslatokat
március 10-ig kell átadni a Díjbizottság-
nak.

Az elnökség a kérdést és a javaslato-
kat tárgyalta, határozatot a régióképvi-
selõk információinak és a jelenleg tá-
vollévõ elnökségi tagok álláspontjának
ismeretében a következõ, a leadási ha-
táridõ elõtt tartandó ülésén hoz.

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely ismertette az utoljára
2007-ben módosított Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatnak az Alapszabállyal
összefüggõ megújítására készült javas-
latot. 

A módosítás indokai közül kiemelte
a tagfelvételre, valamint a helyi csopor-
tok és a szakosztályok mûködésre vo-
natkozó szabályok rögzítésének szük-
ségességét.

Csépányi Péter álláspontja szerint az
SZMSZ-nek ismételnie nem, csupán hi-
vatkoznia kell az Alapszabály egyes ren-
delkezéseit, itt leírni csak az azokon felül
szabályozandó részleteket szükséges.

Bak Julianna felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy az SZMSZ-nek elsõsorban az
OEE hivatali (döntési, hatásköri, fele-
lõsségi) kérdéseit kell szabályoznia, az
elvégzendõ feladatok referenseit pon-
tosítania. 

Szervezeti ábra megrajzolását, annak
szöveges megfogalmazását javasolja. In-
dítványozta az aláírási jogkörök pontosí-
tását. Egyes esetekben, gyakorlati okok-
ból az elnöki aláírási jog delegálásának
lehetõségét is javasolta megvizsgálni. 

A bankot érintõ ügyek aláírásánál a
banki szerzõdésnek való megfelelõség-
re hívta fel a figyelmet. Az iratmintákat
nem tenné az SZMSZ mellékletévé, ja-
vasolja, hogy azok fõtitkári hatáskörben
frissüljenek a honlapon.

Szabó Tibor javasolta, hogy a helyi
csoportok és a szakosztályok felsorolá-
sát sem az SZMSZ-ben, hanem a honla-
pon és a titkárság hivatalos nyilvántar-
tásában rögzítsük.

Cserép János indítványozta: az
SZMSZ-ben a régiókhoz tartozó megyé-
ket soroljuk fel – azzal, hogy az egyes
helyi csoportok a székhelyük fekvése
szerinti régióhoz tartoznak.

Kiss László kérte az EB elnökét, hogy
segítse a fõtitkár szövegelõkészítõ mun-
káját a számviteli törvénynek való meg-
felelésben. 

2/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség felkéri a fõ-
titkárt, hogy az SZMSZ bemuta-
tott tervezetét az Ellenõrzõ Bi-
zottság elnökével és jogásszal
egyeztetve tovább finomítsa,
majd a módosított szöveget ter-
jessze az elnökség elé.

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

A harmadik napirendi pontban Harasz-
ti Gyula ismertette az Erdészeti Lapok
Szerkesztési és Kiadási Szabályzatának
frissített változatát – amit a Szerkesztõ Bi-
zottság a december 5-i ülésén megtárgyalt
és elfogadásra javasol az elnökségnek.

A szabályozás szükségességét az
Alapszabályból vezette le, a módosítá-
sokat a jogszabályi környezet változá-
saival, az életszerû mûködés és az egy-
szerûsítés igényével indokolta.

Elsõsorban a korábbi szabályzathoz
viszonyított eltéréseket mutatta be - ki-
emelve a fõszerkesztõ kiegészülõ felada-
tait, a pontosított felelõsségi köröket, a
digitális elérhetõség és az archiválás kér-
déseit, valamint a szabályzat mellékletei-
nek elhagyását. A szabályzatot iránymu-
tatások (médiaajánlat, szerzõi útmutató)
fogják kiegészíteni a honlapon. 

A SZB indítványozza, hogy a honla-
pokra vonatkozó szabályozás a tavasz
folyamán, külön dokumentumként ké-
szüljön el. 

3/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség elfogadja az
Erdészeti Lapok Szerkesztési és
Kiadási Szabályzatának elõter-
jesztett módosítását, valamint
szükségesnek tartja a honlapok-
ra vonatkozó külön szabályozás
elkészítését.

