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VÁNDORGYŰLÉS 1988. 
D e b r e c e n , a u g u s z t u s 1 2 — 1 3 . 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1988. évi vándorgyűlését számos előzmény 
után újra Debrecenben tartotta. Mind a közgyűlés, mind az ezt követő szak
mai program számos elgondolkodtató elemben bővelkedett. Értékelő volt a 
múltat és iránymutató a jövőt illetően 

A K Ö Z G Y Ű L É S 

Viharos egyesületi év után került sorra az 1988. évi közgyűlés. Ha vissza
fogottabban is, de vihar dúlt az ülésen is. Vihar jelzőnek tűnt az elnöki meg
nyitó, amelynek során újra ígéretet kaptunk az év nagy vitájának teljes 
nyilvánosságára. A hullámok a főtitkári beszámolóban taraj óztak nagy jelen
tőségű kívánságokról számot adva. Az ellenőrző bizottsági jelentés a mélyben 
zajló áramlásokat engedte sejtetni. A jelentéshez dr. Ébli György a saját ma
ga részéről még a következőket fűzte: 

„Ha áttekintjük az ellenőrző bizottság legutolsó, 1985-ös választása óta el
telt, közel háromévi munkáját, akkor megállapíthatjuk, hogy munkánk egyen
letes volt. Látványos dolgok ugyan nem történtek, munkánkhoz a megfelelő 
segítséget megkaptuk. A tevékenységek és a szervezetek folyamatos meg
újításának alapvető kívánalmával összhangban azonban, adott időszakonként 
módot kell adni a választott testületek vezetőinek megújítására is. A mai 
világban az öt év erre nagyon hosszú lenne. Ezért kérem, hogy az ellenőrző 
bizottság élén végzett 13 évi munkámra való tekintettel, vegyék tudomásul az 
elnöki funkcióról való lemondásomat. Megköszönöm a bizalmat, amit ilyen 
hosszú időn keresztül élvezhettem. Azt, hogy miként végeztem munkámat, 
önök meg tudják ítélni. Utódomat természetesen a betanulási időszakban — ha 
igényli — maximálisan segíteni fogom." 

A hozzászólások azután hol növelték, hol pedig fékezték a morajlást. Az első 
hozzászóló dr. Sólymos Rezső volt. Mondanivalóját az ágazatirányítás részéről 
tolmácsolt köszöntés után három fő törekvés vázolásába sűrítette. Az első 
a nyilvánossági munka halaszthatatlan szükségességének kielégítése, a második 
erdészeti politikánk prioritásainak megváltoztatása a változott környezetvédel
mi és közgazdasági helyzetben, a harmadik pedig — ami ezzel szorosan össze
függ — az ökonómia és az ökológia közötti helyes arány kialakítása. Mind
három téma bővebb tárgyalására a jövőben minden bizonnyal sor kerül. Végül 
válaszolva a főtitkári beszámolóban AZ ERDŐ szerkesztését illető megjegyzé
sekre, felhívta a figyelmet arra, hogy a l»p lehetőség az egyesületi tagság, 
az erdészeti szakközönség megnyilatkozására. Közlésre csak az kerülhet, amit 
valaki megírt, s ha ez közérdeket, közízlést nem sért, helyet kap a lap ol
dalain. A szerkesztéstől a tagság hallgatását nem ésszerű számonkérni. AZ 
ERDŐ az OEE kiadványaként az egyesületi állásfoglalások és az önként 
vagy felkérésre írt cikkek közlésével szolgálja egyesületünk céljait. 

Az egyesületek működését összefogó MTESZ képviseletében dr. Soós Gábor 
ny. államtitkár az erdészeti berkeinkben zajló mozgások és az országos adott
ságok jó ismeretében, csitítani igyekezett a beszámolóban elhangzottakat. 
„Egész világ nem a mi birtokunk" figyelmeztetett a költő szavaival... Rész
leteiben ismertette a szövetség álláspontját a szakmai érdekképviselet tekin
tetében. Az MTESZ nem kívánja átvállalni a szakszervezetek feladatait. A kö-



zeljövőben kölcsönös tárgyalások alapján kívánja ez irányú terveit körvona
lazni, m a j d vitára bocsátani, s végül a kormányzat elé terjeszteni. Legfonto
sabb szerepet ebben a hozzá tartozó egyesületek szakmai fejlesztésének elő
segítése fogja játszani. Végül a szakma legfontosabb kérdéseiben a személyi 
ellentétek mielőbbi rendezésével egyértelmű egyesületi álláspont kialakítását 
kérte, hogy az a legfelsőbb elhatározások, ágazati programok meghatározásá
hoz biztos támaszul szolgálhasson.-

Rakonczay Zoltán VTKM-miniszterhelyettes rövid felszólalásában emlékez
tetett, hogy ő az elmúlt év vitáiban az egyesületi vélemény mellett állt. A 
szaklapban minden írásnak közlését tartotta szükségesnek, egységes felfogás 
kialakítása csak a szakmai sarokpontok tekintetében célszerű, de ezek vallá
sát kötelezővé tenné. 

Több hozzászólás nem lévén, az elnök dr. Ébli Györgynek, az ellenőrző bi 
zottság jelentéséhez fűzött lemondását, határozathozatal érdekében, a közgyű
lés elé terjesztette. Ezt érdemeinek elismerése mellett, elfogadták. A z így meg
üresedett tisztség betöltésére az elnök dr. Anda Istvánt hozta javaslatba. Ez a 
javaslat is egyhangú elfogadást nyert. 

Dr. Anda István (45 éves) erdőmérnök, közgazdász az OEE el
lenőrző bizottságának újonnan megválasztott elnöke. A Pilisi 
Parkerdőgazdaság gazdasági főigazgató-helyettese. 1967-ben vég
zett Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetemen, 1967—76 kö
zött a Balatonfelvidéki EFAG-nák dolgozott különböző beosztá
sokban, 1976-tól jelenlegi munkahelyén és beosztásában. A z OEE-
nek 1965-től tagja. 1973—76 között az OEE Keszthelyi helyi cso
portjának titkára. 1974-től az OEE választmányának tagja. 1978-
tól az OEE gazdaságtani szakosztályának titkára. 1985-től az OEE 
ellenőrző bizottságának tagja. 1975-ben egyesületi munkájáért M i 
niszteri dicséretben részesült. Nős, három gyermek apja. 

A közbeiktatott szünet után Osztrogonácz János, a vándorgyűlést rendező 
erdő- és^fafeldolgozó gazdaság vezérigazgatója, az idő erőteljes előrehaladott
ságára való tekintettel csupán röviden vázolta a gazdaság adottságait, az itt 
elért eredményeket (írásban közreadott dolgozatát közöljük), majd a kitün
tetések következtek. 

Bedő Albert-emlékéremben részesült: dr. Járási Lőrinc, dr. Király László 
és Kozma Károly. 

Kaán Kóroly-emlékérmet kapott: Emmer Bernát, Kovács Jánosné és dr. 
Szász Tibor. 

Carolus CZwsnts-emlékérem tulajdonosa lett: Albert László és Kuklis Kálmán. 

Egyesületünk javaslatára a magyar erdészet fejlődését elősegítő, a szakmai 
érdekeket magas szinten képviselő, az e téren végzett kiemelkedő egyesületi 
társadalmi munkásság elismeréseként, a művelődési miniszter a „Szocialista 
kultúráért" kitüntetést adományozta 

Sárvári Jánosnak, az ERTI tudományos titkárának, igazgatási osztályveze
tőnek, az O E E helyi csoport titkárának. 

A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa elnöksége „Kiváló termelőszö
vetkezeti munkáért" kitüntetésben részesítette 

Huszár Józsefet, az Ibrányi Rákóczi Mgtsz erdészét, az O E E nyíregyházi 
helyi csoport tagját. 

A közgyűlés hangulatát befejezésként könnyű esztrádműsor oldotta fel. En
nek során a F A I N F O R G Vállalat bemutatta az újabban kialakított erdész for
maruhát. A z egyes darabok általános tetszést arattak. 



Az 1988. év Bedő Albert-e miékérmesei 

DR. JÁRÁSI LŐRINC 
erdőmérnök 

a miskolci erdőfelügyelőség igazgatója 

Erdőmérnöki oklevele megszerzése óta 
a szakma különböző területein dolgozott 
nagy szorgalommal és szakértelemmel. 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott az 
erdőfeltárás és környeztefejlesztés, vala
mint az erdőfelügyelet irányítása terén. 

Sokat tett Borsod-Abaúj-Zemplén me
gye közjóléti fejlesztési terveinek el
készítéséért. Nagy szerepe volt abban, 
hogy az erdőgazdálkodók és az erdőfel
ügyelők között korrekt, jó kapcsolat ala
kult ki. Tevékenysége közben mindig 
úgy törekedett a kompromisszumok ki
alakítására, hogy abból az erdő kárt ne 
szenvedjen. 

Az OEE erdészettörténeti szakosztá
lyának vezetőségi tagja,ahol aktív mun
kásságot fejt ki. A szakosztály kereté
ben feldolgozta a zempléni tájak erdő
gazdálkodásának és az erdőgazdálkodás
sal kapcsolatos, egyéb tevékenységeknek 
fejlődési és kialakulási történetét olyan 
mélységig, amely alapját képezte sike
res doktori értekezésének. Történetkuta
tó munkásságát ma a Bükk fejlődéstör
ténetével folytatja. 

DR. KIRÁLY LÁSZLÓ 
erdőmérnök 

az Erdészeti és Faipari Egyetem 
erdőrendezéstani tanszék tanára 

Erdőmérnöki oklevele megszerzését kö
vető pályafutásában üzemegységvezető
helyettes, erdőrendező, erdőrendezési és 
számítástechnikai fejlesztő és szervező. 
Nagy felkészültséggel vesz részt az er
dőrendezési útmutatók és irányelvek ki
dolgozásában. Jelentős munkásságot fejt 
ki a felsőfokú erdészeti oktatás kereté
ben az Erdőrendezéstan I—II., a Szá
mítástechnika és Dendrometria, a Fa-
terméstan tantárgyak összeállításában 
diszciplináris kutatási eredmények be
vezetésével, — nagy mértékben fejleszt
ve és gazdagítva ezzel a magyar erdé
szeti szakirodalmat. Erdőtervezői, erdő
felügyelői és számítástechnikai tovább
képzések megszervezője. 

Egyesületi munkássága évtizedeken át 
kimagasló. Egyik alapítója az erdőren
dezési szakosztálynak, majd létrehozza 
és megszervezi a rendszerszervezési szak
osztályt, amelynek elnöke. 



KOZMA KÁROLY 
erdész 

a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság baktalórántházi erdészeti igazga

tóság erdészeti igazgatója 

Az erdészeti technikum elvégzése után, 
több mint három évtizedes erdőgazda
ságai szolgálata alatt nagy szakmai gya
korlatra tett szert. Érdeklődési köre 
rendkívül szerteágazó, ezáltal munkakö

re összetett, komplex feladat megoldá
sát jelenti számára: a csemetetermelés
től az erdőművelésen és fahasználaton 
keresztül a fafeldolgozási ipar által elő
állított félkész, illetve kész termékig. 
Szakmai munkáját az új megoldásokra 
való törekvés, a kezdeményezőkészség 
jellemzi. Nem lankadó szorgalommal, 
alapos odafigyeléssel igyekezett megis
merni az erdészeti igazgatóság termőhe
lyi adottságait, amelynek eredményeként 
az általa létesített jó minőségű erdősí
tés és jól kezelt fiatalos több száz hek
tárja bizonyítják kiváló szakértelmét és 
szakmaszeretetét. 

Az OEE helyi csoport vezetőségi tag
jaként kiemelten kezeli az egyesületi 
munkát, örömmel ad helyet az OEE köz
ponti rendezvényeinek.- A környező ál
lami gazdaságok és termelőszövetkeze
tek szakembereit bevonva az egyesületi 
életbe szakmai továbbképzés szervezé
sével igyekszik munkájukat elősegíteni. 
Baktalórántházán erdészklubot és hely
történeti, valamint szakmai gyűjteményt 
létesített. Nagy érdemei vannak a von
zó egyesületi klubélet megszervezésében, 
kialakításában és folyamatos vitelében. 

