
Magyarország 
erdőállományainak főbb adatai 

1996. 
címen az Állami Erdészeti Szolgálat kiadványt jelentetett 
meg az országos adatokról. Az angol nyelvű tartalmi 
összefoglalóval megjelent kötethez dr. Nagy Frigyes föld
művelésügyi miniszter írt előszót. 

Mint Dauner Márton, az FM Erdészeti Hivatalának el
nöke bevezetőjében írja: „A számítástechnika megjelenése 
új, korábban nem remélt lehetőségeket nyitott az erdőren
dezés számára. Az elmúlt évtizedekben csak 10-20 évenként 
volt lehetősége az erdőrendezésnek átfogó, sok részletre ki
terjedő országos helyzetkép (erdőleltár) közreadására, addig 
napjainkban hasonló összegzésre szinte évenként is lehető
ségünk van." 

A 189 táblázat, 134 ábra, 19 rasztertérkép és az egyes 
fejezeteket illusztráló színes felvételek az eddig e témában 
megjelent kiadványoktól eltérően soha nem tapasztalt átte
kinthetőséget nyújtanak a könyv használójának. Szándéko
san írtam használót, mert a közel harminc fős alkotó szak
gárda olyan tartalmas adatgyűjteményt állított össze, melyet 
már az ismerkedő átlapozás közben is hasznosíthatunk. 

Dr. Járási Lőrinc: 
Erdőgazdálkodás Bánkúttói 

Nagy-Milicig 
Az elmúlt évben megjelent szakkönyvek legsikeresebbje. 

A mai kiadói költségeket ismerve szokatlanul igényes, 
mondhatni igen szép külsővel takarja a borító azt a több 
évtizedes kutatómunkát, amit dr. Járási Lőrinc erdőmérnök 
„padlásokon, a könyvtárakban és levéltárakban való kutatás, 
az iratok és fogalmazványok éjszakába nyúló rendezgetése" 
eredményeképpen az olvasó elé tárt. 

Mert ez az alkotás - most már elengedhetetlen forrás
munka - nemcsak a vájtfülű szakembereknek élvezetes ol
vasmány, hanem a Bánkúttói a Nagy-Milicig élő lokálpat
riótáknak éppúgy, mint minden hazánkfiának, akit egy picit 
is érdekel a haza sorsa, a múlt, a gyökerek. 

Főbb fejezetcímek: Erdőhasználat a 16. századtól 1879-
ig. Erdőgazdálkodás a magyar királyi erdészeti szervek idő
szakában (1880-1944). Állami erdőgazdálkodás (1945-
1969). Integráció és privatizáció az erdőgazdálkodásban 
(1970-1995). 

A kötet tehát naprakész. 
Kiadó: ÉSZAKERDŐ Rt. 3535 Miskolc, Deák tér 1. 

Külön ki kell emelni Szabó Péter szerkesztői munkáját, 
mely e kiadványban meghatározó. 

A naprakész adatokat az alábbi fejezetekben csoportosí
totta: 

- Célok és módszerek 
- Általános tudnivalók 
- Az erdőállományokat jellemző összefoglaló adatok 
- Termőhelyi adottságok 
- A faállományok jellemző adatai 
- Erdeink vadeltartó képessége 
- Erdők és a természetvédelem 
- Erdeink egészségi állaptoa, károsítások 
- Az erdőállomány-gazdálkodás 1995. évi teljesítései. 

Szakembereink bizonyára sokszor fogják használni a 
könyvet. A cél elérését, mely szerint „a minisztérium köte
lességének érzi, hogy az erdészszakma mellett a közvéle
ményt is folyamatosan, valósághűen és részletesen tájékoz
tassa erdeink állapotáról, a faállományokban folytatott gaz
dálkodásról és annak eredményeiről" csak a kiadvány pél
dányszáma (600) lassíthatja. 

Ám ez mitsem von le a mű igazi értékéből. 
Kiadja: Állami Erdészeti Szolgálat 
1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 

Megjelent az Erdészeti Közlemények 
XXXI., XXXII., XXXIII. száma. 

Sorrendben az első Nádler Herbert 1938-as Vadásznap
lója. Aki kedveli Nádler írásait, bizonyára nagy élvezettel 
olvassa a feljegyzéseket. A kötet végén néhány, a szerző 
által készített fotóval idézhetjük a múltat. • 

A harminckettedik füzet tartalma: 
- Erdészképzés a 18. században. Tagányi oklevéltárának 

keletkezése. Baranya erdészetének 100 éve. A gödöllői Er
zsébet-park. • 

A Bartha Dénes és Oroszi Sándor által szerkesztett har
mincharmadik füzet Csapody István kiegészítéseit tartal
mazza a Gerlai-féle bibliográfiához, valamint Balogh Fe-
rencné munkáját adja közre, mely Lakatos Károly ornito-
lógus vadászati író műveit szedi sorba. • 

Érdemes kézbe venni a köteteket, mert nemcsak új is
meretek felfedezésének örömét, hanem élvezetes olvas
mányt is jelentenek. 

Megrendelhetők: 
dr. Oroszi Sándor, 1367 Budapest, Pf. 129. 

Megjelent az Erdészeti Tudományos Intézet kiadványai sorozat legújabb kötete: „Az akáctermesztés kézikönyve" cím
mel (szerkesztette: dr. Rédei K.). A kézikönyv átfogó ismereteket ad az akáctermesztés valamennyi fázisáról, fájának 
hasznosíthatóságáról, s a fafaj egyéb hasznosítási lehetőségeiről. A könyvet haszonnal forgathatják az erdő- és mezőgaz
dasági szakemberek, a magánerdő-gazdálkodók, méhészek és mindazok, akik kedvelik e sokoldalúan hasznosítható fafajt. 
A kötetet a termesztéstechnológiákhoz kapcsolódó segédtáblázatok teszik még gyakorlatiasabbá. 

A kézikönyv megvásárolható, illetve megrendelhető az ERTI központjában (1023 Budapest, Frankéi Leó u. 42-44. 
Telefon: 326-1640. Fax: 326-1639). 



A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány 
1147 Budapest, Ilosvai S. u. 41. 
Telefon/fax: 342-1715,252-4013. 

Kisvasutak napjai Magyarországon 
(1998) 

A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány kezdemé
nyezésére 1995-től megrendezésre kerül a „Kisvasutak napjai" 
programsorozat. E programsorozatot a Baross Gábor Emlékév 
keretében tervezzük megvalósítani. 

Április 11. MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút napja -
Budapest 
Április 18. Almamelléki ÁEV napja - Baranya megye 
Április 25. Debreceni Zsuzsi kisvasút napja - Hajdú-Bihar me
gye 
Május 1. Mesztegnyői_ ÁEV napja - Somogy megye 
Május 2. Börzsönyi ÁEV napja, egyben a MÁV Nosztalgia 
Kft. idénynyitó napja - Pest megye 
Május 9. Lillafüredi ÁEV napja - Borsod-A-Z. megye 
Május 16. Kaszói ÁEV napja - Somogy megye 
Június 6. Felsőtárkányi ÁEV napja - Heves megye 
Június 20. Mátravasút napja - Heves megye 
Június 27. Csömödéri ÁEV napja - Zala megye 
Július 11. Debreceni Vidámparki kisvasút napja - Hajdú-Bihar 
megye 
Augusztus 8. Kecskeméti kisvasút napja - Bács-Kiskun megye 
Augusztus 15. Pálházai ÁEV napja - Borsod-A-Z. megye 
Augusztus 20. Tiszakécskei kisvasút napja - Bács-Kiskun me
gye 
Augusztus 20. Mecseki kisvasút napja - Pécs, Baranya megye 
Szeptember 5. Balatonfenyvesi GV. napja - Somogy megye 
Szeptember 12. Nyírvidéki kisvasút napja - Szabolcs Sz.-B. 
megye 
Szeptember 19. Széchenyi Múzeumvasút napja - Győr-M.-S. 
megye 
Szeptember 19. Gemenci ÁEV napja - Tolna megye 
Október 10. Szilvásváradi ÁEV napja - Heves megye 
A Kisvasúti-nap sorozathoz csatlakozott még: 
Július 4. Feketebalogi kisvasút napja - Szlovákia 
Augusztus 1. - Beregszászi kisvasút napja - Ukrajna 
Érdeklődni lehet: MAV Nosztalgia Kft. Í056 Budapest, Belg
rád rkp. 26. Telefon: 117-1665. 

Budapest, 1996. június 17. 
Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány 

Karácsonyi tarokkparti 
A játékokat az OEE Pilisi Csoportja, a Pilisi Parkerdő Rt. és 

az Utilis Kft. rendezte. 
Szponzorok: Pilisi Parkerdő Rt., Utilis Kft. 
10 órakor Bánó László ügyvezető igazgató Dobó István vezér

igazgató nevében is köszöntötte a játékosokat. 
A résztvevő játékosok: dr. Alliquander Endre Budapest, Aprily 

Róbert Bajna, ifj. Aprily Róbert Visegrád, Bakon Gábor Budapest, 
Bakos Tibor Vác, Balogh László Visegrád, Bogár István Budapest, 
Brassay György Esztergom, Csathó Emil Eger, Csepregi lAszló 
Visegrád, Csutkay yenó'Budapest, Dragonits Tamás Budapest, Gál 
Gábor Szilvásvárad, Gál Sándor Szilvásvárad, dr. Ghimessy Lász
ló Budapest, Gáspár Hantos Géza Budapest, Hajak Gyula Buda
pest, ifj. Hajdú István Esztergom, ifj. Hajduné Nagy Veronika Esz
tergom, dr. Halasy Gyula Budapest, Hibbey Albert Visegrád, Hib
bey Alpár Visegrád, Horváth László Budapest, Horváth Sándor 
Esztergom, Illyés László Baja, Juhász Imre Svédország, Kocziha 
Jenő Budapest, Kovács Károly Esztergom, Lengyel György Vác, 
Lutonszky Zoltán Budapest, dr. Madas András Budapest, dr. Ma
das László Visegrád, Markó Béla Pilismarót, dr. Marjai Zoltán 
Budapest, dr. Mühlhammer Ferenc Bajna, Pandula Zoltán Buda
pest, Práger István Budapest, Pénzes Gyula Vác. Péterffy Ágoston 
Budapest, Perédy István Esztergom, Perédy Tamás Esztergom, 
Rencz János Visegrád, Rencz Jánosné Visegrád, Schneider Gábor 
Visegrád, Schmotzer András Eger, dr. S. Nagy László Budapest, 
Szabó Máté Zoltán Esztergom, dr. Szász Tibor Budapest, Szaszik 
Mária Budapest, Szekrényessy Tamás Budapest, Szél Ede Szent
endre, Szy Géza Budapest, Szommer József Pilisszentkereszt, Szó
lók Ferenc Baja, Tóth Kálmán Budapest, Véssey Tibor Budapest, 
Vidovszky Ferenc Budapest, Virágh János Budapest. Wisnovszky 
Károly Budapest, Zsebők Antal Bajna - összesen 60 fő. 

Vendéglátó ügyintézők: Háziasszonyok: Watzekné Várhegyi 
Mariann. Zeller Istvánné. „Főszakács": Id. Eőry Gyuláné Erzsike 
néni. Adminisztráció: ifj. Ottlik Sándor. A háziasszonyok segítői: 
Watzek Borbála, Watzek Emerencia, Bánó Rita, Barka Ferenc. Gk. 
ügyelet: ifj. Ottlik Sándor. 

A játék 10.30 órától 16.30 óráig tartott, közben ebéd. 16.30-tól 
Schmotzer András intonálásával bányász-erdész-kohász nótáinkból 
énekeltünk. 

Bemondott XXI. fogás nem volt. Csendes XXI. fogás 34 volt. 
Az első XXI. fogás 10.47-kor történt. Fogó Szy Géza. fogott 
Szommer József. Az utolsó XXI. fogás pedig 16.20-kor. Fogó Pe
rédy Tamás, fogott Brassay György. 

Legeredményesebb XXI. fogó: Schneider Gábor 4 fogás. 
Legtöbbször megfogott címet Rencz János nyerte 4 fogásával. 

A következő évi játékokra már többen leadták jelentkezésüket. 
Bánó László 

Megjelent a Tilia V. kötete 
A Soproni Egyetem Növénytani Tanszékének perio

dikája, a Tilia V. kötete látott napvilágot 1997 decem
berében. A 364 oldalas mű a Kőszegi-hegységben vég
zett kutatómunka lezárását, eddig közre nem adott ered
ményeit tartalmazza. Három szerzőtől a zuzmóflóra, 5 
szerzőtől pedig a mohailóra olvasható, továbbá külön ta
nulmány foglalkozik a két Alsó-erdei tőzegmohás láppal, 
melyek közül az egyiket napjainkban fedeztek fel. Elem
zésre került a hegység növényföldrajzi beosztása, vala
mint az elmúlt másfél évszázadban a flóra és vegetáció 
változása. Ez utóbbi tanulmányban részletesen foglalko
zott a szerző az erdőgazdálkodás évszázados és jelenlegi 
hatásaival is. Végül a kötetet teljes bibliográfia zárja. 