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

A negyedik napirendi pont kereté-
ben Kiss László tájékoztatott az OEE
gazdálkodásának várható alakulásáról.
A bevételek lényegében befolytak, 55
MFt éves költségvetési nagyságrend
mellett, rendezett mûködésrõl adha-
tunk számot, a pozitív eredmény bizto-
sított. Kiemelte a Wagner Károly Alapít-
vány helyreállítását és megítélt támoga-
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tásait. Céltartalék-képzés lehetséges,
azt az Ellenõrzõ Bizottsággal egyeztetni
kell. A végleges mérleg és eredményki-
mutatás hamarosan elkészül.

A jelen ülésen az ügyben határozatot
hozni nem szükséges.

Az ötödik napirendi pontban, a fõtit-
kár elõterjesztésében, az elnökség elõ-
zetesen egyeztetett az OEE 2014. évi
programjának, gazdálkodásának egyes
elemeirõl.

A vándorgyûléshez kapcsolt Év Er-
désze verseny szervezése összetett fela-
dat, ezért szükséges lehet a házigazda
erdõgazdaság, a referens alelnök és a
fõtitkár tevékenységét jobban segíteni. 

A lehetõségek mérlegelése után, az
elnökség szakmai részletkérdésekben
Dr. Rónai Ferenc igazgató (Róth Gyula
Szakközépiskola) konzulensi bevonását,
a jelentkezõ erdõgazdaságok irányában
való kommunikáció és koordináció terü-
letén szükség esetén Bakó Csaba erdõ-
gazdálkodási igazgató (Szombathelyi Er-
dészeti Zrt.) közremûködésre való felké-
rését javasolja.

Az elnökség kéri a fõtitkárt és Szabó
Vendelt, hogy a szükséges egyeztetése-
ket tegyék meg – abba értelemszerûen
bevonva a TAEG Zrt. illetékeseit. Az el-
nökség áttekintette a vándorgyûlés szer-
vezésének néhány részletkérdését is.

Az Erdésznõk Találkozójának 2014.
évi házigazda-szerepére több felajánlás
érkezett. Közülük az elnökség a Mocz
és Társa Magánerdészet Kft. szíves aján-
latát fogadta el.

A fõtitkár tájékoztatott a Magyar Turiz-
mus Zrt. (MT Zrt.) erdei iskola kampá-
nyához való csatlakozásunk lehetõségé-
rõl. A feladat az Egyesület részérõl is or-
szágos szintû, határidõs szervezést igé-
nyel, ehhez az Erdészeti Erdei Iskola Sza-
kosztály kapacitásai nem elegendõek. Az
MFB támogatja az erdõgazdaságok rész-
vételét a programban, és elfogadta a kö-
zös szerepvállalást a magánerdõs szerve-
zetekkel is. Az elnökség egyetért az
Egyesület együttmûködésével, ennek ér-
dekében megfontolja egy projektrefe-
rens felkérését. Javasolja, hogy egy nagy
erdei iskola üzemeltetõi tapasztalattal bí-
ró erdõgazdaság (az MFB egyetértésével)
fogja össze a szereplõket, koordinálja a
programokat és tartsa a kapcsolatot az
MT Zrt-vel. Az OEE a referensén keresz-
tül mûködjön együtt a programmal. Az
elnökség kéri a fõtitkárt a szükséges
egyeztetések elindítására.

A gazdálkodást érintõ kérdések kö-
zött, az elnökség határozott a helyi cso-
portokat érintõ támogatások rendjérõl.

4/2014. (01. 10.) elnökségi hatá-
rozat: Az elnökség a helyi csopor-
tok mûködésére a 2014-es tagdíj-
befizetések alapján számolt lét-
szám adatokból számítva szemé-
lyenként 600 Ft, csoportonként
minimum 30 000 Ft költségkeretet
állapít meg. A korábbi évek ma-
radványkerete 2014. december 31-
ig felhasználható, 2015-re mûkö-
dési keret átvitele nem lesz lehet-
séges. A rendelkezésre álló összeg-
rõl a 2014. évi létszám adatok rög-
zítése után a titkárság értesíti a he-
lyi csoportokat.

