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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, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és
Mocz András alelnökök, dr. Oroszi
Sándor SZB elnök, Dobre-Kecsmár
Csaba, Köveskuti Zoltán, Spingár Péter
és Szentpéteri Sándor régióképviselõk
(9 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár,
Nagy László EL fõszerkesztõ, dr. Sárvári
János, a Könyvtár õre

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán, Sza-
bó Tibor József régióképviselõk.

Az ülést megnyitva Zambó Péter kö-
szöntötte a megjelent elnökségi tago-
kat, meghívottakat. A napirend tárgya-
lásának elején az elnök megállapította,
hogy az elnökség 9 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergelyt, a hitelesítésre Köveskuti Zol-
tánt és Szentpéteri Sándort kérte fel,
majd ismertette a napirendet. Fentieket
az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismertette az Egyesület gaz-
dálkodásáról 2016. augusztus 31-i dá-
tummal készített mérleget, ami a koráb-
bi év azonos idõszakánál csak kicsivel
alacsonyabb, nagyságrendileg annak
megfelelõ. Mivel az Egyesület bevételei
jellemzõen az elsõ félévben keletkez-
nek, ezért az év hátralévõ részében je-
lentõs bevételre számítani már nem le-
het, de fenti összeg elegendõ a tervezett
tevékenységek végrehajtásához. A mér-
leg azt is jelzi, hogy az Egyesület pénz-
ügyi szempontból stabilan meg tudta
valósítani a Vándorgyûlést, amelynek
költségvetése elérte a mintegy bruttó 96
millió forintot. A megvalósításra több
mint 51 millió forint támogatást sikerült
összegyûjteni, ami mellé további bruttó
51 millió forint részvételi díj bevétel tár-
sult, így a Vándorgyûlés költségvetését
a rendezvény megszervezéséhez szük-
séges tartalék megléte mellett sikerült
zárni. Mindez azt mutatja, hogy az
Egyesület alkalmas és képes ekkora
rendezvény lebonyolítására, az ilyen
nagyságrendû források megszerzésére
és kezelésére. 

22./2016. (10. 07.) elnökségi
határozat: Az OEE elnöksége
megismerte és megelégedéssel
tudomásul vette a 2016. évi 1–8.
havi pénzügyi mutatókról és a
Vándorgyûlés költségvetésérõl
szóló beszámolót, ami alapján
biztosítottnak látja az év végéig
való stabil mûködést és a jubileu-
mi év további programjainak
színvonalas megvalósítását.

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

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár bemutatta az
egyesületi termékek értékesítésére lét-
rehozott weboldalt és az Erdészeti La-
pokba tervezett betétlapot. Az elnökség
végigtekintette és rögzítette a termékek
körét, a javasolt értékesítési árakat és az
értékesítés menetét.

A harmadik napirendi pontban Zambó
Péter elnök tájékoztatott a Jubileumi Év
záró eseményének tervezett programjá-
ról, amit a 150 évvel ezelõtti alapítás pon-
tos évfordulóján, 2016. december 9-én
szervez az Egyesület az Országház Felsõ-
házi termében, amelyrõl a titkárság a
program véglegesítése után tájékoztatja a
helyi csoportokat és szakosztályokat. Ezt
megelõzõen 2016. november 25-én ün-
nepi elnökségi ülés keretében tervezett
az alapítási helyszínen, a Köztelek utcai
épületen egy emléktábla elhelyezése. Ez
utóbbinak feltétele a szükséges önkor-
mányzati engedélyek megérkezése.

A negyedik napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök felolvasta dr. Kosztka
Miklós professzor levelét, amiben le-
mond a Díj Bizottság elnöki tisztérõl,
mivel idõs korára való tekintettel nem
tudja vállalni a jelentõsen megnöveke-
dett munkamennyiséggel járó feladat el-
látását. Mint írja, „A kaposvári és erdélyi
vándorgyûlések voltak az egyesületi és
egyéni tevékenységem csúcspontjai,
ami után már ésszerû másnak átadni a
helyemet.” Az elnökség egyöntetûen ki-
fejezte elismerését dr. Kosztka Miklós
tevékenysége iránt, és az elnök kérésé-
re a régióképviselõk közremûködésével
megújítja a Díj Bizottságot.

23./2016. (10.07.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti

Egyesület elnöksége jelen hatá-
rozatban nyilvánítja ki köszöne-
tét dr. Kosztka Miklós pro-
fesszor, Bedõ Albert-díjas erdõ-
mérnök számára, aki hosszú évti-
zedeken át tartó szakosztályi fel-
adatvállalása után 2010–2016 kö-
zött a Díj Bizottság elnökeként
lelkiismeretes, felbecsülhetetlen
értékû munkát végzett az egyesü-
leti kitüntetések rangjának eme-
lése, a kitüntetett tagok megbe-
csülése, a kitüntetési folyamat
méltó lebonyolítása érdekében.
Tevékenységét az általa a mér-
nökképzés során is képviselt
precizitás, pontosság és követke-
zetesség jellemezte, miközben
megbecsülte mások munkáját,
szívén viselte a határon túli ta-
gok ügyeit és folyamatosan figye-
lemmel volt az elismerésre méltó
emberi értékekre.

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

Az ötödik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely beszámolt a 2017. évi, 148.
Vándorgyûlés szervezésének eddigi lé-
péseirõl. A Vándorgyûlés idõpontja
2017. június 23–24, központi helyszíne
Kaszó, ahonnan a szállások legfeljebb
félórás buszozással elérhetõk. A titkár-
ság folyamatosan egyeztet a házigazda
Kaszó Zrt.-vel. A 2018-ban szintén június
második felében tervezett a Vándorgyû-
lés, amelynek idõpontját a gyulai hely-
szín programjainak zsúfoltsága miatt
még az idei évben egyeztetni szükséges.

Az egyebek között Zambó Péter el-
nök felolvasta az MNV Zrt. levelét, ami-
ben a hermesi Erdész Idõsotthon terve-
zett épületének átadásával kapcsolat-
ban kormányhatározat szükségességére
hívja fel a figyelmet. Ismertette továbbá
az ezzel kapcsolatos ügyvédi véle-
ményt, ami alapján tovább keresi a
megoldási lehetõséget. Lomniczi Ger-
gely fõtitkár tájékoztatott az Erdõvarázs
Családi Nap eredményeirõl, ahol 500 is-
kolás vett részt szervezett programo-
kon, illetve mintegy 6-7000 résztvevõ
látogatta a rendezvényt a tér turistafor-
galma mellett. A földmûvelésügyi mi-
niszter sikeresnek ítélte a rendezvényt,
aminek szervezéséért levélben mondott
köszönetet az Egyesületnek. Tájékozta-
tott a közeljövõ egyesületi eseményei-
rõl: az Erdésznõk Országos Találkozó-
járól; az október 21-22-i erdélyi konfe-
renciáról; a halottak napi megemléke-
zés meghirdetésérõl, amivel kapcsolat-
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