Dr. Bartha Dénes 

Pályázat 
a Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rész
vénytársaság Felsőtárkányi Erdészete pályázatot hirdet 

vadgazdálkodási ágazatvezető 
munkakör betöltésére. 
Feltétel: erdőmérnöki végzettség, legalább 5 éves szak
mai gyakorlat, német nyelvtudás, számítástechnikai is
meret. 
Feladat: az erdészet vadgazdálkodási tevékenységének 
irányítása az erdészetvezető mellett. 
Előzetes konzultációs lehetőség: a Felsőtárkányi Erdé
szet vezetőjével (Felsőtárkány, F ő u . 282. Tel.: 36/434-
210.) 
Pályázatokat a M E F A G Rt. Munkaügyi Osztályára 
(Eger, Kossuth Lajos u. 18.) kell írásban benyújtani 
1998. április 30-ig. 



ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ 

Lapzártáig az alábbi helyi csoportok, 
ill. szakosztályok küldték be munka
tervüket. 

Erdőrendezőségi Helyi Csoport 
Január 14. Vezetőségi ülés - választá
sok előkészítése. 
Február 4. Vezetőségi ülés - beszámo-

' ló, munkaterv megbeszélése. 
Február 9. Tisztújító tag- és jelölőgyűlés. 
Április második fele - Börzsönyi tanulmányút. 
Június második fele - Erdőrendezési Napok Szombathely-Sopron. 
Szeptember 26. Családi kirándulás Budakeszi Arborétum v. Vi
segrádi Füvészkert. 
November 9. Előadás: Erdők egészségi állapota Magyarországon 
és Európában (Ea.: Szepesi András). 

H.Cs. Vezetősége 

Budapest ÉRDÉRT Helyi Csoport 
Január: Vezetőségválasztás és tájékoztató az egyesület program
jairól. 
Május: A bútoripar fafelhasználásának várható alakulása c. előadás 
és viták. 

Dr. Várady Géza 

FM Veszprémi Helyi Csoport 
Január: Vezetőségválasztó közgyűlés. 
Március: Szerzői est (téma: vadászat, amerikai tanulmányút). 
Május: Tanulmányút a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkba és a Folly 
arborétumba. 
Július: Tanulmányút a Mecsekben (2 nap). 
November: Vetített képes beszámolók a tagság egyéni tanul
mányútjairól, zárórendezvény, titkári beszámoló, az 1999. évi 
munkaterv megbeszélése. 

Tóth Sándor 
titkár 

Pilisi Helyi Csoport 
Január 29. Évkezdő tisztújító küldöttgyűlés (Budapest, II., Fő u. 
68.). 
Február: Erdészbál a visegrádi Sirály étteremben. 

Március: Találkozás a Benedek Endre Barlangkutató és Termé
szetvédő Egyesülettel. Dorogi GIPSZ Barlang látogatás. 
Április: Tájrehabilitáció - új vízlépcső, de hol? Dr. Nemcsók János 
meghívott vendég. 
Május: Jelölőverseny a Visegrádi Erdészetnél. Vándorgyűlés 
Nagykanizsán. 
Június: Családi nap a Budakeszi Vadasparkban. 
Július: Vendégül hívjuk a Balatonfelvidéki Helyi Csoportot. 
Szeptember 14-19.: Mit rejteget számunkra Verecke, a Tisza for
rása. Tanulmányút Kárpátalján. 
Október 17. Erdészek-Vadászok-Művezetők Napja. 
December 14-20.: Sződi Pista bácsi 100 éves. Nyugdíjas találkozó 
Gödöllőn. Találkozás a gödöllői helyi csoporttal. Születésnapi kö
szöntés, kastély és kastélypark látogatás. 

Zámbó Péter 
elnök 

HM Budapesti Helyi Csoport 
Január 15. Vezetőségi ülés 
Február 11. Vezetőségválasztó közgyűlés. Előadások a külföldi 
tanulmányutakról. 
Március: Szakmai tapasztalatcsere az Uzsai Erdészeti Igazgatóság
nál. 
Május: A Szombathelyi Helyi Csoport viszontlátogatása. 
Október: Beszámolók megtartása külföldi tanulmányutakról. 

Pálházi János 
titkár 

Bajai Helyi Csoport 
Január 23. Nyugdíjas találkozó a Gemenc Rt. nyugdíjasai részére. 
Január 31. Erdész-vadász bál a Gemenc Rt.-vel közös szervezés
ben. 
Febrár 20. Helyi csoportgyűlés, tisztújítási választás. 
Május 15-16. Részvétel a Vándorgyűlésen Nagykanizsán. 
Augusztus 15. Kirándulás valamely társerdőgazdaságnál. 
December 18. Nyugdíjas találkozó. 

Dudás Pál 
titkár 

Gyó'r-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási és Kör
nyezetvédő' Helyi Csoport 
Január 23. Győrött nyílt (a „Kisalföld"-ben is meghirdetett, lakos
sági ill. erdőbirtokosi részvétellel lebonyolított) szakmai nap szer
vezése „a magánerdő-gazdálkodás aktualitásai" témakörben, meg-

Közlemény* 
A MTESz Aranyokleveles Mérnökök Köre 9 főből álló Szociális Bizottságában az OEE Szeniorok Tanácsa képviselője szolgálja 

az erdészeti nyugdíjas műszakiak érdekeit 
A Szociális Bizottság tagjai megdöbbenéssel állapították meg azt, hogy az 1998. január l-jével életbelépő új nyugdíjtörvény 

szerint az 1998. január 1. után megözvegyülök, ha nem rendelkeznek saját jogú nyugdíjjal házastársuk nyugdíjának nem az 
eddigi 50, hanem csak 20%-át kapják. A Szociális Bizottság ennek a szerzett jognak az antiszociális indíttatású megsemmisítése 
miatt, konzultálva a MTESz jogtanácsosával a MTESz Elnökségén keresztül 1997. december első felében kérte az Alkotmánybí
róság módosító álásfoglalását. Bízunk abban, hogy e közlemény megjelenéséig a nehéz sorsra szánt özvegyeink számára kedve
zően döntenek 

Tájékoztatjuk továbbá a műszaki beosztásból nyugdíjba ment kollégáinkat, illetve azok özvegyeit, hogy a Szociális Bizottságnak 
lehetősége van a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól méltányossági alapú, rendkívüli nyugdíjemelést kérni azok részére, akiknek a 
havi nettó nyugdíja az egyéb jövedelemmel együtt egyedül élve nem haladja meg az 1998. január 1-jei nyugdíjemelés után a 27 
400 Ft-ot, házaspár esetében pedig a 34 250 Ft-ot. A kérelemnek feltétele továbbá az, hogy a nyugdíjazásra 2 évnél korábban 
került sor és az, hogy ilyen jogcímen az illető 2 éven belül nem részesült rendkívüli nyugdíjemelésben. Azok a nyugdíjasok, 
akiknek a havi jövedelme az említett határokat túllépi, de nem jelentősen, évente egyszer segélyt kérhetnek. Aki a leírt feltételek 
alapján ezek vakmelyikére jogosult, az OEE Szeniorok Tanácsától (1027 Budapest, Fő u. 68.) írásban kérje a méltányossági alapú 
nyugdíjemelést, vagy segélyt kérő űrlapot. Azt kitöltés után a megadott címre küldje vissza. A fizikai munkakörből nyugdíjba 
vonultak az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének a volt munkáltatójuknál működő részlegétől kérhetik a támogatást. 

Budapest, 1998. február 16. 
Dr. Szász Tibor 

az OEE Szeniorok Tanácsának elnöke 
* Az Alkotmánybíróság időközben hatályon kívül helyezte a diszkriminált rendelkezést. (A Szerk.) 



hívott szakértő-előadó-vitavezetőkkel; a témák ismertetése cikk
sorozatban a „Kisalföld"-ben; H.Cs. tisztújító taggyűlés. 
Május 15-16. Nagykanizsa és térsége: részvétel az OEE tisztújító 
közgyűlésén (vándorgyűlésén). 
Augusztus 19-20. Bentlakásos szakmai továbbképző Fertődön és a 
Fertő-tó körüli szakmai és kultúra-történeti tanulányút (családta
gokkal kiegészülve) a várvidéki (burgenlandi) részeken is. 
„Egész évben": korábbi - elsősorban erdélyi - kapcsolataink ápo
lása; új kapcsolat-kiépítés megkezdése felvidéki magyarokkal (el
sősorban: erdész szakemberekkel). 
H.Cs.-unk továbbra is önfenntartó-önfinanszírozó rendszerben 
működik, tehát központi költséget továbbra sem igénylünk. 

Bolla Sándor 
titkár 

Győri Helyi Csoport 
Február: „Az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet 
védelméről szóló törvények szabta kötelezettségek a kisalföldi er
dőművelők számára" címmel tartunk rendezvényt. Az ankéton a 
természetes felújítás mai helyzetéről, a természetszerű erdőállomá
nyok létesítéséről kívánunk eszmecserét folytatni. 
Március: Házigazdái leszünk Ravazdon az „Erdészeti Erdei Isko
lák" szakosztály szakosztályrendezvényének. 
Április: A fafeldolgozás helyzete és fejlesztési irányai a Kisalföldi 
EG Rt. területén témában tartunk ankétot az EG Rt. területén tör
ténő beruházások megtekintésével együtt. 
Szeptember: A hansági erdőtelepítések több évtizedes tapasztalatai 
és mai problémáiról tartunk ankétot és vitafórumot. 
Október: Ismét megrendezésre kerül az „Erdők hete", melynek ke
retében a győri Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolával kö
zösen konferenciát szervezünk a környezeti nevelésről. 
Társ helyi csoportok meghívásának eleget téve egy vagy két vi-
szont-tanulmányutat tervezünk. 
Részt veszünk az OEE tisztújító közgyűlésén és vándorgyűlésén, 
és a szakosztályok munkájában. 
Készséggel eleget teszünk a társ helyi csoportokm, egyéb szakmai 
érdeklődés fogadásának. 
Tovább ápoljuk a lengyelországi és erdélyi erdész kapcsolatokat. 
1998. évben is védnökséget vállalunk a szilsárkányi Kiss Ferenc 
emlékpark gondozása felett, segítünk az ott adódó karbantartási 
munkák elvégzésében. 
1998-ban is megrendezzük a hagyományos győri erdészbált. 
Már évek óta erőfeszítéseket teszünk a kisalföldi erdők, erdőgaz
dálkodás múltjának feltárására. Folyamatosan kívánjuk ezt a ku
tatási, bemutatási tevékenységet folytani, minél több történelmi, 
fotó stb. anyagot szeretnénk az erdészeti épületek falára díszítésül, 
esetleg helytörténeti múzeumokba kirakni. 

Balsay Endre 
elnök 

Kiskunsági Helyi Csoport 
Január: 1997. évi beszámoló, az 1998. évi H.Cs. választások el
őkészítése. 
Február: Helyi csoport választás - Kecskemét, Juniperus Panzió; 
Erdészbál szervezése a térség erdészetei számára (Kecskemét). 
Március: Erdészeti fórum szervezése az Agrárkamara Erdészeti 
Osztályának bevonásával az erdőtelepítés kérdéskörében (Kecske
mét). Az új H.Cs. vezetőség bemutatkozása. 

Május: Részvétel a nagykanizsai Vándorgyűlésen a tisztújító köz
gyűlésen. 
Szeptember: Bányász-kohász egyesülettel közös szlovákiai tanul
mányút a Selmecbányái Szalamander ünnepségekre. Hagyományos 
nyugdíjas találkozó megszervezése a Császártöltési Erdészet terü
letén. 
Október: 2 napos szakmai tanulmányút szervezése a Győri H.Cs. 
területére. 
December: Vezetőségi ülés, az év munkájának értékelése, a kö
vetkező év munkatervének összeállítása. 

Bognár Gábor 
titkár 

Mátrafüredi Helyi Csoport 
Január 6. Taggyűlési vezetőségválasztás. Beszámoló az 1997. évi 
munkáról, 1998. évi munkaterv összeállítása. Elmúlt 4 éves idő
szak értékelése. Új vezetőség választása, célkitűzések meghatáro
zása. 
Január 27. Előadás, eszmecsere. Erdő, vadgazdálkodási és termé
szetvédelmi törvény tapasztalatai, konzekvenciái. (Ea.: Sóskúti 
György) 
Március: Előadás, tájékoztató; központi erdősítési közmunkaprog
ram megvalósítása 1998-ban. (Ea.: FM vagy erdőfelügyelőség 
meghívottja) 
Április 22. „Föld Napja" megünneplése, Gyöngyös város Polgár
mesteri Hivatallal közös szervezés, az általános és középiskolák 
részvételével. 
Május: Egynapos tanulmányút D-Bükkben - Mezőkövesd Gép
múzeum, Kaptárkövek, Cserépfalu, Hór völgye. 
Május 25. Részvétel a „Madarak és Fák Napja" rendezvénysoro
zaton igény szerint. Tagtársaink túravezetéses ismertetője a Ma
dárvédelmi Erdőben a bejelentkező iskoláknak. 
Október: Részvétel a bázisintézmény „Vadas Jenő szakmai napo
kon", tagtársaink segítsége a szervezésben és lebonyolításban. 
Október 27. Előadás. Geológiai érdekességek a Mátrában. (Ea.: 
Gasztonyi Éva) 
November 24. Előadás. Érdekességek az erdészeti rovarökológiá
ból. (Ea.: dr. Csóka György) 
Egyéb: Erdők hete 98. rendezvénysorozaton igény szerinti részvé
tel, a környékbeli iskolákban népszerűsítő előadások tartása. 
1998. június 24-27. Erdészeti Tájfutó Versenyen részvétel. 