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

A szakosztályokat érintõ támogatá-
sokról az alábbi döntés született:

5/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a negyedé-
ves költségvetés, valamint a már-
cius végi határidõvel pontosított
taglétszámok ismeretének tükré-
ben fogja keresni a lehetõséget a
szakosztályok mûködésének tá-
mogatására.

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

6/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Szeniorok
Tanácsa mûködésének megsegí-
tésére 2014-re 50 000 Ft mûködé-
si keretet állapít meg.

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

A hatodik napirendi pontban dr. Sár-
vári János az alábbi javaslatot tette az
OEE elfekvõ készletként raktáron lévõ
könyveinek (mintegy 2200 kötet) hasz-
nosítására.

A Gyökerek és lombok köteteibõl
50 sorozatot tartsunk meg a Könyvtár-
ban. Egyes kötetekbõl 25-25 darabot
az erdészeti szakközép- és szakképzõ
iskoláknak, a NYME Erdõmérnöki Ka-
rának és a Selmeci Társaságnak, né-
hány példányt a Károlyi Mihály Mezõ-
gazdasági Könyvtárnak ajánlanánk fel.
A listában szereplõ egyéb kiadványo-
kat is a fentiek szerint, arányos
mennyiségben tervezzük ingyenesen
szétosztani.

Szabó Tibor javasolta, hogy a köte-
tekbõl arányosan juttassunk a helyi cso-
portoknak is.

7/2014. (01. 10.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség elfogadja az
elõterjesztett javaslatot – azzal a
kiegészítéssel, hogy a juttatással
a helyi csoportokat is célozzuk
meg. Az elnökség arra kéri a fõ-
titkárt és a Könyvtár õrét, hogy
az elfekvõ könyv- és kiadvány-
készletek hasznosításáról még a
2013. pénzügyi évre vonatkozó-
an gondoskodjanak.

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

Az egyebek között az alábbi témák-
ról esett szó:

Csépányi Péter érdeklõdött a 2014-es
év kiemelt nemzetközi erdészeti témája
iránt. Nagy László felkérést kapott,
hogy Csóka Péterrel kapcsolatba lépve
tájékozódjon a kérdésben.

A fõtitkár röviden beszámolt a Földesi
Gyula miniszteri biztossal (VM) folytatott
beszélgetésrõl a középfokú erdészkép-
zés ügyében. Szó esett az egyes intézmé-
nyek mûködési feltételeinek további biz-
tosításáról, a regionális helyett országos
szintû döntéshozatalról, az erdészeti és
vadászati képzés szétválasztásáról. Az el-
nökség köszönettel vette a tájékoztatást
és támogatja az elképzeléseket.

A fõtitkár tájékoztatott a Natura 2000
témában futó LIFE pályázat ügyének
helyzetérõl, a folyamatban lévõ hiány-
pótlásról.

Csépányi Péter kezdeményezésére
egyeztetés történt az Erdészeti Lapokba
egyfajta rovatként javasolt születésnapi
gratulációk lehetõségérõl. Az elnökség
támogatja a javaslatot – azzal a kikötés-
sel, hogy csak nyugdíjaskorú tagtársa-
kat (65 év felettieket) köszöntsünk
ilyen módon, és jogásszal is egyeztes-
sük a személyiségi jogokat nem sértõen
közölhetõ adattartalmat.

Kontrollként a Szerkesztõ Bizottsá-
got, a gyakorlati megvalósításra a fõ-
szerkesztõt, a szükséges adatszolgálta-
tásra a titkárságot kérte fel az elnökség.

A témák rövid összefoglalása után,
Kiss László alelnök megköszönte az el-
nökség munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Kiss László

általános alelnök
Haraszti Gyula

jegyzõkönyvvezetõ 
Hitelesítõk: 

Csépányi Péter
régióképviselõ 

Szabó Tibor
régióképviselõ  


