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Az ülés helyszíne: Budapest, Földmûve-
lésügyi Minisztérium, Darányi Ignác-te-
rem

Az Országos Erdészeti Egyesület
2016-ban ünnepli alapításának 150.
évfordulóját. Ebbõl az alkalomból ju-
bileumi évet hirdetett, amelyet ünnepi
küldöttgyûlés keretében nyitott meg
dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter. Az ünnepi küldöttgyûlésre a
küldötteken és az elnökség tagjain kí-
vül meghívást kaptak az Egyesület
örökös tagjai, az Ellenõrzõ Bizottság, a
Szerkesztõ Bizottság, a Díj Bizottság
tagjai, a Pártoló Tagi Tanács tagjaiként
az állami erdõgazdaságok vezérigaz-
gatói, a helyi csoportok és szakosztá-
lyok elnökei és titkárai, a Szeniorok és
Tiszteletbeli Tagok Tanácsa és a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium erdészeti
vezetõi. A partner szervezetek részé-
rõl jelen voltak a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara, a MEGOSZ, a FAGOSZ, a
Pro Silva Hungaria Egyesület, az Alföl-
di Erdõkért Egyesület, a Magánerdõ-
kért Egyesület, az Erdõmérnöki Kar,
az ERTI és az Országos Erdõ Tanács
képviselõi. 

Az Egyesület zászlójának ünnepé-
lyes bevonulását és a Himnusz elének-
lését követõen az ülést megnyitva
Zambó Péter elnök köszöntötte a meg-

jelent küldötteket és a meghívott ven-
dégeket, majd megállapította, hogy 47
fõvel a küldöttgyûlés határozatképes.
A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergely fõtitkárt, hitelesítõknek Hol-
dampf Gyula és dr. Kárpáti László kül-

dötteket javasolta, melyet a küldött-
gyûlés egyhangúan elfogadott. Ezután
ismertette a napirendet, melyet a kül-
döttek tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök értékelte a 2015-ös
év egyesületi mûködését. Ennek során
kitért a magyar erdõk érdekében vég-
zett sikeres ismeretterjesztõ tevékeny-
ségre, többek között az SOS – Bajban
az erdõ! adománygyûjtésre és az Erdé-
szeti Lapok egyre növekvõ példány-
számú nyomtatására és határon túli
terjesztésére. Az erdészeti erdeiiskola-
hálózat minõsítése 24 intézményt érin-
tett, akik mintegy 50 ezer gyereket fo-
gadtak az évben. A helyi csoportok és
szakosztályok mintegy 250 rendez-
vényt szerveztek az évben, köztük a
146. Vándorgyûlést Kaposváron,
amely több mint 700 fõs résztvevõi lét-
számával az utóbbi idõk legnagyobb
Kárpát-medencei erdészeti szakmai ta-
lálkozója volt. Az elnök köszönetet
mondott a programok megvalósításá-
ban segítséget nyújtó erdõgazdasági és
magán partnereknek. Az Egyesület
szakmai munkájáról szólva beszámolt
az erdõtörvény-módosítás során egye-
sületi vezetéssel mûködõ munkacso-
port tevékenységérõl. Beszédében ki-
állt az állami erdõgazdaságok szabály-
szerû mûködtetése mellett, hangsú-
lyozva, hogy a cégcsoport a minden-
kori tulajdonosi elvárásoknak megfele-
lõen, felelõsen és a közjót szolgálva
kezeli az állami erdõket. A 2016-os ju-
bileumi évre elõretekintve idézte az
alapítás 40. évfordulója alkalmából fel-
szólaló Darányi Ignác földmûvelésü-
gyi minisztert és Bedõ Albertet, az
Egyesület tiszteletbeli elnökét, akik az
erdõgazdálkodás fontosságára és meg-
bízhatóságára hívták fel kortársaik fi-
gyelmét. Az elnöki beszéd teljes terje-
delmében olvasható az Erdészeti La-
pok 2015. decemberi számában.

A második napirendi pont kereté-
ben dr. Fazekas Sándor földmûvelésü-
gyi miniszter ünnepi beszédével meg-
nyitotta a jubileumi emlékévet. A mi-
niszter gróf Tisza Lajos egykori elnö-
köt idézte, aki kis csemetébõl terebé-
lyes fává növõ szervezetként ábrázolta
az Egyesület tevékenységének fejlõdé-
sét. A miniszter méltatta az elmúlt idõ-

szak eredményeit, különösen a kör-
nyezeti nevelés, az erdészeti ismeret-
terjesztés, a szakmai továbbképzés, a
szociális tevékenység és kulturális ér-
tékmegõrzés területén. Közös törek-
vésnek nevezte, hogy a magyar nem-
zet minél több tagja magáénak érezze
a páratlan szépségû magyar erdõket,
hogy egyre többen óvják, védjék a ter-
mészetet, és annak minden elemét.
Gratulált a 150 éves fennálláshoz, és a
jövõre tekintve további sikeres mûkö-
dést kívánt az Egyesületnek. A jubi-
leummal kapcsolatban a miniszterrel
készített interjú az Erdészeti Lapok
2015. decemberi számában olvasható.