Szuromi László 
titkár 

31. sz. Helyi Csoport 
Február 2. Helyi csoportülés - vezetőségválasztás, javaslatok az 
elnökségi tisztségek jelöltjeire. 
Április: Videófilmvetítés - dr. Franciscy Pál Vilmos filmvetítéses 
élménybeszámolója Thaiföldről. 
Május 15-16. Tisztújító közgyűlés. 
Július: Videófilmvetítés - dr. Franciscy Pál Vilmos filmvetítéses 
élménybeszámolója az USA-ról. 
Szeptember: Tanulmányút - a helye csak később kerül pontosítás
ra. 
December: Helyi csoportülés. 

Rajkai József 
titkár 

Az OEE SZENIOROK TANÁCSA 1998. február 3-án tartotta a tisztújító közgyűlését. A gyűlés első felében Holdampf Gyula, 
az FM Erdészeti Hivatal osztályvezetője „A magyar erdőgazdálkodás nemzetközi kapcsolatai és az abból reánk háruló kötelezettségek" 
címen, majd Jakabbfy Ernő Svédországból hazánkba visszatelepült nyugdíjazott erdőmérnök kollégánk „A svéd erdőgazdálkodás 
természet- és környezetvédelmi kapcsolatai" címen tartott előadást. A tisztújítást Dr. S. Nagy László, a Választási Bizottság elnöke 
titkos szavazással vezette le. Egyhangú szavazással elnöknek ismét dr. Szász Tibort, elnökhelyettesnek Hajak Gyulát, titkárnak 
Csobánci Erzsébetet választották meg. 

Dr. Szász Tibor 



Sárospataki Helyi Csoport 
Elnökségi ülések rendje: 
Január 8. 1997. évi munka- és feladatterv végrehajtásáról beszá
moló; 1998. évi munka- és költségterv jóváhagyása; helyi tiszt
ségviselők választásának előkészítése. 
Április: Első félévi csoporteredmény egyeztetése, előkészítése: tá
jékoztató a csoportlétszám, tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésé
ről. 
Július: Tájékoztató az OEE Vándorgyűlés határozatairól: második 
félévi csoporteredmény egyeztetése, előkészítése. 
November: Az 1998. évi munka- és költségterv egyeztetése; egyéb. 
Csopo rt rendezvények ütemezése: 
Első félévi: A Zemplén-hegység kocsánytalan tölgy állományainak 
felújítási problémái. Helye: Hegyalja Erdészeti Igazgatóság -
Tolcsva. Időpont: 1998 május második hete. 
Második félévi: A természetvédelmi törvény érvényesítésének er
dőgazdálkodási problémái a Zempléni Tájvédelmi Körzetben. He
lye: Hegyközi Erdészeti Igazgatóság - Pálháza. Időpont: 1998 au
gusztus második felében. 
A rendezvények előadóit, időpontját az elnökségi ülések keretében 
egyeztetjük a rendezőkkel, illetve a résztvevőkkel. 

Pálmai István 
H.Cs. elnök 

Békés megyei Helyi Csoport 
Február 12. Vezetőségválasztó és jelölő közgyűlés. 
Február 21. Erdészbál. 
Május 15. Tisztújító vándorgyűlés Nagykanizsán. 
Július: Erdészpiknik. 
Augusztus: Tanulmányút a Bihari-hegyekben. 

Szani Zsolt 
titkár 

OMMI Helyi Csoport 
Február: Jelölőgyűlés az orsz. vezet 
Március: Tanulmányút Szlovákiába 
Fenyőplantázsok. 
Április: Közös 2 napos rendezvény a VERGA Rt.-vel - Szaporí 
tó anyag-gazdálkodás. 
Június: Közös 2 napos rendezvény a 
tóanyag-gazdálkodás. 

listára. 
erdészeti szakemberekkel -

Gemenc Rt.-vel - Szaporí-

Július: Közös 2 napos rendezvény a Mecsek Rt.-vel - Szaporító
anyag-gazdálkodás. 
November: Konzultációs fórum az erd. szap. termelőkkel - Vál
tozások a szaporítóanyag-gazdálkodás jogi és gazdasági feltétele
iben. 
December: Éves közgyűlés. 

Dr. Bordacs Sándor 
titkár 

Nagykanizsai Helyi Csoport 
Február 12. Nagykanizsai Helyi Csoport tisztujítása. 
Március: Erdőművelési szakmai nap. Fenyőállományok erdőneve
lése, gyérítések kijelölése. 
Május: 15-én és 16-án Vándorgyűlés, Nagykanizsa. Batthyány 
Gimnáziumban biológiaverseny rendezésében közreműködés. Ta
nulmányút a résztvevőknek a Zalaerdő Rt. területén. 
Június: Helyi Csoport tanulmányútja. 
Október: Kocsánytalan tölgy pusztulásának vizsgálata az Északi
középhegységben. Előadó: Berki Imre kandidátus KLTE, Debre
cen. 

December: Évzárás, következő évi munkaterv összeállítása. 

Zalaegerszegi Helyi Csoport 
Január 27. Egyesületünk szerepe és lehetősége az ágazatpolitika 
formálásában - dr. Szikra Dezső főtitkár; Helyi csoport tisztújító 
választása. 
Március 10. ERTI lehetséges szerepe a magyar magánerdő-gaz-
dálkodás fejlesztésében - dr. Sárvári János; Tapasztalataim a né
metországi erdőgazdálkodásról - Ferenczy András. 
Május 15-16. Tevőleges közreműködés az OEE zalai Vándorgyű
lés lebonyolításában. 
Október: Tapasztalatcsere - tanulmányút társ helyi csoport közre
működésével. 
Gépesítési Szakosztály 
Január 15. Vezetőségválasztó ülés, Budapest. 
Január 20. Szakosztályülés, Gödöllő - MTA Agrár-Műszaki Bi
zottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása. Bekapcsolódás „Az 
erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése" c. szekció munkájába. 
Március 11-15. AGROMAS EXPO, Budapest - A gépkiállítás 
megtekintése (fakultatív). 

megrendezésre kerülő IV, 

Tisztelettel meghívjuk Önt a 
Soproni Egyetemen 

Erdészeti és Faipari Állásbörzére és az azt követő I. Szakmai Fórumra. 

A rendezvény célja: 
— a végzős erdó'mérnök-, faipari mérnök-, környezetmérnök-, vadgazda üzemmérnök-hallgatók 

elhelyezkedésének elősegítése 
— oktatási-kutatási feladatok számára szakmai fórum biztosítása 

(szakmai gyakorlatok, tudományos diákköri munkák, diplomatervek, megbízásos munkák stb.) 
— a cégek és a hallgatók közötti intenzív információcsere lehetőségének megteremtése. 
A rendezvény elősegíti a gyakorlati igényeknek mind megfelelőbb mérnökök képzését. 

Kérjük részvételével járuljon hozzá az Állásbörze és a Szakmai Fórum sikeréhez. 
A IV. ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ÁLLÁSBÖRZE ÉS AZ I. SZAKMAI FÓRUM IDŐPONTJA: 

1998. március 24-25. (kedd-szerda) 
Rendezők: 

IAESTE Hungary - Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete Soproni Helyi Bizottság, 
HÖK - Soproni Egytem Hallgatói Önkormányzata 

ST - Erdő és Faipari Mérnökhallgatók Selmeci Társasága 
Címünk: 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. (Régi Kollégium) 

Telefon: (99) 311-100/270. Fax: (99) 311-103. E-mail: iaeste @ larix.efe.hu; hok @ sun 30.efe.hu 

http://larix.efe.hu
http://30.efe.hu


Április 9. Szakosztályülés, Győr - A hazai erdészeti tehergépkocsi
gyártás helyzete, a kibontakozás lehetőségei. A Rába Rt. Jármű 
Üzletága által gyártott tehergépkocsik megtekintése. 
Május 15-16. OEE vándorgyűlés, Nagykanizsa - Részvétel a ván
dorgyűlésen (fakultatív). 
Május 28. Szakosztályülés, Kaposvár - Az erdőgazdaság gépesí
tési helyzetének tanulmányozása a Somogyi Erdészeti és Faipari 
Rt. területén. A hazai fejlesztésű erdőművelő hidas traktor üzem 
közbeni megtekintése. 
Június vége: Farm-Show, Szolnok - A Szolnoki Mezőgép Rt. gép
kiállításának megtekintése (fakultatív). 
Július 8-12. Interforst, München - A 8. Nemzetközi Erdészeti és 
Fafeldolgozási Szakvásár megtekintése (fakultatív). 
Augusztus 27. Szakosztályülés, Sopron - Részvétel a WOOD-
TECH-hez kötődő tudományos ülésen. A gépkiállítás megtekinté
se. 
Szeptember: Bábolnai Gazdanapok, Bábolna - A Bábolnai Gaz
danapok gépkiállításának megtekintése (fakultatív). 
Október 15-16. Szakosztályülés, Baja - Az erdőgazdaság gépesí
tési helyzetének tanulmányozása a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság 
Rt. területén. Történeti áttekintés az erdészeti gépesítésről. A Me-
zőfi Hidraulika bemutatkozása. 
December 3. Szakosztályülés, Piliscsaba - A középfokú erdészeti 
gépészeti oktatás helyzetének tanulmányozása. Olasz erdészeti gé
pek beszerzési lehetőségei (a PENDA Bt. bemutatkozása). Az 
1999. évi munkaterv összeállítása. 

Dr. Horváth Béla 

Pilisi Parkerdő Rt. Erdőhasználattani Szakosztály 
Május: OEE Nagykanizsai Vándorgyűlés. 
Június: Fahasználati vállalkozók eszközellátottságának kérdései (a 
rendezvényre meghívjuk a Gépesítési és Gazdaságtani Szakosztá
lyok képviselőit is). Helyszín: Kisalföldi Erdő Rt. győr. 
Augusztus: Az erdőművelés és fahasználat helyzete a magánerdő
gazdálkodásban (közös rendezvény az Erdőművelési Szakosz
tállyal). Helyszín: ÁESZ, Veszprém. 
Október: Vállalkozók fakitermelő versenye. Helyszín: Nyírerdő Rt. 

Zátnbó Péter 
titkár 

Erdővédelmi Szakosztály 
Január: Vezetőségválasztó ülés a választási bizottság programjá
nak megfelelően. 
Június: Háromnapos tanulmányút Horvátországba, a Mecsek Rt. 
közreműködésével. 

Dr. Tóth József 
titkár 

Baranya megyei Helyi Csoport 
A helyi csoport vezetőségének megválasztása után az új vezetőség 
javaslata alapján készül munkaterv. 
A helyi csoport központi költségvetési támogatást nem kér. 

Szó'nyi János 
titkár 

Miskolci Helyi Csoport 
Február 5. Választási küldöttgyűlés. 
Március: Dr. Járási Lőrinc: Erdőgazdálkodás Bánkúttói Nagymi-
licig című erdészettörténeti könyv ismertetése és beszámoló tanul
mányutakról. 
Május: Szakmai bemutató a Tállyai Erdészeti Igazgatóság terüle
tén. 
Szeptember: Szakmai tanulmányút a Sárospataki Helyi Csoporttal 
közösen a Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt. területére. 

Bak Júlia 
titkár 

Gödöllői Helyi Csoport 
Január 7. RégióUlés. 
Február 3. Helyi csoport vezetőségválasztása; küldött választás; 
országos elnökségre személyek jelölése. 
Február 11. Régióülés. 
Május 15-16. Vándorgyűlés. 
Május vége: Tanulmányút a Gyulai Erdészet területére. 
Szeptember: Tanulmányút egy természetvédelmi terűiébe. 

Dr. Somogyváry Vilmos 
Balassagyarmati Helyi Csoport 
Központi rendezvények: 
Február 12. Tisztújító taggyűlés. 
Április 16. Élménybeszámolók az 1997-ben megtett külhoni szak
mai tanulmányutakról (Kondor, Korbonski, Mészáros, erdélyi út, 
Kovács Zsolt, Korbonskiné + Zorvanné) 
1998. október 15. Előadó és téma később megjelölve. 
Vezetőségi ülés: 
Január 6. Évadnyitás, a tisztújító taggyűlésre jelölőbizottság meg
választása. 
Február 19. „Munkakör"-átadás az új vezetőségnek. További ve
zetőségi ülés időpontja később kerül megjelölésre. 
Egyéb egyesületi munka: 
ka. új vezetőség feltehetően az előzőnél nagyobb sikerrel igyekszik 
megszervezni az „Erdők Napja" rendezvényeit. 

Zorvan Györgyné 
titkár 

Egri Helyi Csoport 
Január 21. H.Cs. választások. 
Április: Kétnapos tanulmányút a Kiskunsági Helyi Csoportnál. 
Május: Nyugdíjastalálkozó az Arlói Erdészetnél. 
Június: Szakmai nap. Beszámoló tanulmányutakról. Szakestély. 
Július: Egynapos tanulmányút nyugdíjas tagtársaink részére a 
Cserhátban. 
Szeptember: Külföldi tanulmányút. Szlovénia-Horvátország. 
Október: Szakmai nap. Beszámoló külföldi tanulmányutakról. 
November: Szakmai nap, meghívott előadókkal. Téma: Pro Silva 
erdőgazdálkodás. Erdőrezervátumok kezelésének tapasztalatai. 

Garamszegi István 
titkár 

Kaposvári Helyi Csoport 
/. negyedév: Erdészbál előkészítése, lebonyolítása, az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelően. Haracsi Lajos évforduló és a 25 
éves Fagazdasági Híradó kapcsán megemlékezés és ünnepség. 
II. negyedév: Amerikai tanulmányút szakmai tapasztalatai, Bóna 
József vetítéssel és fényképekkel színesített előadása; Az erdészeti 
információs rendszerek fejlesztésének lehetőségei, térinformatika. 
///. negyedév: Az erdőfelújítás új irányzatai, tapasztalatcsere és 
szakmai bemutató. 
TV. negyedév: A klímaváltozás és hatása a fafajválasztásra az er
dőgazdálkodásban. Erdők hete rendezvény keretein belül fahasz
nálati szakmai bemutató. A „Somogyi erdőkért" szakmai kitüntetés 
odaítélésében közreműködés, a rendezvény keretét adó képzőmű
vészeti kiállítás megrendezése. 
Kiscsoportjaink a helyi érdeklődési körnek és igényeknek megfe
lelően dolgoznak. Évente 1 -2 rendezvényt tartanak, elsősorban az 
erdőgazdálkodás helyi, aktuális kérdéseiről, a gyakorlati tapasz
talatok megismertetésének céljából. A rendezvényeken rész
vénytársaságunk többi erdészetének szakmai képviselői, illetve 
szomszédos erdőgazdálkodók erdészeti dolgozói is esetenként 
részt vesznek.A tagtársak a SEFAG Rt. újságja, a Fagazdasági 
Híradó negyedévenkénti elkészítésében, a szakmai eredmények, 
tapasztalatok publikálásában rendszeresen kiveszik részüket. 
Az egyesületi munka részét képezik a szakmai tanulmányutak 
megszervezésében, vállalati rendezvények, sportversenyek lebo
nyolításában való közreműködés, amelyekből a jövőben is szerepet 
vállal a Helyi Csoport. 

Dr. Spingár Ferenc 
titkár 



Pest megyei Magánerdó'-gazdálkodási Helyi Csoport 
Március 20. Szakosztályülésen való részvétel - Magán és társult 
Erdészeti Szakosztály eddigi tevékenységének értékelése. Előadás: 
Új erdőtörvény és végrehajtási rendeletének hatása a magánerdő
gazdálkodásra. 
Április 24. Csoportmegbeszélés és taggyűlés - A magánerdő-gaz-
dálkodás Pest megyei helyzete, szakemberek foglalkoztatottsága. 
Az 1998. évi munkaterv és költségvetés megtárgyalása, ebből adó
dó feladatok meghatározása. Előadás: Vadászati törvény végrehaj
tásának tapasztalatai a magánerdő-tulajdonlásra. 
Május 29. vagy június 5. Magánerdő-gazdálkodás, szövetkezeti és 
társult erdőgazdálkodás. Egyesületi témák. Erdők napja, fásítási 
ankét. Helyszíni bemutató magánerdőkben, fásításban, erdősítés
ben. A helyszínt később jelöljük ki. 
Augusztus 8. Helyszíni bemutató a Pilisi Parkerdő Rt. területén -
Jóléti és környezetvédelmi funkciók tevékenység tanulmányozása. 
Október 30. Helyszíni bemutató és tanácskozás - Fahasználati 
munkák és fafeldolgozás, erdőgazdálkodás magánerdőkben, erdő
szövetkezetben, állami gazdasági GT.-ben (Albertirsa, Cegléd). 
December 4. Csoport taggyűlés - Egyesületi és időszerű szakmai 
témák megbeszélése. Az 1999. évi munkaterv és költségvetés jó
váhagyása. Vadászati és természetvédelmi törvény végrehajtási 
rendeletének megbeszélése. 
Részvétel az OEE Magán és Társult Erdészeti Szakosztály rendez
vényein (tagság és vezetőség). 
Részvétel a régióüléseken és rendezvényeken (vezetőség és meg
hívottak). 
A rendezvényekre, a megnevezett országos jellegű, de Pest me
gyében dolgozó szakembereinket, tagtársainkat érintő témák ese
tében az illetékes országos szervektől (főhatóság, erdészeti ható
ság, egyesület, érdekképviselet) az adott témában jártas szakem
bereket hívunk meg a bevezető, tájékoztató és vitaindító előadások 
megtartására. Egyesületi csoportunkat érintő témákban pedig a 
csoport tisztségviselői vezetik fel az aktuális témákat, feladatokat, 
tájékoztatókat. 

Dr. Balázs István 
elnök 

Debreceni Helyi Csoport 
Január: Vezetőségi ülés. Az éves munkaterv megbeszélése. Vá
lasztások előkészítése. Egyesüleü kitüntetések adományozásának 
előkészítése. 
Február: A helyi csoport tisztségviselőinek megválasztása. Kül
döttek megválasztása. 
Március: Szakmai előadás. Csiha Imre előadása az ERTI Püspök
ladányi Állomásán folyó kutatásokról. 
Május: Látogatás a Bihar megyei erdőgazdasághoz. Tanulmányút, 
magashegységi erdőgazdálkodás Bihar megyében. 
Szeptember: Erdőművelési technológiai bemutató a Nyírerdő Rt. 
Debreceni Erdészeténél. 
November: Ártéri erdőgazdálkodás. Szakmai előadás. 

Szeme rédy Miklós 
titkár 

Csongrád megyei Helyi Csoport 
Január 26. Vezetőségi ülés az ÁESZ klubtermében Szegeden -
Közgyűlés és a választások előkészítése. 
Február 9. Közgyűlés a MTESZ Technika Házában - Beszámoló, 
üsztújítás. 
Március 10. Nyugdíjas klub a Szegedi Erdészetnél - Baráti talál
kozó. 
Április 14. Vezetőségi ülés - Napi feladatok. 
Május 15-16. Vándorgyűlés Nagykanizsán. 
Május 29. Erdészmajális - Szakmai fórum. 
Június 9. Vezetőségi ülés - Szervezési feladatok. 
Június 16. Nyugdíjas klub a Kisteleki Erdészeméi - Baráti talál
kozó. 
Július: Tanulmányút. 
Augusztus 11. Nyugdíjas klub az ÁESZ klubjában Szegeden - Ba
ráti találkozó. 

Szeptember 15. Vezetőségi ülés - Napi feladatok. 
Szeptember vagy október: Nyugdíjasok tanulmányútja. 
November 12. Nyugdíjas klub az Erdészeti Szakközépiskolában -
Baráti találkozó. 
December 8. Vezetőségi ülés - 1998. évi munka értékelése. 1999. 
évi munkaterv összeállítása. 

Sere Ferenc 
titkár 

FM Helyi Csoport 
Február 10-ére tervezzük a vezetőségválasztó, illetve jelöltállító 
taggyűlés megtartását. Ezen az ülésen számolna be chilei tanul
mányútjáról dr. Erdős László figyelemmel az alternatív termőföld, 
illetve fanyersanyag hasznosítására. 
Május 15-16-án a zalai vándorgyűlésen vesznek részt küldötteink. 
Május végére vagy június elejére tervezünk egy tanulmányi kirán
dulást az Északerdő Rt. által kezelt állami erdők területére. 
Június 22-i találkozásunk - taggyűlés - témájaként a Termé
szetvédelmi Hivataltól dr. Kovács Mátyást kérnénk fel szakterü
letének bemutatására. 
Szeptember 21-én - taggyűlés - pedig felkérésünkre Pápai Gábor 
az amerikai tanulmányútról készült videófilmjét mutatná be érdek
lődő tagtársainknak. 

Virágh János 
titkár 

Erdészettörténeti Szakosztály 
I. negyedév: Erdészet- és vadászattörténeti előadások a szakosztály 
tagjainak kutatási területéről. 
II. negyedév: Megemlékezés Kaán Károly munkásságáról. 
III. negyedév: A bakonyi erdőgazdálkodás néhány erdészettörténeti 
vonatkozása. 

IV. negyedév: Az 1960-as évek erdőgazdálkodási kérdései. 

Külön időpont meghatározása nélkül: 
Dr. Járási Lőrinc most megjelent „Erdőgazdálkodás Bánkúttói 
Nagy-Milicig" című erdészettörténeti tárgyú könyvének bemutatá
sa a szerző által. 
Szakosztályi részvétel a MTA Erdészeti Bizottsága által az I. fél
évben (valószínűleg Sopronban) megrendezésre kerülő Divald 
Adolf (1828-1891) emlékülésen. 
Szegeden megemlékezés gróf Tisza Lajos egyesületi és egyéb 
munkásságáról. 

Dr. Oroszi Sándor 
Táj- és Környezetfejlesztési Szakosztály 
Március: A szakosztályok tevékenységi kör és munkamódszer kö
zéptávú programjának kialakítása. 
Május: A szakosztály és az egyetemi ifjúság együttműködési for
májának kialakítása (kihelyezett szakosztályülés keretében). 
Szeptember: A területfejlesztési és területrendezési tervek érvénye
sítésével összefüggő erdészeti rehabilitációs igények kidolgozása, 
alkalmazási lehetőségek (erdőrendezési és érintett szakosztályok
kal közös rendezvényen). 
November: Az erdőgazdasági tájegységek szerepének vizsgálata a 
környezeti felülvizsgálati módszerekben való érvényesíthetőség
hez. Esetlegesen kihelyezett szakosztályülés Zemplén hg.-ben. 
1998. december: Éves értékelő ülés és a következő évi munka
program kialakítása. 

Dr. S. Nagy László 
elnök 

Erdők a Közjóért Szakosztály 
Január: Választás és jelölés a tisztújításra. Erdőértékelés vitája; 
Közjóléti létesítmények adatgyűjtése. 
Április-Május: Tanulmányi Erdőgazdaság Erdei Iskola Szakosztály 
munkájának ismertetése. Tanulmányút. 
VII. hó: Kárpátaljai tanulmányút a Bükki NP-vel közösen. 



Október vége: Vértesi tanulmányút. Közjóléti létesítmények hely
zete a természetvédelem és vadgazdálkodás szemszögéből. 
December: Záró szakosztályülés - Földtani Intézetben látogatás. 
Az időpontokat a szálláshelyek megszerzése befolyásolja. 
Tudományos munka: Erdőértékelés és közjóléti létesítmények 
fenntartására vonatkozó vizsgálat befejezése és kiértékelése. Tár
sadalmi szervezetekkel való folyamatos kapcsolatépítés. 

Bárányi Katalin 

Erdőművelési Szakosztály 
Január 13. Vezetőségválasztó közgyűlés. 
Április 1-3. Részvétel a Mecseki Erdészeti Rt. által rendezett ter
mészetvédelem alatt álló erdészetek erdészetvezetőinek konferen
ciáján. 
Május 28. Közös rendezvény a Gépesítési Szakosztállyal a Somo
gyi Erdészeti Rt. vendégeként. STEMAG - 88H hidromotoros er
dőművelő (ápoló) alapgép megtekintése. A mesterséges erdősíté
sek ápolásának problematikája. 
Június: Kocsányostölgy-felújítás tanulmányozása a Délalföldi Er
dészeti Rt. Kőrösvidéki Erdészete területén. 
Szeptember: Az erdőművelés és az erdőhasználat helyzete a ma-
gánerdő-gazdálkodásban. Terepi bemutatóval egybekötött értékelő, 
kitekintő program. Az Erdőművelési és az Erdőhasználattani Szak
osztály közös rendezvénye Veszprém megyében. 
December: Az 1998. január 1-től érvényes erdőművelési ügyvitel 
és elszámolás értékelése. Rendeletalkotók és gyakorlati szakem
berek találkozója. Helyszín: Budapest. 1998. év értékelése, 1999. 
évi tervezés. 

