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Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait, az OVB tagjait
és az érdeklõdõ tagokat, majd megálla-
pította, hogy 51 fõvel a küldöttgyûlés
határozatképes. A jegyzõkönyv vezeté-
sére Lomniczi Gergely fõtitkárt, hitelesí-
tõknek Kovács András és Stubán Zoltán
küldötteket kérte fel. Fentieket, és az is-
mertetett napirendet a küldöttek tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül egyhan-
gúan elfogadták.

Az elsõ napirendi pontban az elnök-
ség határozata alapján Zambó Péter el-
nök a 2015. évi tagdíjak megállapításá-
hoz azt javasolta, hogy tekintettel a fo-
gyasztói árindex kismértékû (várhatóan
0,1% körüli) változására, a tagdíjak ne
változzanak 2014-hez képest. Kungli
József küldött érdeklõdött az Egyesület
anyagi helyzetérõl, melyre válaszul Kiss
László alelnök elmondta, hogy az Egye-
sület gazdálkodása stabil, a jelenlegi cé-
lokhoz a bevételek elegendõek. A jövõ-
ben mindenképpen szükség lesz a tag-
díj korrekcióra, amit az új elnökségnek
az egyesületi célok megfogalmazásával
párhuzamosan vizsgálnia kell majd.

8./2014. (11.28.) sz. küldött-
gyûlési határozat: A küldöttgyû-
lés a 2015-ös tagdíjak vonatkozá-
sában a 2014. évi összegek válto-
zatlanul hagyása mellett dönt.

Jelen van 51 fõ küldött; szava-
zatok: 49 igen, 0 tartózkodás, 2
nem

A második napirendi pontban a kül-
döttek megválasztották az Országos Er-
dészeti Egyesület országos tisztségviselõ-
it. A választás lebonyolításának idejére
Orbán Tibor, az Országos Választási Bi-
zottság elnöke átvette a lebonyolító elnök
tisztét. Orbán Tibor ismertette az OVB ed-
digi munkáját, a helyi választások ered-
ményét, az ajánlások és a jelölési folya-
mat menetét, majd ismertette a jelölt listát.
A választással kapcsolatban az Országos
Választási Bizottság külön választási jegy-
zõkönyvet készít. A választás eredménye-
ként 2015. január 1-tõl az OEE országos
vezetõsége a következõk szerint áll fel.

Elnökség: Zambó Péter elnök, And-
résiné dr. Ambrus Ildikó technikus alel-

nök, Kiss László általános alelnök,
Mocz András magánerdõs alalenök, dr.
Oroszi Sándor SZB elnök, Dobre-Kecs-
már Csaba, Gencsi Zoltán, Köveskuti
Zoltán, Spingár Péter, Szabó Tibor,
Szentpéteri Sándor régióképviselõk.

Ellenõrzõ Bizottság: Bak Julianna el-
nök, Ferenczi Tamás, Kolozsvári Ákos,
Kovácsné Schulteisz Margit, Vaspöri
Eszter tagok.

A szavazatszámlálás szünetében dr.
Madas Katalin és dr. Sárvári János be-
mutatták az OEE kiadásában megjelent
új könyvet, Madas András tiszteletbeli
örökös elnök emlékiratainak elsõ köte-
tét. Az életutat a gyermekkortól az
egyetemi éveken és a szakmai pálya-
kezdésen át a hadifogság idõszakáig
bemutató kötet anyagát a Madas-család
ajánlotta fel az Egyesület számára. A
kéziratot a család gondozta, a kötetet
dr. Oroszi Sándor szerkesztette, dr. Sár-
vári János a kiadási feladatokat szer-
vezte. A könyv az OEE titkárságán be-
szerezhetõ, a második kötet 2015-ben
jelenik meg.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Zambó Péter elnök értékelte az
Egyesület 2014. évi mûködését, és rövi-
den szólt a következõ ciklus terveirõl.
Az elmúlt idõszak értékelésékor ki-
emelte a gazdálkodás rendezését, az
Erdészeti Lapok helyzetének megszi-
lárdítását, a szabályzatalkotási munkát.
Fontos változások zajlottak az új helyre
költözött és új munkatársakkal mûkö-
dõ titkárság életében. Kiemelte a meg-
ünnepelt jubileumokat, mint például az
Erdészeti Lapok 150 éves évfordulóját
és az egyesületi rendezvényeket, me-
lyek között külön jelentõsége van az
Év Erdésze Verseny megújításának. Rö-
viden vázolta az érdekképviseleti mun-
kát, és az Egyesület égisze alatt zajló
évi mintegy 200 helyi csoport és szak-
osztály rendezvényt. A következõ cik-
lus terveirõl szólva az Egyesület anyagi
biztonságának minél teljesebb megte-
remtését emelte ki. Újonnan megvá-
lasztott elnökként ismertette a Sopron-
ban, Hermeszen létesítendõ erdész
idõs otthon tervét, mellyel kapcsolat-
ban folyamatban van a szükséges in-
gatlan megszerzése. Szintén tájékozta-
tott a Székház kérdésének rendezésé-
vel kapcsolatos lépésekrõl. A követke-
zõ ciklusban kiemelt évforduló lesz a

2016-os év, az OEE alapításának 150.
évfordulója. Ebbõl az alkalomból Bedõ
Albert személyéhez kapcsolódó kutatá-
sok, emlékház építése, esetleg erdélyi
vándorgyûlés szervezése szerepel a
tervek között. Az egyesületi életben
fontos az SZMSZ aktualizálása és a
szakosztályok mûködésének áttekinté-
se. Az érdekképviseleti munkában az
elnökség továbbra is kiemelten foglal-
kozik a szakképzéssel és a környezeti
neveléssel kapcsolatos kérdésekkel.
Beszámolójának végén Zambó Péter
megköszönte a tagok és a küldöttek bi-
zalmát, a leköszönõ tisztségviselõk ed-
digi munkáját, és az újonnan megvá-
lasztott vezetõségi tagok elkötelezett-
ségét.

Az egyebek között Schmotzer And-
rás küldött javasolt, hogy az elnöki prog-
ram jelenjen meg az Erdészeti Lapok jö-
võ év eleji számában. Szintén javasolta

az Etikai Szabályzat elkészítését. Érdek-
lõdött, hogy a helyi választások min-
denütt sikeresek voltak-e. Erre Válaszul
Orbán Tibor OVB elnök elmondta,
hogy a fõleg szakosztályok esetében
volt probléma a szükséges létszám
megléte. Domokos Gábor küldött,
egyetemi hallgató tájékoztatott és támo-
gatást kért a selmeci hagyományok vi-
lágörökséggé nyilvánítása alkalmából
Sopronban februárban rendezendõ ha-
gyománytörténeti konferenciához, me-
lyet a jelenlévõk támogatásukról bizto-
sítottak.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, majd áldott Karácsonyt és boldog
Új Évet kívánva bezárta a küldöttgyû-
lést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:  
Kovács András

küldött
Stubán Zoltán

küldött

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttgyûlésének
2014. november 28-i, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl


