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Napirendi pontok: 

1. Az egyesület hivatalos ügyei 
2. Egy faápoló konferencia szervezése 
3. A Dísznövény Szövetség-be való belépés 
4. A székhely ügye 
5. Közös titkárság létrehozása 
6. OMÉK-on való részvétel 

  



 
1. Napirendi pont: Az egyesület hivatalos ügyei 

Az év elején pályázatot nyújtottunk be működési költségek finanszírozására, és ekkor derült, hogy 
egy-két hivatalos ügy elintézése még hátra van. Ilyen Lajos tájékoztatása szerint az elnök változásának 
bejelentése a cégbíróságra, a bankszámla hozzáférhetőségének ügye.  

dr. Puskás Lajos arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a cégbíróságra az elnök változás ügye nincs 
bejelentve.  

Lukács Zoltán vállalta, hogy az egyesület cégbíróságon elmaradt hivatalos ügyeit rendezi! 

dr. Puskás Lajos arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy az egyesület bankszámlája jelenleg egy 
Sopronban lévő bank vezeti és dr. Varga Szabolcs és dr. Dívós Ferenc együttes aláírásával lehet 
hozzáférni.  

 

2013.08.01. számú elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazattal arról határozott, hogy az egyesület számláját budapesti bankba kell 
hozni. Az egyesület pénztárának kezelésével Petrencs Krisztinát bízzák meg. A bankszámlához 
Petrencs Krisztinának adnak hozzáférhetőséget. 

A határozat végrehajtásáért dr. Varga Szabolcs, dr. Dívós Ferenc és Petrencs Krisztina felelős. 

A határozatot 2013 év, szeptember 30-ig kell végrehajtani.  

 

 

2. Napirendi pont: Egy faápoló konferencia szervezése 

Lukács Zoltán javasolta, hogy a következő év áprilisában az egyesület szervezzen egy faápoló 
konferenciát! A javaslattal a jelenlévők egyet értettek! 

 

2013.08.02. számú elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazattal arról határozott, hogy az egyesület 2014. esztendő, áprilisában, a 
Kertészeti Egyetemen, a dísznövény kiállítás idején faápoló konferenciát szervez. 

A határozat végrehajtásáért Lukács Zoltán felelős. 

A határozatot 2014 év, április30-ig kell végrehajtani.  

  



3. Napirendi pont: a Magyar Dísznövény Szövetségbe való belépés 

Lukács Zoltán javaslatot tett arra, hogy az egyesület lépjen be a Magyar Dísznövény Szövetségbe. 

A javaslatot az alábbiakkal indokolta: 

• a szövetség célja részben egyezik egyesület céljával, 
• mert a szövetség szakmaközi szervezetté alakulása esetén a faápolás erős érdekvédelmi 

szervezete lehet, 
• mert a szövetségen keresztül meg az egyesület meg tudná oldani a közös titkárságot a 

Füvészkertben, 
• mer kezdő lépésként lehetőséget kap az egysület az OMÉK-on való kiállításra. 

Tájékoztatásul elküldte az újonnan megválasztott elnök, dr. Orlóci László levelét, és a szövetség 
alapszabályát. 

 

2013.08.03. számú elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazattal arról határozott, hogy Lukács Zoltán tárgyaljon a Magyar 
Dísznövény Szövetségbe való belépés ügyéről. 

 A határozat végrehajtásáért Lukács Zoltán felelős. 

A határozatot 2013 év, december 31-ig kell végrehajtani.  

 

 

4. Az egyesületnek jelenleg székhelye rendezetlen! Az egyesületnek székhelyet kell találni. 

Lukács Zoltán az alábbiakról tájékoztatta jelenlévőket: 

Ahol az egyesület megalakult, az a székhely megszűnt, mert a befogadó szervezetet elköltöztették. 
Lajos tudja megmondani, hogy van-e más, hivatalosan megjelölt, cégbíróságon bejegyzett székhelye az 
egyesületnek?  

Egyik lehetőség a Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészete lenne. Levelemet megírtam még a közgyűlés 
után, de nem érkezett válasz.  

A tervezett közös titkárság helye, a Füvészkert nem lehet székhely Orlóci László tájékoztatása szerint. 

Megjegyzem, hogy most más kertészeti egyesületek is székhelykeresésbe fogtak, mert az új oktatási 
törvény értelmében kitették őket a Kertészeti Egyetemről. 

  



2013.08.04. számú elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazattal arról határozott, hogy Lukács Zoltán tárgyaljon a Pilisi Parkerdővel 
a Budapesti Erdészetben való székhely ügyéről. 

 A határozat végrehajtásáért Lukács Zoltán felelős. 