Bús Mária 
szakosztályvezető' 

Erdó'rendezési Szakosztály 
Január 21. Budapest - Szakosztályülés - Vezetőségválasztás. 
Július: Sopron - Nagyrendezvény - Erdőrendezési Napok. 
Szeptember: Tanulmányút - Burgenland erdőgazdálkodása. 
November: Budapest - Szakosztályülés - Erdőrendezés és felügye
let fejlesztése. 

Gáspár Hantos Géza 
titkár 

Erdei Vasút Szakosztály 
A szakosztály által megoldandó legfontosabb feladatok: 
• vasúti pályák fenntartási munkáinak összehangolása, gépesítési 

megoldások megkeresése; 
• vonóerő-állomány javítása (C50 motormozdony, MK 48-2000 

motormozdony) alkatrészellátása; 
• vontatott járművek javítása, szinttartó cseréje; 
• szakemberképzés, továbbképzés megvalósítása; 
• megmaradt teherforgalom fenntartása; 
• személyforgalom mennyiségi növelése, ennek érdekében a rek

lámtevékenység, információáramlás fokozása; 
• az ország különböző területén lévő különböző adottságú vas

utak egységes arculatának megteremtése. 
Az Erdei Vasút Szakosztály fontosnak tartja a társ szakosztályok
kal a kapcsolattartást, később közös rendezvények szervezését is, 
pl. Erdőfeltárási Szakosztály, Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztá
lya. 
A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány 1995-től 
szervezi a „Kisvasutak napjai" programsorozatot. 1998. évben ez 
a Baross Gábor emlékév keretében valósul meg. 
Közös rendezvények 
Február 4. Budapest, Kárpát-medence Kisvasútjai emléknap. 
Április 18. Almamelléki ÁEV napja. 
Május 1. Mesztegnyői ÁEV napja. 
Május 2. Börzsönyi ÁEV napja. 
Május 9. Lillafüredi ÁEV napja. 
Május 16. Kaszói ÁEV napja. 
Június 6. Felsőtárkányi ÁEV napja. 
Június 20. Mátrai ÁEV napja. 

Június 27. Csömödéri ÁEV napja. 
Augusztus 15. Pálházai ÁEV napja. 
Szeptember 19. Gemenci ÁEV napja. 
Október 10. Szilvásváradi ÁEV napja. 
Természetesen lehetőség van a Magyar Közlekedési Közművelő
désért Alapítvány egyéb rendezvényeihez való kapcsolódásra is, 
pl. MÁV által, önkormányzatok által üzemeltetett keskenynyom-
közű vonatok, valamint Szlovákia, Ukrajna, Románia kisvasútjai
nak meglátogatására. 
Saját rendezvények 
Április: Dunakeszi járműjavító Kft. telephelyén szakosztályülés. 
Kiemelt témák: Gördülőállomány, ezen belül a vasúti személyko
csikjavítása, fenntartása, fővizsgája. 
Július: Mátravasút vonalain szakosztályülés. Kiemelt témák: Pá-
lyafenntartás, hosszúsín alkalmazás lehetősége, Mátravasút techni
kai rendszerének ismertetése (fénysorompó, távműködtetésű váltó, 
kommunikáció) 
Szeptember: Pálházai ÁEV vonalán szakosztáélyülés. Kiemelt té
mák: A vasút üzembe helyezésének 110 éves évfordulója. 1989. 
évi újraindítás óta végzett fejlesztések bemutatása. 

Korek Károly 
szakosztály elnök 

Magán- és Társult Erdészeti Szakosztály 
Március 20. Szakosztályülés - Magán- és Társult Erdészeti Szak
osztály eddigi tevékenységének értékelése. Az 1998. évi munka 
és rendezvényterv megbeszélése. Egyesületi ügyek. Meghívott: 
Magánerdő-gazdálkodási H.Cs. Előadás: Az erdőről és az erdő 
védelméről szóló törvényről és végrehajtási rendeletéről (szabály
zatok). 
Április 27. Helyszíni bemutató és tanácskozás (Monor) - Magán-
és társult erdőgazdálkodási tevékenység szolgáltató szövetkezeti 
és részvénytársasági rendszerben. Egyesületi ügyek. 
Május 15-16. Szakmai fórum és tanácskozás Monor, MEV kere
tében - Magánerdő-gazdálkodás érdekképviseleti szerveinek tevé
kenysége. Törvény alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok meg
beszélése. Meghívottak: OEE Magánerdő-gazdálkodási Helyi Cso
portok országos szerveződésű magánerdő-gazdálkodási érdekkép
viseleti szervezetek. 
Szeptember 25. Helyszíni bemutató és tanácskozás (Veszprém me
gye) - Fahasználati munkák, fafeldolgozás, erdőgazdálkodás tár
sult erdőgazdálkodói szervezetben (Erdőbirtokossági Társulat vagy 
Erdőszövetkezet). 
December 11. Szakosztályülés - Szakosztályi témák megbeszélé
se. Az 1999. évi munkaterv és költségvetés megtárgyalása. Idő
szerű szakmai témák megbeszélése. 

Dr. Balázs István 
titkár 

Szeniorok Tanácsa 
Február első felében, a magyar erdőgazdálkodás nemzetközi kap
csolatainak megismerése és tisztújítás céljából kibővített ülése. 
Az FM Helyi Csoporttal közösen az első félévben kétnapos szak
mai utat szervezünk a Borsodi Erdészeti és Faipari Rt. területére. 
Tanulmányozandó és vitatandó témák: Fenyvesek, bükkösök fel
újítása, nevelése, fafeldolgozás. 
Részt veszünk az OEE Elnöksége által szervezett rendezvényeken 
(vándorgyűlés, választmányi ülések). 
Képviseljük az erdészeti ágazatot a MTESz Aranydiplomások Kö
re keretében működő Szociális Bizottságban. 
Szűkebb körű és kibővített létszámú üléseket szervezünk a szak
mánkat érintő tervezetek megvitatására, véleményezésére. 
Részt veszünk a bányász-, kohász-, erdész nyugdíjasok összejöve
telein. 

Dr. Szász Tibor 
elnök 

Erdőfeltárási Szakosztály 
Január: Szakosztályülés - Választások előkészítése és lebonyolí
tása. Helyszín: Budapest. 



//. negyedév: Szakosztályülés - Erdőfeltárás és a környezetvéde
lem. Helyszín: később meghatározott erdőgazdaságnál. 
III. negyedév: Szakosztályülés - Erdészeti utak pályaszerkezete. 
(Tervezés, technológia, nevezek) Helyszín: később meghatározott 
erdőgazdaságnál. 

Dr. Kosztka Miklós 

• 
Az Erdészettörténeti Szakosztály 1997-ben olyan emlékezetes 

és érdekes programokat bonyolított le, melyekre most az elmúlt 
évi tevékenység kiértékelése alkalmából érdemes még egyszer 
visszatekinteni. 

1997. május 12-én a Soproni Egyetemen, kihelyezett szakosz
tályülés keretében került sor a „Sopron 1956" című kötet bemu
tatására, mely az Erdészettörténeti Közlemények és a Soproni Mű
hely közös kiadásában jelent meg. 

Sopronban a Rákosi rendszer összeomlását követően keletke
zett hatalmi vákuumban az egyetemi ifjúság ragadta magához a 
kezdeményezést, és rögtön az élet minden területén jelesre vizs
gázott. Nagyrészt nekik volt köszönhető, hogy Sopronban a for
radalom napjaiban nem került sor szélsőséges kilengésekre. 

A forradalom leverése után a megtorlások elől a hallgatóság 
nagy része, az oktatói kar egy részével együtt nyugatra menekült. 
Ők új hazájukban fejezték be tanulmányaikat, és szereztek meg
becsülést a magyar erdészet számára. 

De mi történt az itthon maradottakkal, akik nem tudták gyöke
reiket elszakítani? 

Ok a hivatalos gyanakvás légkörében megpróbáltak idáig 56-os 
szereplésükről a legmélyebben hallgatni. Most a hosszú kényszerű 
hallgatás után az ő 56-os emlékeiket gyűjtötte össze a könyvben 
olvasható kilenc visszaemlékezés. 

56-ban a Soproni Egyetemen történtekről tudott és beszélt az 
egész ország. Reméljük, hogy a magyar erdészettörténetnek ezzel 
az országos érdeklődésre is számot tartó szakaszával kapcsolatban 
a közeljövőben még további visszaemlékezések és tanulmányok 
születnek. 

1998. október 15-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tar
tott rendezvényen: 

Dr. Magyar Eszter: A vezető erdészek társadalmi és műveltségi 
viszonyai a XVIII. század végén címmel tartott előadást, melyben 
a Selmecbányái erdészeti akadémia megalakulása előtti időkben élt 
vezető beosztású erdészek szakmai tudásának forrásait kutatta. 

Dr. Kollwentz Ödön: Az erdőgazdálkodás 100 éve Baranyában 
(1896-1995) címmel tartott előadást, melynek anyaga az Erdészet
történeti Közlemények XXXII. kötetében azonnal meg is jelent. 

1998. november 18-án a Földművelésügyi Minisztérium előa
dótermében: 

Dr. Királyi Ernő: Az erdészet és faipar integrációja a szocialista 
gazdaság utolsó évtizedében címmel tartott előadást. A MÉM Er
dészeti és Faipari Hivatalának egykori vezetője nemrég készült el 
ötkötetes emlékiratával, melyben részletesen, dokumentumokkal 
alátámasztva feldolgozta az 1979-től több mint 10 éven keresztül 
vezetése alatt működött ágazat tevékenységét. 

A rendkívül gazdag anyagból a szerző néhány fontos gondola
tot emelt ki. 

Hangsúlyozta az erdőgazdálkodás, a faipar és a fakereskedelem 
egymással összehangolt fejlesztésének szükségességét. 

Leszögezte, hogy csak a gazdaságilag erős erdészet képes az 
ökológiai igények kielégítésére. 

Mint mondotta, az volt a törekvése, hogy az erdőgazdálkodást 
sikerágazattá tegye. 

Az előadás után a népes hallgatóság körében élénk szakmai 
eszmecsere alakult ki. A 80-as évek erdészeti tendenciáinak tár
gyilagos megítélésére még nincs meg a megfelelő történelmi táv
lat, a korszakra vonatkozó dokumentumokat azonban most kellett 
összegyűjteni. Ennék a nagy munkának az elvégzéséért a szerzőt 
mindenképpen köszönet illeti. Az 1980-as évek erdészettörténeté
nek jövőbeni kutatói számára az emlékirat mindéképpen megke
rülhetetlen forrásmű lesz. 

1997-ben a Szakosztály kiadványának, az Erdészettörténeti 
Közleményeknek hat új kötete jelent meg. 

XXVin. kötet: Erdészet és vadászattörténeti tanulmányok. 
XXIX. kötet: Sopron 1956. 
XXX. kötet: A millecentenárium éve az Országos Erdészeti 

Egyesületben. 
XXXI. kötet: Nadler Herbert: Vadásznapló 1938. 
XXXII. kötet: Négy erdészettörténeti tanulmány. 
XXXIB. kötet: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája. 
Az Erdészettörténeti Közlemények megrendelhetők a sorozat 

szerkesztőjénél: dr. Oroszi Sándor, 1367 Budapest, Postafiók 129. 
Az ár kötetenként 550 Ft. 

Budapest, 1998. január 15. 
Béni Kornél 

titkár 

• 
Javaslom, hogy ugyanezen alkalommal kerüljön nyilvános 

megvitatásra erdészeti szempontból az 1997. évi CXL. törvény, a 
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyil
vános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (az ún. kulturális 
alaptörvény). Javaslom, hogy dr. Sólymos Rezsővel, az MTA-EB 
elnökével egyetértésben kerüljön felkérésre helyzetfeltáró-vitain
dító referátum tartására dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó múzeum
igazgató és Mastalirné dr. Zádor Márta, az SE központi könyv
tárának igazgatója. 

Dr. Király Pál 
szakosztályi tag 

• 
Az OEE Tájfejlesztési és Környezetgazdálkodási Szakosz

tálya 1997. december közepén tartott szakosztályülésén a Sziget
közi tájegységet érintő dunai vízlépcsőrendszer hatásaival, továbbá 
a természet- és tájvédelem ezredfordulón várható kérdéseivel. A 
témák lényegét kifejező gondolatokkal a véleménycserét elindítot
ták dr. Magas László vezérigazgató, illetve dr. Pajer József egy. 
docens. 

Az elhangzottak alapján kibontakozó tartalmas véleménycsere 
érdemibb gondolatai a következőkben összegezhetők: 

A Szigetközt érintő kialakult formájú Duna-elterelés felmérhe
tetlen hatással, illetve felbecsülhetetlen kárral járt. A kiliti duz
zasztás elhagyásával nemcsak egy „torzó" maradt a tájban, hanem 
az e „mű" miatt kitermelt magas növedékű erdő helye is „elva
dult". A tájegység leépülése mind az erdőhöz, mind a vízhez tar
tozó élő szervezetek tekintetében a vízhiány miatt felgyorsult, 
amely folyamat a Duna főágának „természetellenes" víztelenítésé
vel összefüggésben is kimutatható. 

