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EGYESÜLETI ÉLET

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

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, Kiss

László, Mocz András és Szabó Vendel
alelnökök, Haraszti Gyula SZB elnök,
Csépányi Péter, Cserép János, Nagy Im-
re és Szabó Tibor régióképviselõk (9
fõ).

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

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán és
Ripszám István régióképviselõ, Bak Ju-
lianna EB elnök, Orbán Tibor OVB elnök

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 9 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergelyt, a hitelesítésre Csépányi Pétert
és Haraszti Gyulát kérte fel. Fentieket,
és az ismertetett napirendet az elnökség
egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár az Országos Választási
Bizottsággal történt konzultáció alapján
ismertette az egyesületi választások me-
netét, a helyi csoport és szakosztály vá-
lasztások idõpontjait. Az OVB tagok a
legtöbb helyszínen jelen vannak, a vá-
lasztások rendben zajlanak. Szakosztá-
lyok esetében több helyen probléma a
határozatképes létszám összehívása. Ez-
zel kapcsolatban az elnökség tagjai fon-
tosnak tartják a szakosztályi taglétszá-
mok felülvizsgálatát. Zambó Péter elnök
kérte a választással kapcsolatos tapasz-
talatok, a jövõre vonatkozó esetleges ja-
vaslatok folyamatos gyûjtését, és a vá-
lasztás lezárulta után az elnökség elé
terjesztését. A fõtitkár ezek után tájékoz-
tatott a választások további menetérõl,
miszerint az országos tisztújító küldött-
gyûlés november 28-án lesz. A jelenlegi
elnökség mandátuma 2014. december
31-ig tart. A tájékoztató napirendi pont
határozathozatal nélkül zárult.

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt az
egyesületi kiadványok terjesztésérõl. A
Gyökerek és lombok 1-7. köteteibõl

legfeljebb 50-50 darab van, de 1., 5. és
7. kötet gyakorlatilag elfogyott. Eladás-
ra a 8. és 9. kötet van nyilvántartva, de
ez utóbbi gyakorlatilag elfogyott. Emel-
lett Erdei utak építése és tervezése c.
szakkönyv vásárolható meg. A fõtitkár
beszámolt a Gyökerek és lombok 1. kö-
tetének évekkel ezelõtti, de csak most
kiderült nyilvántartási problémájáról,
amit a kötetet kiadó Dunaker Kft.-vel
rendezni szükséges. A fõtitkár szintén
ismertette az elõkészületben lévõ új kö-
teteket. A korlátozott anyagi lehetõsé-
geket figyelembe véve a kiadás sor-
rendjével kapcsolatban kérte az elnök-
ség állásfoglalását.

26./2014. (09. 19.) elnökségi
határozat: A Wagner Károly Er-
dészeti Szakkönyvtár a Gyökerek
és lombok sorozat minden köte-
tébõl 10 példányt õrizzen meg,
mintegy köteles példányként.

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

27./2014. (09. 19.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület a család által felaján-
lott kézirat alapján lehetõség
szerint 2014 decemberében
megjelenteti Madas András tisz-
teletbeli örökös elnök visszaem-
lékezéseinek elsõ kötetét. A
Gyökerek és lombok 10. köteté-
nek elõkészítése zajlik, a megje-
lentetésre lehetõség szerint
2015 szeptemberében kerül sor.
Az egyesület 2014. évben meg-
kezdi az erdõgazdálkodás képes
történetét bemutató kötet terve-
zését. A kiadványok megjelente-
tése minden esetben a szerzõk-
kel, szerkesztõkkel kötött kiadói
szerzõdés alapján történhet.

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

A harmadik napirendi pont kereté-
ben dr. Sárvári János bemutatta az Er-
dész Panteon mûködtetésének eddigi
eredményeit. A honlapon már – egy-két
adathiány miatti kivétellel – megtalálha-
tó valamennyi elhunyt egyesületi el-
nök, titkár, fõtitkár, fõszerkesztõ és

szerkesztõ adatlapja. Több helyrõl ér-
kezett azonban az eredeti felhívási kö-
rön kívüli, egyesülethez nem kötõdõ,
de egyébként neves erdész szakemberek
életrajza, így döntés szükséges, hogy õk
hogyan szerepeljenek a Panteonban.

28./2014. (09. 19.) elnökségi
határozat: Az Erdész Panteonban
az egyesület elhunyt országos
tisztségviselõi, jeles személyisé-
gei, kitüntetettjei további mérle-
gelés nélkül jelenjenek meg. A
tagság által javasolt, kiemelkedõ
ágazati tevékenységet felmutató,
de az egyesülethez a fenti módon
nem kötõdõ személyek esetében
az Erdészettörténeti Szakosztály
dönt az Erdész Panteonban törté-
nõ szerepeltetésrõl.

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

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely ismertette az egyesület
gazdálkodásának adatait. A kiadások és
a bevételek összességében a tervezett-
nek megfelelõen alakulnak. A tervhez
képest az egyes kiadási sorokon tapasz-
talható eltérés, elsõsorban a helyi cso-
port mûködési költségek könyvelésé-
nek elõzetes tervezhetetlensége miatt.
Javasolt a következõ idõszakban a mû-
ködési keretet felhasználási határidõ-
höz kötni, hogy az évzárás megfelelõen
tervezhetõ legyen. Az egyesület hosszú
távú mûködése érdekében szükséges a
mûködési források folyamatos felkuta-
tása, új támogató szervezetek bevoná-
sa. A tájékoztató napirendi pont határo-
zathozatal nélkül zárult.