A miniszter ünnepi beszédét követõ-
en dr. Oroszi Sándor, elnökségi tag, az
Erdészettörténeti Szakosztály elnöke is-
mertette röviden az Egyesület 150 éves
történelmének fõbb fordulópontjait. A
visszatekintés után Lomniczi Gergely
fõtitkár elõterjesztette a jubileumi év
programját. A helyi csoportok és szak-
osztályok részérõl javasolta helyi szintû
jubileumi programok megvalósítását,
az erdész panteonban található szemé-
lyek sírjainak ápolását és a mûködés
történetének összegyûjtését az egyesü-
leti almanachba. A jubileumi év köz-
ponti programjai lesznek 2016. március
21-én Bedõ Albert szobrának avatása a
Földmûvelésügyi Minisztérium árkád-
során, 2016. június 22–25. között a 147.
Vándorgyûlés Bedõ Albert szülõ- és
nyughelyén Sepsiköröspatak-Kálno-
kon, 2016. október 3–9. között a 20. Er-
dõk Hete, valamint 2016. december 9-
én az ünnepi záró rendezvény. A kül-
döttgyûlés a következõ határozattal hir-
dette meg a jubileumi évet.

10./2015. (12. 08.) sz. küldött-
gyûlési határozat: Az Országos
Erdészeti Egyesület 150 éves ala-
pítási évfordulójának méltó meg-
ünneplésére jubileumi évet hir-
det a 2015. december 8. és 2016.
december 9. közötti idõszakra. A
jubileumi idõszak célja tiszteleg-
ni az egyesületi életet kialakító és
tovább éltetõ elõdök emléke
elõtt, és megerõsíteni az össze-
tartozást a jelenkor tagsága kö-
zött. A jubileumi év központi
programjainak szervezése mel-
lett a küldöttgyûlés felhívást in-
téz a helyi csoportokhoz és szak-
osztályokhoz helyi ünnepi ese-
mények megvalósítására.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlésének
2015. december 8-án, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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A harmadik napirendi pontban a
küldöttgyûlés megemlékezett Madas
Andrásról, az Egyesület örökös tiszte-
letbeli elnökérõl. Madas András vissza-
emlékezéseinek Életem – Pályafutásom
címmel megjelent második kötetét Ma-
das Anna és dr. Madas Katalin mutat-
ták be. Zambó Péter elnök a család
képviselõi mellett átadott egy-egy tisz-
teletpéldányt a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium vezetõinek.

A szünet után következõ negyedik
napirendi pontban dr. Sárvári János, az
egyesületi könyvtár  õre elõadásban

mutatta be az Egyesület elsõ elnöke,
gróf Keglevich Béla életútját. Az össze-
foglaló anyag az Erdész Panteonban ol-
vasható.

Az ötödik napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök a 2016. évi tagdíjak-
kal kapcsolatos elõterjesztésében a tag-
díj összegének változatlanul hagyását
javasolta, tekintettel az inflációs elõre-
jelzések alacsony voltára.

11./2015. (12. 08.) küldöttgyû-
lési határozat: A küldöttgyûlés a
2016-os tagdíjak vonatkozásában

a 2015. évi összegek változat-
lanul hagyása mellett dönt.

A szavazáson jelen van 47 fõ
küldött. Szavazatok: 47 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban Var-
ga Attila, a Nagykanizsai Helyi Csoport
küldötte a tagnyilvántartó program meg-
újításáról érdeklõdött, amire válaszul
Lomniczi Gergely fõtitkár elmondta,
hogy az eredetileg kiválasztott partner-
rel nem sikerült olyan megoldást talál-
ni, amely probléma nélkül venné át a
régi programban lévõ adatokat, ezért
idén új partner keresésébe kezdett a tit-
kárság.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek és meghívot-
tak részvételét a jubileumi évet megnyi-
tó rendezvényen, és az erdészhimnusz
eléneklése után bezárta a küldöttgyû-
lést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk:  
Holdampf Gyula

küldött 
dr. Kárpáti László

küldött  

EGYESÜLETI ÉLET

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

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, Kiss

László és Mocz András alelnökök, dr.
Oroszi Sándor SZB elnök, Gencsi Zol-
tán, Köveskuti Zoltán, Spingár Péter,
Szabó Tibor és Szentpéteri Sándor ré-
gióképviselõk (9 fõ).