- Alapkérdések egyike a kialakult helyzeten változtató - javító 
- vízszintemelés, illetve a folyó medrétől tágabbra is ható vízel
látás, vízszabályozás ökológiai igényű megoldása. A kiliti tározó
tér részleges feltöltése esetén a szabadon maradt területrész újra
hasznosításának „természetbarát" megoldása. 

- Igen nehezen érzékelhető a kifejezhető materiális értékvesz
tésen túl az az immateriális veszteség, amely egyrészt a közvetlen, 
másrészt a közvetett hatások miatt következett be és amelyek a 
természet értékei tekintetében meghatározóbbak. 

- Többek véleményében kifejezésre jutott, hogy hiányzik egy 
olyan immateriális hatásokat és veszteségeket is megjelenítő érté
kelési módszer, amellyel a tájegységi, természeti és az erdészeti 
változások közgazdasági viszonylatban és pénzértékkel is kimu
tathatók. Az erdők immateriális értékelésére tett kísérletek szük
ségszerűsége e téma kapcsán is igazolódni látszottak, amely téren 
a továbblépés a kiemelendő feladatok egyikének tekinthető. 

- Az erdészeti politikát hasonló kérdések terén is meg kell újí
tani, hogy a szakmai közös cselekvést inspiráló fő irányok mar
kánsabban rajzolódjanak ki, továbbá a stratégiai és a taktikai esz
közök összehangolásával hitelesebben lehessen illeszkedni az ala
kuló gazdasági viszonyokhoz és az adottságok eredményesebb 



hasznosításához. Ilyen szempontokra is figyelemmel célszerű az 
Egyesület szakosztályainak a munkáik stílusát átformálni és több 
olyan konkrét feladatot felvállalni, amelyek elősegítik a kritikus 
kérdések tisztázó vitáit, illetve az eligazodást, egyúttal a kibocsátó 
jellegükkel segíthető az eredményesség javítása. Az előremutató 
témák megvitatásával pedig a közös érdekeltség felismerését és az 
összefogást lehet előmozdítani. 

A véleménycserében részt vettek dr. Sipos A., Halász T, dr. 
Tarján L.-né, dr. Király P.. Köveskuti Gy., dr. S. Nagy L. 

A szakmai program után a szakosztály megválasztotta a tiszt
újításban közreműködő jelölőbizottságot, ami után az ülés bezárult. 

Dr. S. Nagy László 

• 
A HM Budapesti Erdőgazdaság Rt. egyesületi helyi csoportja 

1997. december 12-én a Bujáki Erdészeti Igazgatóság területén 
fogadta a lett erdészeti szolgálat vezetője, Arnis Melnis által ve
zetett küldöttséget, amely a lett erdőgazdálkodás átszervezésének 
és a piacgazdaságba való beilleszkedésének elősegítésére létreho
zott Lett-Német Erdészeti Projekt szervezésében látogatott el egy
hetes európai tanulmányút keretében Magyarországra is. A cso
portot Magyarországon Marghescu Tamás vezette és segített a tol
mácsolásban és a tájékoztatásban. A bujáki vadászházban egy ma
gyaros ebéddel fűszerezett beszélgetés zajlott le, ahol Kárpáti Ma
rianna kereskedelmi ágazatvezető és Keresztes György vezér
igazgató-helyettes tájékoztatta a vendégeket az erdőgazdaság gaz
dasági társasággá alakulásáról, az eltelt néhány év eseményeiről 
és a piacgazdaságba való beilleszkedés problémáiról. A beszélge
tés órákkal a tervezett időn túlnyúlt a vendégek heves érdeklődése 
következtében, amely elsősorban az állami erdőgazdálkodásnak a 
gazdasági versenyben való szereplésére irányult. Késő délután 
Kardos Ferenc erdészeti igazgató mutatott be - már teljes sötét
ségbe nyúlóan - több természetes és mesterséges úton elvégzett 
erdőfelújítást, nagy érdeklődést keltve a lombos felújítási módsze
reket kevésbé ismerő lett kollégáknál. 

Keresztes György 

n 
Az Erdőfeltárási Szakosztály 1998. január 15-én a MTESZ-

székházban tartott ülésén értékelte az elmúlt választási ciklus te
vékenységét, majd megválasztotta a szakosztály új vezetését, ja
vaslatot tett az OEE tisztségviselőire, valamint az egyesületi ki
tüntetésekre. A szakosztály határozata értelmében a szakosztály 
vezetésében változás nem történt, annak vezetője dr. Kosztka Mik
lós egyetemi tanár, titkára Wagner Tibor főmérnök. A választások 
után a szakosztály megvitatta további működésének programját. 
Fontosnak tartja a tagság megújítását, valamint javasolja, hogy 
időszerű feltárási problémákat az évi rendszeres ülések között 
megtartott összejöveteleken tárgyaljanak meg. 

• 
A Gyó'r-Moson-Sopron megyei Magánerdő' Gazdálkodási és 

Környezetvédő' Helyi Csoport közös munkája. 
1986. Február 13. A január l-jétől önállósult H.Cs.-unk ünne

pélyes alakuló közgyűlése Győrött. Április 11. Szilsárkányon - dr. 
Kiss Ferenc szülőházánál - a Fásítási Hónap központi rendezvé
nye. Május 27. Lébénymiklóson szakmai továbbképzés terepi be
mutatóval. Július 9-11. Mosonmagyaróvári központtal felső-szi
getközi és észak-hansági terepi bemutatás (bentlakásos) szakmai 
továbbképzés. Július: „Az Erdő" (az Erdészeti Lapok jogelődje) 
önálló mellékleteként megjelentettük az „Mgtsz fafajpolitika Győr-
Sopron megyében" c. kiadványunkat; részben ennek hatására a 
megye mind a 69 mgtsz-e H.Cs.-unk pártoló tagjává vált. Augusz
tus 15-16. Szolnokon és térségében vándorgyűlés. Szeptember 8. 
a megelőző győri szakmai vita után „Rövid táv - hosszú táv" 
címen szektorokra bontott szakmai és közgazdasági elemzést tet
tünk közzé, amelyből kiderült a „nem állami" erdőgazdálkodás 
hatékonyságának fölénye az államival szemben. Szeptember 10. 

Csongrádon mgtsz-erdőgazdálkodási szakmai napon vettünk részt. 
Szeptember 18-án a „Rövid táv - hosszú táv" országos visszhangja 
egyik jeleként - a MÉM EFH akkori szakmai vezetője (dr. Sóly
mos Rezső) „össz-megyei" mgtsz - erdészeti és faipari vizitációt 
tartott. November 14-15. Lillafüreden titkári értekezlet volt. No
vember 21. Csornán 1 napos szakmai továbbképzés, H.Cs.-köz
gyűléssel egybekötve. 

1987. Március 10. Győrött fapiaci és egyéb, az erdőgazdálko
dás aktualitásaira vonatkozó 1 napos szakmai tájékoztató szerve
zése. Március 27. Csornán a Fásítási Hónap megyei központi ren
dezvényének szervezése. Június 17-20. szakmai tanulmányút a 
Nagy-Duna bal parti Kisalföld-részen (Csallóköz) és a Felvidék 
középső részein (Malonya, Zólyom, Selmecbánya, Szentantal, 
Dobrócs, Nagy-Fátra). Július: Kapcsolatfelvétel puhatolódzó el
őkészítése a várvidéki (burgenlandi) magánerdőgazdákkal; vándor
gyűlés Siófokon. Augusztus 27-29. Fertődi központtal bentlakásos 
szakmai továbbképzés és tanulmányút (elsősorban a cseri része
ken); a H.Cs. által 1986-ban meghirdetett - a megye mgtsz-fafel-
dolgozását elemző - szakdolgozatok zsűrizése. Október 30. Az 
OEE Vadgazdálkodási Szakosztálya győri ülésén tényfeltáró elő
adás tartása. November 11. Vitanap Kapuváron „az erdőgazdálko
dás és a természetvédelem érdekegyeztetési lehetőségei" tárgyban. 
November 20-21. Titkári értekezlet Hódmezővásárhelyen. 

1988. Március 8. Pannonhalmán megszerveztük a Fásítási Hó
nap megyei központi rendezvényét. Július 12-14. Győrött és kör
nyékén (bentlakásos) szakmai továbbképző céltanfolyamot szer
veztünk erdésztechnikusainknak, az erdősítések műszaki átvételi 
jogosítványának megszerzésére, MÉM-EPH közreműködéssel 
(vizsga: július 26.), eredményeképpen az országban egyedül me
gyénkben végezhették a műszaki átvételt erdésztechnikusok is (a 
rendszer két éven át működött ezt követően, majd a MÉM „meg
fúrta"..). Augusztus: Debreceni vándorgyűlés. Október 17. Vala
mennyi H.Cs.-tag írásos véleményének összegezéséből anyagot 
készítettünk a MÉM-EFH „Javaslat az erdők fenntartásának és 
pénzügyi rendjének továbbfejlesztéséről" tárgyban. Ősz: Sopron
ban - meghívásunk alapján - konkrétan felvettük a kapcsolatot a 
Burgenlándischer Forstverein (Várvidéki Erdészeti Egyesület) tit
kárával. November 21. Véleményt nyilvánítottunk „a fiatal vadá
szok helyzete a megye vadásztársaságaiban" c. anyagról. Ősz: írá
sos állásfoglalást juttattunk el a „nem állami" erdőgazdálkodás 
problémáiról, specialitásairól a „Soproni Egyetem" c. lap „Hely
zet" c. periodikájának és a „Kaán Károly Ökoklub"-nak Sopronba. 
December 1. Kapuvári H.Cs.-közgyűlésünkön beindítottuk - győri 
és kapuvári helyszínnel - H.Cs.-költségen tagjaink számára a né
met nyelv alapfokú tanfolyamát. 

1989. Januárban megalakítottuk a „Dr. Kiss Ferenc erdészklu-
bot". Január 25. Szakmai nap Győrött a mezőgazdasági kisterme
léssel - ennek kapcsán az erdészeti szaporítóanyag-termeléssel -
kapcsolatban. Március 9. „Válasz - Szolnokon át - Budapestre" 
címen pamfletben bíráltuk a MÉM akkori „szakmai"-politikai ve
zetése agresszív centralizációs-diktatórikus törekvéseit, amelyek az 
egyesületi életre is rá akartak telepedni. Március 31. Felpécen (Sé-
sek) természetvédelmi terület rendbetételével teremtettük meg a 
május 5-i tanulmányút anyagi hátterét. Május 5. Szakmai és kul
turális program, tanulmányút családtagokkal, kiegészülve Szom
bathely (FALCO) - Ják - Jeli Arborétum - Bejegyertyános (cse
metekert) - Cirák útvonalon. Május: az OEE alapszabály-terveze
tének alapos átdolgozásában részt véve sikerült a szervezeti fel
építésbe a korábbinál sokkal több demokratikus elemet bevinni 
javaslatainkkal. Május 32. A várvidéki (burgenlandi) tartományi 
vezetés, az ottani Erdészeti Egyesület és a nagymartom (Matters-
burg) Erdőbirtokossági Társulat (Urbarialgemeinde) meghívására 
1 napos szakmai tanulmányúton vettünk részt a Rozália-hegység
ben. Június 8-9. A várvidéki Erdészeti Egyesület rendes évi köz
gyűlésén és terepi bemutatóin képviselte 2 fő H.Cs.-unkát a Laj
ta-hegységben. Június 8-10. „Az erdőpusztulás biológiája" c. tan
folyamon és terepi bemutatón vettünk részt Budapesten és a Mát
rában. Június 14-18. Csornán és térségében (bentlakásos) szakmai 



továbbképzést tartottunk; kiértékeltük a német alapfokú nyelv
tanfolyamot; létrehoztuk az Erdészbecsület Tanszéket: első két 
kollégánk, akik szaktevékenységük eszmei hátteréről szóltak, dr. 
Madas András erdőmérnök és Németh Ferenc erdésztechnikus 
volt. Augusztus 11-12. Vándorgyűlés Szombathelyen és térségé
ben. Augusztus 24. A várvidéki Erdészeti Egyesület és a nagymar
tom Erdőbirtokossági Társulat 15 tagját láttuk vendégül Győr tér
ségi (Szigetköz, Sokorói-dombvidék) terepi szakmai program ke
retében, átadva nekik a „Wir stellen uns vor" c. 6 oldalas, a H.Cs.-
ot bemutató „önéletrajzunk" példányait. Szeptember 6. Abádsza-
lókon mgtsz-erdőgazdálkodási szakmai napon vettünk részt, majd 
7-8-án tisztántúli szakmai tanulmányúton (nemes nyár fajtakísér
letek). Október 31. A Soproni Erdészeti Technikum végzős er
dészszakos évfolyam számára mgtsz-erdőgazdálkodási szakmai ta
nulmányutat szerveztünk „az egész megyében". November 17. 
„Döntsön a földtulajdonos" címen elnökünk a „Kisalföld"-ben a 
vadászati jogról nyilatkozott. December 6. Csornán tisztújító köz
gyűlés. 