Az ötödik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely ismertette az Euro Discount
Club Kft. ajánlatát az általuk mûködte-
tett kedvezményrendszerhez történõ
csatlakozásra. A mostaninál szélesebb
alkalmazhatósági terület, de vállalni
kellene a tagsági kártyák újranyomtatá-
sát, és a meglévõ kedvezmény ele-
meinek megtartása is kérdéses.

29./2014. (09. 19.) elnökségi
határozat: Az elnökség nem tart-
ja idõszerûnek az Euro Discount
Club Kft. kedvezményrendszeré-
hez történõ csatlakozást, javasol-
ja az ajánlatot a január 1-jével fel-
álló új elnökség elé terjeszteni.

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

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének

2014. szeptember 19-én, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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A hatodik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely tájékoztatott, hogy az
OEE konzorciumi partneri részvételé-
vel benyújtott, „Élet az Erdõben”
avagy „Továbbfejlesztett kommuniká-
ció, együttmûködés és kapacitásbõví-
tés a Natura 2000 erdõk biodiverzitá-
sának megõrzése érdekében” címû
LIFE pályázat támogatást nyert. A kon-
zorciumi tagok számára 2014. október
2-án lesz a projektindító értekezlet. Az
OEE több szakmai anyag elkészítésé-
ben partnerként mûködik közre, vala-
mint az ágazatban dolgozó szakembe-
rek számára 2015 során 10 helyszínen
a NATURA 2000 hálózatba tartozó er-
dõk kezelésével kapcsolatos rendez-
vény szervezését vállalta. A tájékozta-
tó napirendi pont határozathozatal
nélkül zárult.

Az egyebek napirendi pontban
Zambó Péter elnök tájékoztatott a
Földmûvelésügyi Minisztériummal kö-
tött stratégiai partnerségi megállapo-
dás megújításáról, az erdészeti közép-
fokú képzéssel kapcsolatban folytatott
minisztériumi tárgyalásokról, az Aka-
démisták Selmecen programról, ahol
Kiss László alelnök képviseli az egye-
sületet. Lomniczi Gergely fõtitkár be-
számolt a Sajó Károly Tanulmányi Ver-
seny (7-8. osztályos tanulók) partneri
támogatásáról, az Erdõk Hete rendez-
vénysorozat szervezésérõl és felhívta
a figyelmet az október 17-18-án rende-
zett Erdésznõk Találkozójára, ahol az
egyesületet az elnök képviseli. Az Er-
délyi Helyi Csoport Kovászna megyei
Árkoson rendezett szokásos éves prog-
ramján Lomniczi Gergely fõtitkár kép-
viseli az egyesületet. Szabó Tibor ré-
gióképviselõ beszámolt az ópuszta-
szeri Ember-erdõ kiállítás helyreállítá-
sa érdekében folytatott egyeztetések-
rõl, a kiállítás helyreállításával kapcso-
latban megfogalmazott szándékról,
amellyel kapcsolatban az egyesület
örömmel várja a hivatalos megkere-
sést.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök 
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök  

EGYESÜLETI ÉLET

VALETE ’82 
SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTÕ ALAPÍTVÁNY

Ösztöndíj Pályázati Felhívása

A valete ’82 szociális és ismeretterjesztõ alapítvány (a továbbiak-
ban: Alapítvány) pályázatot hirdet szociálisan rászoruló, Magyarorszá-
gon erdészeti tevékenységet ellátó, aktív, nyugdíjas, illetve elhunyt er-
dész végzettségû szülõ, illetve szülõk általános és középiskolai kép-
zésben résztvevõ, 1996. január 01. és 2007. december 31. között szü-
letett gyermekei részére.

A pályázattal elnyerhetõ ösztöndíj összege személyenként 200 000 Ft,
azaz kettõszázezer forint, amely a 2014-2015. évi tanulmányok kiadá-
saihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részérõl.

A támogatást csak két tanuló nyerheti el.

Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rang-
sorolja és a rangsorban elsõ két, legmagasabb pontszámmal rendel-
kezõ pályázó részesül támogatásban, akik a támogatást a Kuratórium
által 2014. december 10-én tartandó rendezvényen vehetik át.

A pontozási rendszer két részbõl áll:

• egy szociális körülményekre vonatkozó részbõl, amely a pályázó
szüleinek, családjának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel,
továbbá,

• a tanulmányi eredményre vonatkozó részbõl.

A támogatás elbírálásánál a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi
eredmény 33% súllyal számít. 

A támogatás odaítélését a szociális és tanulmányi helyzetet is feltáró
kérelem és önéletrajz benyújtásával lehet kezdeményezni. A pályáza-
ti kérelemhez csatolni kell:

• a szülõk végzettségét igazoló okirat másolatát,
• születési anyakönyvi kivonat másolatát,
• az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok

másolatát,
• a szülõk-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata.

A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorult-
ságot hivatott alátámasztani.

A pályázat beküldési határideje: 2014. november 30.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az Alapítvány valete.82@gmail.com
e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beér-
kezést követõ 3 munkanapon belül válaszolunk.

A pályázatot postai úton kell 2014. november 30-ig a Wisnovszky
Károly; 2000; Szentendre, Patak sor 3. címre beküldeni.

A pályázatot elnyerõ személyek neve az Országos Erdészeti Egye-
sület honlapján (www.oee.hu) 2014. december 10-tõl lesz megtekint-
hetõ.

Budapest, 2014. október 10.

Wisnovszky Károly
a kuratórium Elnöke