Tanácskozási joggal: dr. Kosztka
Miklós DB elnök, Bak Julianna EB el-
nök, Lomniczi Gergely fõtitkár, Nagy
László EL fõszerkesztõ, dr. Sárvári Já-
nos, a Könyvtár õre, Pintér Eszter titkár-
ságvezetõ, Domokos Gábor, a Soproni
Hallgatói Helyi Csoport elnök, Csarnai
Gergõ titkár

Kimentését kérte: Andrésiné dr. Am-
brus Ildikó alelnök, Dobre-Kecsmár
Csaba régióképviselõ

Az ülést megnyitva Zambó Péter kö-
szöntötte a megjelent elnökségi tagokat,
meghívottakat. A napirend tárgyalása
elõtt az elnökségi ülés résztvevõi egy-
perces néma fõhajtással emlékeztek
Gáspár-Hantos Gézára, az Egyesület
egykori fõtitkárára, tiszteletbeli tagjára,
aki az ülést megelõzõ héten hunyt el.

A napirend tárgyalásának elején az
elnök megállapította, hogy az elnökség
9 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a hitele-
sítésre Köveskuti Zoltánt és Szentpéteri
Sándort kérte fel. A kiküldött napirend-
ben a meghívott vendégekre való tekin-
tettel sorrendi változtatást javasolt. Fen-
tieket, és a módosított sorrendû napi-
rendet az elnökség egyhangúan elfo-
gadta.

Az elsõ napirendi pontban dr. Koszt-
ka Miklós DB elnök ismertette a 2016-
os kitüntetési kiírás részleteit, majd az

elnökség tárgyalta a kitüntetési javasla-
tokat.

1./2016. (01. 27.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség támogatja az
elnök kezdeményezését Bará-
tossy Gábor Örökös Tagsági Dísz-
oklevél kitüntetésre történõ elõ-
terjesztésére.

Az elnökség saját jogon a kö-
vetkezõ javaslatokat teszi a 2016.
évi egyesületi kitüntetésekre:

Bedõ Albert Emlékérem: dr.
Sárvári János, Koczka Zoltán

Kaán Károly Emlékérem: Kis-
teleki Péter, Orbók Ilona 

Az elõterjesztések elkészítését
és a Díj Bizottsághoz történõ el-
juttatását a titkárság koordinálja.

Szavazott 9 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás,
0 nem.

A második napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök ismertette, hogy az
Egyesület segítséget kínált a soproni
egyetemi hallgatói szervezeteknek az
önálló jogi személyiségû szervezet

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének

2016. január 27-én, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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megalapítására, javasolta az Ifjúsági Kör
újjáélesztését. Amíg ez megvalósul, ad-
dig az OEE közhasznú szervezetként,
az Alapszabály 2.§. 3. pontjában foglal-
takkal összhangban segítséget nyújt a
hallgatói rendezvényekre érkezõ támo-
gatások összegyûjtésében. A Soproni
Hallgatói Csoport elnöke és titkára el-
mondta, hogy a 2016-os balekhét és a
2017-es Valétálás támogatása aktuális,
emellett segítséget kértek a KISZ-Ház
felújítására indított gyûjtésben is. Mocz
András a pályázati lehetõségek kihasz-
nálhatósága miatt hangsúlyozta az önál-
ló jogi személyiségû hallgatói szervezet
létrehozásának fontosságát. Dr. Oroszi
Sándor felhívta a figyelmet, hogy a va-
létáló hallgatók fele egyesületi tag, az
egyesületi tagság utánpótlásának fontos
terepe az egyetem. Ennek ellenére nem
támogatja, hogy az Egyesület kezelje a
beérkezõ adományokat, a támogatás
más módját tartaná kívánatosnak. Kiss
László alelnök a KISZ-Ház felújításáról
érdeklõdött, amire válaszul Domokos
Gábor ismertette az NYME által készí-
tett felújítási terveket, amelyek az
összegyûlõ összeg függvényében há-
rom fejlesztési opciót tartalmaznak.

2./2016. (01. 27.) elnökségi ha-
tározat: Az Országos Erdészeti
Egyesület részt vállal a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán szervezett hallga-
tói rendezvények és a KISZ-Ház
felújításának támogatásában.

Szavazott 9 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 7 igen, 0 tartózkodás,
2 nem.

A harmadik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette a 2015-
ös gazdasági év pénzügyi zárásának
menetrendjét. A beszámolót és terveket
elfogadó évi rendes küldöttgyûlés ter-
vezett idõpontja 2016. április 15. A
2015-ös évet várhatóan a tervezett szin-
tû eredménnyel zárja az Egyesület, míg
a 2016-os év tervezése a Vándorgyûlés
költségvetésének alakulása miatt még
bizonytalan, de mindenképpen jelentõs
növekedésre kell számítani a költségve-
tés végösszege tekintetében. A fõtitkár
ismertette a helyi csoportok mûködési
keretének korábbi évek szerinti fel-
használását, és javasolta az azonos
összegû keret megállapítását.