A határozatot 2013 év, december 31-ig kell végrehajtani.  

 

 

5. Más kertészeti egyesületekkel közös titkárság létrehozását! 

Lukács Zoltán az alábbiakról tájékoztatta az egybegyűlteket: 

Közös titkárság létrehozható: 

• MAKEOSZ-szal 

• MÖFOSZ-szal 

• ZEOSZ-szal 

• MABOSZ-szal. 

A titkárság a Füvészkertben kapna helyet, mely szép, reprezentatív, a kastély épületének emeleti terme 
pedig rendezvények megtartására is alkalmas. 

A titkárság részleteiről szerződés tervezetet kapunk a befogadó intézménytől, a Füvészkerttől, dr. 
Orlóci Lászlótól. Döntés az elnökségnek, csak az ismeretében lehet hozni. 

 

2013.08.05. számú elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazattal arról határozott, hogy Lukács Zoltán tárgyaljon a közös titkárság 
ügyéről és döntésre készítse elő az elnökség számára. 

 A határozat végrehajtásáért Lukács Zoltán felelős. 

A határozatot 2013 év, december 31-ig kell végrehajtani.  

 

 

6. Az egyesület OMÉK-on való részvételének megszervezése 

Lukács Zoltán az alábbiakról tájékoztatta az egybegyűlteket: 

„A Dísznövény Szövetséget kérte fel a MAHIR az OMÉK kertészeti kiállításának megszervezésére! 

A Dísznövény Szövetség, megelőlegezve egyesületünknek tagságát, ajánlatot kért 50 m2, szabadtéri 
faápolási bemutató megszervezésére. Az ajánlatot megküldtem, mellékelem. Később, telefonon 



ajánlatot kért 80 m2 ÖKO játszótér kialakítására is. Az erre adott ajánlatot mellékelni nem tudom, 
mert csak szóban hangzott el, minden pontos hír nélkül. 

Az ajánlatot a Magyar Dísznövény Szövetség a MAHIR beleegyezésével elfogadta, tehát a kiállítás 
megszervezhető. A szóban elhangzott megállapodás értelmében az egyesület kötelezettsége faápolási 
bemutató megszervezése 50 m2-en, és ÖKO játszótér létesítése 80 m2-en a „C” pavilon közelében, az 
OMÉK idején! Ezért a Magyar Dísznövény Szövetségnek a Magyar Faápolók Egyesülete bruttó 
1 640 000 forint számlát nyújthat be. A megállapodás később lesz szerződésbe foglalva.” 

 

2013.08.06. számú elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazattal arról határozott, hogy a Magyar Faápolók Egyesülete vegyen részt 
az OMÉK-on! 

 A határozat végrehajtásáért Lukács Zoltán felelős. 

A határozatot 2013 év, szeptember 30-ig kell végrehajtani.  

 
Az OMÉK szervezésében a további döntések születtek: 
1. A kiállítás faápolási bemutató részén jurtát állít fel az egyesület. 
 Felelős: Lukács Zoltán 
2.  A jurta berendezését Petrencs Kriszina szervezi. 
3. A jurta berendezéséhez a számítógépet és a képernyőt Lukács Zoltán biztosítja. 
4.  A számítógépen vetítendő képeket Ócsvári Gábor szerkeszti meg. 
5.  A jurta falára kívülre és belülre kerülő zászlókat Lukács Zoltán rendeli meg az 

egyesület költségére. 
6. A szabad területen a műszeres vizsgálati eszközök bemutatóját Ócsvári Gábor 

szervezi. Dr. Dívós Ferenc szeptember 20-án biztosan nem tud bemutatót tartani, de 
számára alkalmas napokon őt illeti meg a faápolási eszközök bemutatásának 
elsőbbsége. 

7.  A közönség számára érdekes kosaras kocsis emelkedést a Garden Fasorfenntartó Kft. 
és a FŐKERT Zrt. közösen szervezi. 

8. Az alpinista tandem mászást a Garden Fasorfenntartó Kft. szervezi. 
9.  Az A4 méretű, három részre hajtogatott egyesületi tájékoztatót Szaller Vilmos 

szerkeszti meg és készíti elő nyomtatásra. 
10. Az A4 méretű leporellókat Lukács Zoltán nyomtattatja ki 2000 példányban, az 

egyesület költségére. 
11. Az egyesület két kiadványáról 50-50 db CD ír meg Szaller Vilmos, melyet az 

egyesület körülbelül 1000 forintos áron árusít a helyszínen. 
12.  A további egyeztetés véget 2013. augusztus 28. az elnökség további ülést tart. 
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