1990. Egész évben (keresztféléves szervezésben) a Soproni 
Egyetemen fakultatív tárgyként beindított „Szövetkezed és önkor
mányzati erdőgazdákodás" c. tantárgyat szerveztünk, mérnök és 
erdésztechnikus tagjaink jelentős része közreműködött a jegyzetí
rásban, az előadások megtartásában, a terepgyakorlatok szervezé
sében, Németh Ferenc erdésztechnikus (volt H.Cs.-elnökünk) a 
vizsgabizottságban is: a szakmai tanulmányút október 24. - no
vember 4. között a megyében és azon kívüli észak-dunántúli hely
színeken történt meg. Április 28. Egyértelműen rendszerváltoztató 
célú (az országgyűlési választásokat megelőző!) országos tisztújító 
küldöttközgyűlés Budapesten az OEE-ben. Május 22. Kerekasztal
vitát szerveztünk az ERTI soproni „Alpokalja" Kísérleti Állomá
sán az erdővagyon-fenntartási alapról. Július: Sopronban és térsé
gében (bentlakásos) 3 napos szakmai továbbképzést és tanul
mányutat szerveztünk. Október 2. Az egyetem „Helyzet" c. peri
odikája számára „Zöld egységet" címen ágazatpolitikai értékelést 
és javaslatot írtunk. December 13. Győrött - „Jogszabályokra vár
va" címen - szakmai napot tartottunk a magán- és társult erdő
gazdálkodás várható kihívásairól, a menedzserszemléletről, a nyu
gati export új feltétel-rendszeréről. 

1991. Május 8-9. Esztergomban titkári értekezlet volt, éles vi
tával a magán- és társult erdőgazdálkodás várható súlyáról, illetve 
az ökológiai szemlélet hiányosságairól. Május 30. A Soproni Er
dészeti Technikum végzős erdészszakos tanulói számára magán-
és társult erdőgazdálkodási szakmai tanulmányutat szerveztünk. 
Június-július: eredménytelen kísérletet tettünk a szakmailag kép
telen helyzeteket is teremtő moratórium-„törvény" elfogadható, 
kompromisszumos végrehajtására, de az FM sem állt ki kezdemé
nyezésünk mellett. Augusztus 9-10. Vándorgyűlés Sopronban. 

1992. Március 4. „A kárpótlási, az átalakulási és az új szövet
kezeti törvény kapcsolata az erdőkkel és az mgtsz-fafeldolgozás-
sal" témában a MOSZ-szal közösen megyei konzultációs napot 
szerveztünk Győrben. Április 7. Részt vettünk az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottsága nyílt napján a környezetvédelmi tör
vénytervezet társadalmi vitájában. Augusztus 7-8. Vándorgyűlés 
Sárospatakon és térségében. November 17. Részt vettünk Buda
pesten a FAGOSZ „Vállalkozás az erdőgazdálkodásban" témakörű 
problémafeltáró megbeszélésén. Ősszel a pénzügyeinket korábban 
kezelő lébénymiklósi mgtsz 3 részre oszlott, a jogutódok egyike 
sem vállalta pénzügyeink további ügyintézését, ezért „átkéredz
kedtünk" az új kunszigeti tsz-be (átmenetileg). 

1993. Több mindent terveztünk, de az augusztus 5-7. közti ka
posvári vándorgyűlésen való részvételt és a „zöld" törvények (er
dő-, vad-, természetvédelmi tv.) előkészítésében való közreműkö
dést leszámítva igazi H.Cs.-tevékenységünk nem volt, mert nem 
is lehetett: a tsz-ek átalakulása (részben: megszűnése) miatt eltűnt 
a pártoló tagsági (pénzügyi) hátterünk; a kárpótlás erdőt, fafeldol
gozást is érintő hullámai annyira váltakozóak voltak községhatá
ronként, hogy azokat össz-megyei tanács, véleményegyeztetés nem 
volt lehetséges; H.Cs.-tagjaink egy része a volt tsz-étől kény

szerűen megvált (átmeneti munkanélküliség is előfordult), napi ke
nyérharcokat kellett folytatnia többünknek; ugyancsak többen vál
lalkozókká váltak, ennek összes kezdeti problémájával (nekem a 
„C"-variáns miatt „főfoglalkozásommá" váltak az EK - ma: EU 
- vezette, szlovák-magyar szakmai tárgyalások). Mindezek: kor
szerű erdőtörvény nélkül... 

1994. Április 12. H.Cs. tisztújító közgyűlés Győrött; a működés 
új pénzügyi feltételeinek közös megállapítása: a rendezvények 
ezentúl önfinanszírozó rendszerűek lesznek (mint Várvidéken lát
hattuk korábban), a működési költségekre ki-ki lehetősége szerint 
a profitjából, ill. egyéb jövedelméből átutal. Augusztus: Dobogókői 
(pilisi és visegrádi-hegységi terepi programokkal egybekötött) 
OEE tisztújító küldöttközgyűlés. 

1995. Április 6. Öttevényen „a magán- és társas erdőgazdálko
dás aktuális gondjai, és tételes javaslatok kimunkálása a megoldá
sukra" tárgykörű kerekasztal megbeszélést szerveztünk, amelyen 
részt vettek OEE-központi tisztségviselők (2 alelnök), a MOSZ 
főtitkára, a megyei Agrárkamara elnöke, az Erdészeti Tudományos 
Intézet soproni állomásának igazgatója, földügyi, jogi, szakmai
felügyeleti, szakmai érdekképviseleti és más szakértők is; az in
tézkedési csomagterv-javaslatot (a még mindig késő „zöld" tör
vények hiányának áthidalására is. égetően aktuális szakmai kérdé
sek azonnali orvoslása végett is) megküldtük valamennyi érintett 
tárca vezetőjének, több országos érdekképviseleti szervnek, társa
dalmi mozgalomnak. Június 30. - július 1. Pécsi és térségi ván
dorgyűlés. Október 18. MOSZ országos erdészeti, faipari és vad
gazdálkodási választmánya szervezésében részt vettünk az erdő
törvény-tervezet vitájában. December 1. Sarródon éves H.Cs.-köz
gyűlést tartottunk, magánerdő-gazdálkodási, illetve kistermelői 
jogtanácsadással egybekötve. December 18. Összefoglaló értéke
lést készítettünk a „nem állami" erdők megyei szakkezelésének 
szervezeti helyzetéről: 126 mg. szövetkezet, 1 erdőszövetkezet, 6 
erdőbirtokossági társulás, 42 közös képviselős magánerdő-társulás 
(utóbbiak mindössze 380 ha-on...), de mindösszesen is csak mint
egy 1000 ha-nyi - az mg. szövetkezetek kezelésén kívüli - szer
vezett szakkezelésű-ügyintézésű erdőnk volt; a kb. 20 000 ha-nyi 
„nem állami"-ból a mg. szövetkezet kezelésébe sem tartozó túl
nyomó többségű magánerdőkben rendezetlen viszonyok uralkod
tak. 

1996. Hatályba léptek a „zöld" (erdő-, vad-, természetvédelmi) 
törvények! Május 2-8. A H.Cs. elnöke és titkára Erdélyben meg
szervezte a tagság tervezett szakmai és kultúratörténeti tanul
mányútját. Május 27-28. Millecentenáriumi vándorgyűlés Ópusz-
taszeren és Szegeden, amelyen - részben H.Cs-unk vendégeként 
- részt vett a Hargita megyei (csíkszeredai) erdőgazdaság főmér
nöke és a Kovászna (Háromszék) megyei (sepsiszentgyörgyi) er
dőgazdaság igazgatóhelyettese is. Június 22-23. Sarródon és tér
ségében családtagok részvételével H.Cs.-unknak bentlakásos, 
szakmai továbbképzéssel, jogtanácsadással egybekötött erdészju-
niálist szerveztünk. Augusztus 17-26. H.Cs.-unk 10 napos, közel 
2500 km-es tanulányútja a Millecentenárium jegyében Erdélyben 
és a Partiumban, autóbusszal, az Artánd - Nagyvárad - Kolozsvár 
- Torda - Erdőszentgyörgy - Parajd - Csíksomlyó - Gyimeskö-
zéplok - Csíkszereda - Madéfalva - Gyergyószentmiklós - Gyil
kos-tó - Békás-szoros - Szt. Anna-tó - Sepsibükkszád (Mikes Va
dászház) - Káinok (Dr. Bedő Albert sírja) - Sepsiszentgyörgy -
Eresztevény - Alsócsernáton - Réty - Kovászna - Gyulafalva 
(Kommandó) - Háromszéki-havasok - Csomakőrös - Brassó-Kis
bacon - Bodvaj és Bárót - Déva - Arad - Szeged (Ópusztaszer) 
útvonalon, illetve „megállóhelyeken". Az út eredményeképpen az
óta is tartó - H.Cs.-unk részéről támogató jellegű - kapcsolatot 
alakítottunk ki a Csíkszeredához tartozó csíkzsögödfürdői Márton 
Áron Gimnázium Segítő Mária Római Katolikus Tagozatával (itt 
tanítják újra magyarra a részben anyanyelvét vesztett moldovai 
csángóság gyermekeit), a baróti (épülő, új) református templom 
körül szerveződő magyar kulturális egylettel; továbbá számos ba
ráti és (kezdeti nehézségekkel küzdő) üzleti kapcsolat is megala
pozódott ottani magyar erdész és fafeldolgozó-fakereskedő kollé-
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gákkal. November 5. Szentendrén titkári értekezlet. December 9. 
Ünnepi nyilvános választmányi ülés az OEE megalapításának 130. 
évfordulója emlékére Budapesten. 

1997. Február 21. Az Agrárkamarával közösen szervezett (a 
„Kisalföld"-ben is meghirdetett) I. nyílt szakmai napot rendezte 
meg H.Cs.-unk (lakossági, erdőbirtokosi részvétellel) „a magáner-
dö-gazdálkodás jogszabályi környezete" témakörben, valamennyi 
„zöld" törvényt, illetve az őstermelőkkel kapcsolatos jogszabályo
kat is érintve, ingyenes jogtanácsadással egybekötve. Április 30. 
Az OEE alapszabály-tervezetének vitája Budapesten. Augusztus: 
Vándorgyűlés a Börzsönyben. A megye „nem állami" (1990-től 
magán- és társult) erdőgazdálkodásáért tett erőfeszítéseimért a 
MOSZ 1997 nyarán kitüntetésben részesített. 

o 
A H.Cs. a fenti 12 évben folyamatosan részt vett a szakmai, 

illetve ágazati érdekképviseletek - Országos Erdészeti Egyesület, 
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége -
munkájában; megalakulása „körül", majd megalakulása óta pedig 
a megyei Agrárkamara Erdőgazdálkodási Osztálya munkájában is. 

1998. Január 23. (A megyei Agrárkamara még újjáalakulás 
előtti állapotú Erdőgazdálkodási Osztálya részvételével) a „Kisal-
föld"-ben is meghirdetett, jelentős számú erdőbirtokost, erdőkeze
lőt a fórumra vonzó nyílt szakmai napot szerveztünk „a magáner-
dő-gazdálkodás aktualitásai" témakörben Győrött; főbb témák: bir
tokpolitikái, illetve földnyilvántartási helyzet, az Állami Erdészeti 
Szolgálat és a magánerdő-gazdálkodás kapcsolata, a megyei Ag
rárkamara irodahálózatának a magánerdő-gazdálkodást is érintő 
szolgáltatásai, a magánerdő-gazdálkodás - mint kistermelés - leg
újabb jogszabályi (pl. adóügyi) környezete. (Január 24-én a „Kis
alföld" részletesen beszámolt róla, interjúkat készítve az előadó 
vitavezetőkkel is). Ugyanezen a napon H.Cs.-unk az újabb 4 éves 
ciklusra H.Cs.-titkárrá választott meg titkos szavazás keretében. 

Összeállította: Bolla Sándor 

• 
In memóriám Dr. Kovács Ülés Professzor Úr! 

Ismét szegényebbek lettünk: amilyen csendben, békésen élt, al
kotott, úgy is távozott közülünk dr. Kovács Illés professzor úr. 
1997. július 29-én meglátogatta régi tanszékét: szokásától eltérően 
még a kávét is elfogadta, minden kollégától kedvesen elbúcsúzott, 
mintha érezte volna a másnapi „örök búcsút"... 

78 évet élt, meghívott előadóként, nyugdíjasként még 2 évvel 
ezelőtt is oktatott. Ez volt az élete: 1946-tól pontosan fél évszá
zadon keresztül oktatta erdőmérnök és faipari mérnök hallgatók 
generációit a faanyagismeretre, a fűrészipari feldolgozás követel
ményeire. A legigazabb, a legtisztább anyag, a fa szeretetére... 