3./2016. (01. 27.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség a helyi cso-
portok mûködésére a 2016-os
tagdíj befizetések alapján szá-

molt létszám adatokból számítva
személyenként 600 Ft, csopor-
tonként minimum 30 000 Ft költ-
ségkeretet állapít meg. A 2015-ös
év maradványkerete 2016. de-
cember 31-ig felhasználható,
2017-re mûködési keret átvitele
nem lesz lehetséges. A rendelke-
zésre álló összegrõl a 2016. évi
létszám adatok rögzítése után a
titkárság értesíti a helyi csopor-
tokat.

Szavazott 9 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás,
0 nem.

4./2016. (01. 27.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Szeniorok
Tanácsa mûködésének megsegí-
tésére 2016-ban 50 000 Ft mûkö-
dési keretet állapít meg. A 2015-
ös év maradványkerete 2016. de-
cember 31-ig felhasználható,
2017-re mûködési keret átvitele
nem lesz lehetséges.

Szavazott 9 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás,
0 nem.

A negyedik napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök ismertette Sütõ János tag
nemes felajánlását, aki erdõ- és földtu-
lajdonát az Egyesületre hagyná öröksé-
gül. Az elnökség tagjai egyöntetûen
örömmel üdvözölték a nagy jelentõsé-
gû kezdeményezést, az Egyesület mû-
ködése szempontjából áttörési lehetõ-
ségként értékelve azt. A jogi helyzet
tisztázása szükséges, hogy a földforgal-
mi jogszabályoknak megfelelõen lehes-
sen fogadni a felajánlást.

5./2016. (01. 27.) elnökségi ha-
tározat: Az Országos Erdészeti
Egyesület elnöksége tisztelettel
elfogadja Sütõ János egyesületi
tag és felesége felajánlását erdõ-
és földtulajdonának Egyesületre
történõ hagyományozásáról,
akiknek kezdeményezésükért a
tagság nevében ezen határozat
útján is köszönetüket fejezik ki.
Megvalósulás esetén az így ren-
delkezésre álló javakat az Egye-
sület közhasznú céljainak eléré-
sére fordítja. 

Szavazott 9 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás,
0 nem.

Az ötödik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette, hogy az
Egyesület támogatási kérelmet nyújtott

be az FM Erdészeti Osztályára, amellyel
kapcsolatban a következõ tevékenysé-
gekre 17,3 millió forint értékben támo-
gatási szerzõdést kötött: Nemzeti Kin-
csünk az erdõ címû 10 részes ismeret-
terjesztõ kisfilmsorozat forgatása; Erdõ-
gazda társasjáték kiadása; Erdészeti er-
dei iskola program egységes honlap ké-
szítése; Az Év Fája záró kiadvány elké-
szítése; Erdészeti Lapok határon túli
postázása. Megvalósítási határidõ: 2016.
április 30. A fõtitkár ismertette a kisfilm-
sorozat forgatására kért három ajánlatot,
és a nagyságrend miatt kérte az elnök-
ség véleményét, jóváhagyását a megva-
lósító partner kiválasztásában.

6./2016. (01. 27.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség egyetért az-
zal, hogy az Egyesület a Nemzeti
Kincsünk az Erdõ c. kisfilm sor-
ozat forgatására a Natura-Média
Kft.-vel kössön szerzõdést, nettó
7 900 000 Ft értékben.

Szavazott 9 fõ elnökségi tag.
Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás,
0 nem.

A hatodik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt a 147.
Vándorgyûlés elõkészületeinek aktuális
állásáról, és a jubileumi év további prog-
ramjainak idõpontjáról és szervezésé-
rõl. A felmerülõ kérdésekrõl a közeljö-
võben összehívandó szervezõbizottsági
ülésen születnek döntések.

Az egyebek között Zambó Péter is-
mertette, hogy az Egyesület megkere-
sést kapott az erdélyi Bözödújfalu
összedõlt templomának helyén eme-
lendõ kápolna faanyagának összegyûj-
tésében való segítésre. Az FM tájékozta-
tása szerint ismét szétválasztják az er-
dész- és vadgazdálkodási technikus ké-
pesítéseket. Lomniczi Gergely fõtitkár
tájékoztatott, hogy az UPS Magyaror-
szág támogatásával megkezdõdik az er-
dészeti erdei iskola-hálózat egységes
arculatának kidolgozása.

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

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk: 
Szentpéteri Sándor

régióképviselõ 
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