A Máramaros megyei Bilin született szegény vasutascsaládból. 
Szülei kényszerből szabóinasnak adták. O azonban saját erőből, 
tanítványokat vállalva elvégezte a nagyhírű debreceni Fazekas Mi
hály Gimnáziumot. Innen vezetett az út a Műegyetem Erdőmér
nöki karára. 1946-ban szerzi meg erdőmérnöki diplomáját. Már 
1945-től az Egyetem alkalmazottja, mint díjas gyakornok. Ezt kö-

Cikkeink a szerzők személyes véleményét tükrözik, amely 
nem feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményével. 
A felkérés nélkül beküldött kéziratokat és fotókat a szerkesz
tőség lehetőség szerint gondozza és közli. 
A szerzői honoráriumok kifizetésével kapcsolatos rendelkezé
sek miatt felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a cikk, fotó, 
grafika stb. megjelenését követően szíveskedjenek a szerkesz
tőséggel a nevüket, lakcímüket, születési dátumukat, adószá
mukat (azonosító jelüket), és a nyugdíjasoknál a törzsszámot 
is közölni. 
A beérkezett adatok alapján kötött felhasználási szerződést 
követően negyedévenként utaljuk ki a honoráriumokat. 
A fentiek 1997. januártól érvényesek! 

vetően kezdetben egyetemi tanársegéd, adjunktus. 1950-től egye
temi docens, majd 1966-tól egyetemi tanár. 1959-től 25 éven ke
resztül vezette a Fatechnológiai Tanszéket. 

Az idősebb erdőmérnök kollégák ma is jó szívvel emlegetik 
tanulmányi osztályvezetői tevékenységét (1949-51). Mindig a leg
nagyobb jószándékkal, segítőkészséggel állt a hallgatóság problé
máinak megoldásához. Ugyanez jellemezte tanári munkáját is: a 
hallgatókat nem megbuktatni, elrémíteni, hanem megtanítani akar
ta. Bizony nem sajnálta erre az időt, még a késő éjszakába nyúló 
vizsgákon sem... 

Számos szakcikket, egyetemi jegyzetet, és még ma is pótolha
tatlan értékű szakkönyvet (Faanyagismerettan, 1979) hagyott ránk. 
Kutatómunkája igen széles körű volt, foglalkozott a keretfűrész-
gépes technológiák optimális kihozatalának kérdéseivel. Nagy ér
tékű kutatásokat vezetett a hazai tölgyek, cser, akác, erdeifenyő 
fafajok faanyagjellemzőinek feltárására. 1964-ben lett az erdészeti 
tudományok kandidátusa. Szakmai tudományos ismeretterjesztő 
munkát végzett az OEE és a FATE különböző konferenciáin. 

Különösen a csendes, bölcs tölgyek álltak közel hozzá. Élete 
végéig foglalkoztatta a hazai tölgyesek betegsége, faanyagminősé
gi problémái. E témakörben elért eredményeit is bizonyítja, hogy 
az 1969-ben, Szófiában rendezett „tölgy konferencián" a faanyag
tudományi szekció elnöke volt. 

Munkájának elismeréseként megkapta az Erdészet, a Faipar és 
az Oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetéseket. Nyugdíjba vonulá
sakor, mint a Faipari Mérnöki Kar búcsúzó dékánja, a Munka Ér
demrendet is átvehette. O mégis a legbüszkébb a Tudományos 
Diákköri Tevékenységéért kapott miniszteri dicséretre volt. 

Nem élhette meg a Honoris causa (Tiszteletbeli doktori) kitün
tetés átvételét, így sajnos karunk 40 éves jubileumi évfordulóján 
kedves felesége vehette át a „Pro Silvicultura Arte Lignaria et 
Geodesia" posztumusz kitüntetést. 

Száradnak tölgyeseink, az ősi Alma Mater is szegényebb lett 
ismét egy bölcs, messzevilágító, öreg tölggyel. Szakmai tudo
mányos hagyatékát, példamutató szakmai és emberi hűségének 
emlékét - mint volt munkatársai - tovább gondozzuk. 

Befejezésül dr. Boronkai László dékánnak a ravatalozóban el
mondott gyászbeszédéből idézek: „Kedves lénye, mosolygós arca 
nagyon fog hiányozni, örök űr marad utána, ami nem engedi el
felejteni. Hadd búcsúzzam Tompa László erdélyi költő szavaival, 
ahonnan Te is indultál: 

E havi számunk szerzői: 
Apatóczky István Pilisi Parkerdő Rt. Budakeszi 
Bartha Dénes Soproni Egyetem Sopron 
Borbély József Soproni Egyetem Sopron 
Béni Kornél erdőmérnök Tatabánya 
Czuczor Ferenc erdész Pécs 
Gróf András Zalaerdő Rt. Nagykanizsa 
Gácsi Zsolt Soproni Egyetem Sopron 
Gazdag Izabella H N P Debrecen 
Gencsi Zoltán HNP Debrecen 
Halász Aladár erdőmérnök Budapest 
Horváth Gyula erdőmérnök Ajka 
Somogyi Zoltán ERTI Budapest 
Szmorad Ferenc Aggteleki NP. Jósvafő 
Szodfridt Gyuláné 
Farkas Anna Soproni Egyetem Sopron 
Tímár Gábor ÁESZ Vác 
Várhelyi József erdőmérnök Nagykanizsa 

O 

A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókat Pápai Gábor 
készítette. 



Most rőt és hervadt minden erdő 
De az ég kékje tavasszal sem kékebb! 
Erdőaljban, kék ég alatt megállva 
Mostanság, testvér, sokszor megidézlek 
És látlak. Te is így lesed az erdőt, 

Nyugodj békében kedves Illés bácsi!" 
Dr. Molnár Sándor 

egyetemi tanár 
a Faanyagismerettani Tanszék vezetője 

• 
Hosszas betegség után elhunyt DR. KONDOR JÁNOS (1924-

1998). A Zala megyei Egerváron többgyermekes parasztcsaládból 
született. Az Arany Kalászos Gazda képesítés megszerzése után 
gyakornok egy nagybirtokon. 1945-öt követően érettségizik, egye
temi tanulmányait Sopronban 1950-54 között végzi. 

Erdőmérnöki oklevelének megszerzése után működését az 
Eszak-Zalai Állami Erdőgazdaságban kezdi meg az erdőművelési 
csoportban. Itt ismerkedik meg a zalai erdészeti adottságokkal és 
feladatokkal. 

1956 után politikai okok az állami erdészettől való kilépésre 
késztetik, működését az Állami Gazdaságok Veszprém-Zala me
gyei Főosztályán mint erdészeti ágazatvezető folytatja. Alapos el
méleti és gyakorlati tudását a mezőgazdasági nagyüzemekben az 
erdőgazdálkodás megszervezésével és irányításával gyümölcsöz
teti. Kiemelkedő érdemeket szerez a cellulóznyárasok telepítése 
terén (Devecseri Állami Gazdaság), amelyek tapasztalatai és ered
ményei napjainkban is hasznosak és előremutatóak. 

A napi munka mellett a Közgazdaságtudományi Egyetemen 
mérnök-közgazdász oklevelet és doktorátust szerez. Mindezek bir
tokában számára egy nagyívű pályára nyílik lehetőség, ő azonban 
a szűkebb hazáját és szakmáját választja. 

Szakmai ismereteit a szakoktatásban és szakmunkásképzésben 
is hasznosította, számos tankönyv és erdészeti enciklopédia szer
zője. Az állami gazdaságok szervezetében bekövetkezett változá
sok után nyugdíjazásáig a volt Zalaegerszegi Á.G. erdészeti ága
zatvezetője. Eredményes és lelkiismeretes munkájával megbecsü
lést szerzett az agrárszakemberek körében. Egerváron helyezték 
örök nyugalomra. Az OEE Zalaegerszegi Csoportja nevében Ha
vas Tibor elnök vett búcsút az elhunyttól. 

Emlékét őrzik a közreműködésével létesült fásítások, fenyvesek 
és nyárasok. 

E.L. 

• 
Búcsú 

Dr. Takács Lászlótól 

Megrendülten állunk koporsód körül szeretteiddel, munkatársa
iddal, barátaiddal, tisztelőiddel. 

Nekem jutott az a feladat, hogy elköszönjek Tőled - vala
mennyiünk nevében, végső nyughelyednél. 

Születésedkor Bucsután - az erdők által körülölelt zalai kis fa
luban - senki sem gondolta, hogy életpályád majd olyan sikeres 
lesz, mint amit most magad mögött hagysz. 

A történelem kerekének fordulása kellett ahhoz, hogy Te. a 
keszthelyi polgári iskolai tanulmányok elvégzése után szak
érettségi tanfolyamra Sopronba kerülhess. 

Az elért eredmény biztos felvételt jelentett az akkori Erdómér-
nöki Főiskolára, amelynek 1954-1959. között hallgatója voltál. 

1959-ben, végzésed után az Észak-zalai Állami Erdőgazdaság 
baki erdészetéhez már mint házasember érkeztél vissza Sopronból. 

Fiatalon elismert, tekintélyes szakemberré váltál, akinek véle
ménye mértékadónak számított erdőgazdaságánál. 

Majdnem magától értetődő volt, hogy az újjászervezett állami 
erdőfelügyelet zalaegerszegi igazgatójának Téged neveztek ki. 

Tekintélyt és biztos megélhetést teremtettél munkatársaid szá
mára is. 

Ebben az időszakban példátlanul jó volt a munkakapcsolat az 
Erdőgazdálkodók és az Erdőfelügyelet között is. 

Átgondolt tevékenységed, munkatársaid fegyelmezett, eredmé
nyes munkája hozzájárult ahhoz, hogy 1974-ben felkérjenek a So
mogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság vezetői posztjának elfog
lalására. 

Kihasználtál minden lehetőséget, ami a cég javára vált. Mun
katársaiddal szembeni elvárásaidat saját munkabírásodhoz, mun
katempódhoz igazítottad. 

Mint minden vezető, úgy Te is rákényszerültél, hogy megválj 
néhány munkatársadtól. Ezt úgy tetted meg, hogy az elküldöttnek 
legyen meg az újrakezdési lehetősége. Többen tanúsítjuk, hogy ez 
kiemelkedő vezetői erény és csak a kimagasló képességű, valóban 
vezetők voltak ilyen körültekintőek, tisztességesek. 

Nem kímélted magadat, ha a SEFAG érdekéről volt szó. 
Igyekeztél ennek is eleget tenni, hisz csak így lehetett reményed 

arra, hogy munkatársaid életkörülményeit is folyamatosan javítani 
tudjad. Ez azonban igen sok energiádat emésztette fel. 

Volt erőd a pályamódosításokra is! Tanultál, képezted magadat. 
Saját példáddal kívántad ösztönözni a fiatalabb kollégákat: 1988-
ban s/ereztél az Erdészeti és Faipari Egyetemen Műszaki Doktori 
Oklevelet. 

„Az idő kereke mindig halad, megállítani nem lehet. Amire 
képesek lehetünk az. az, hogy a változások útját jól előkészítsük" 
- mondtad. 

Végrehajtani azonban már nem tudtad, az idtíközbeni nyugál
lományba helyezésed miatt. 

Nyugdíjaztattál, nyugdíjba mentél, de nem vonultál nyugállo
mányba! 

Eltávoztál közülünk, mégis úgy vagyok én is, mint a Szőcsény-
pusztai Erdészeti Szakiskola munkatársai, tanulói. 

Nem akarom elhinni, hogy holnap nem látlak majd. 
Temetésed szertartásául a világi formát kívántad! Azt tartottad, 

hogy az ember ne a külsőségekkel, hanem az életének eseménye
ivel és eredményeivel bizonyítsa, hogy EMBER. 

Nyugodj békében! 
Üdv az erdésznek, köszöntés a vadásznak. 
Tisztelet az EMBERNEK! 

Dr. Spingár Ferenc 

a 
Elhunyt Kiss István oki. erdőmérnök 

Váratlanul elhunyt KISS ISTVÁN oki. erdőmérnök (1924-
1997). A Győr-Sopron megyei Babóton született. Oklevelét a Jó
zsef Nádor Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Karán 1950-ben sze
rezte meg. 

Számos pályatársához hasonlóan - akik ezekben az években 
fejezték be tanulmányaikat - számára sem nyílt lehetőség a szak
mában való elhelyezkedésre. Ezért működését 1950-ben az Orszá
gos Földmérési Intézetnél kezdte meg és ezek különböző szerve
zeteiben működött folyamatosan nyugdíjazásáig. 1967-84 között a 
„Metró" Beruházási Vállalatnál felelősségteljes beosztásban tevé
kenykedett. 

Kifogástalan és hozzáértő műszaki munkájáért mindenütt meg
becsülést és elismerést szerzett, számos szakmai kitüntetésben ré
szesült. 

Évfolyam- és pályatársai emlékét szeretettel megőrzik. 

E.L. 