Az 1988. év Kaán I 

E M M E f i B E R N Á T 
erdész 

a MN Budapesti Erdőgazdaság süttői er
dészetének nyugalmazott kerületvezetó 

erdésze 

Fő munkaterülete a somlyói kerület 
volt. Munkájáról tanúskodik több száz 
hektáros sikeres erdőfelújítás. A somlyói 
csemetekert vezetőjeként sok millió cse
metét termelt meg. A 30 ha-os neszmé-
lyi arborétum kívitelzése, a szükséges 
exóták nagy részének megnevelése, az 
arborétumban végzett munkák irányítá
sa gondos és lelkiismeretes munkássá
gát dicséri. Az arborétum országos hírű
vé vált. Európa egyik legszebb állomány-
szerűén nevelt exótagyűjteménye. A fia
tal szakemberek nevelésében élen járt, 
több gyakornokából kiváló szakembert 
képzett. Szakmai tudásával, emberi tu
lajdonságaival tiszteletet és szeretetet 
érdemelt ki munkatársaitól. 

íroly-emlékérmesei 

Egyesületi munkásságát az arborétum
ban szervezett rendezvények, kertészeti 
szakemberek tapasztalatcseréi és egyéb 
rendezvények alkalmával a fagyűjte-
mény lelkes bemutatása, mély szakértel
met és tudást tükröző előadásai jellem
zik. 



KOVÁCSJÁNOSNÉ 
erdőmérnök 

Mintegy negyed éve a Felsőtiszai Er
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság erdőműve
lési ágazatának dolgozója. Ezt megelő
zően hosszú időn át a Szabolcs-Szatmár 
Megyei MGTSZ Területi Szövetség er
dészeti csoportvezetőjeként 57 mgtsz-
ben szakirányítási munkát végzett. Mun
kája, irányítása eredményeként számot
tevően javult a szakirányított szövetke
zetek erdőgazdálkodása. Felszámolta a 
nevelővágásokban meglevő lemaradást, a 
felújítási hátralékot. Közreműködött több 
mint 4000 ha új erdő telepítésében, szer
vezte a betanított motor f űr eszesek tanfo
lyama beindítását és sokat fáradozott a 
termelőszövetkezeti erdészek létszámá
nak növelésében. Az 1982-ben megala
kult TOT erdészeti koordinációs bizott
ság titkáraként eredxményesen szervezte 
meg a TOT keretében a mgtsz erdészeti 
gazdasági társaságok igazgatóinak és az 
erdőgazdálkodási főágazatvezetőknek egy 
hetes továbbképző tanfolyamait, amely 
tanfolyamokon a továbbképzés temati
kájában az időszerű tsz erdőgazdálkodás 
témáit szerepeltette. Szakmai irányító 
munkáját a mgtsz-ek elismerték, amely 
egyértelműen a tsz erdőgazdálkodás ma
gasabb színvonalának elérését, eredmé
nyességét szolgálta. 

Példamutató és sokoldalú egyesületi 
munkát végez. A helyi csoport propagan
da felelőse, az OEE szervezési és propa
gandabizottságának, az OEE díjbizottsá
gának aktív tagja; a termelőszövetkezeti 
szakosztályban a szakmai továbbképző 
munkabizottság vezetője. Munkájának és 
személyének köszönhető annak a köz
vetlen kapcsolatnak kiépítése és megte
remtése, amely az OEE termelőszövet

kezeti szakosztály és a TOT erdőgazda
sági koordinációs bizottság között folya
matosan biztosított. 

DR. SZÁSZ TIBOR 
erdőmérnök 

az Erdészeti Tudományos Intézet nyu
galmazott tudományos főosztályvezetője 

A magyar erdészeti kutatás kiváló sze
mélyisége. Munkássága úttörő és meg
határozó az erdészeti munkatudomány
ban. Az erdei munkások munkakörül
ményeinek javításában, a fahasználat-
ban, az üzemi és munkaszervezésben je
lentős eredményt ért el. A világverseny-
nyé fejlődött fakitermelő verseny elin
dítója. Szakirodalmi munkássága: több 
mint félszáz tanulmány, öt könyv, há
rom tankönyv. Társszerzője 19 könyv
nek. A „Famunkák szakszerűen" és „Fa-
munkák jó szerszámmal" c. müvei ní
vódíjat érdemeltek ki. Kidolgozta az er
dészeti óvórendszabályokat, a matorfü-
részes döntési technológiát, kimunkálta a 
fakitermelésben bevezetett fejvédő dön
tősisakot. 

Az egyesületnek évtizedeken át fárad
hatatlan aktivistája volt a fahasználati 
és a gépesítési szakosztályban. A helyi 
csoportoknál a szakmai továbbképzés ke
retében több száz előadást tartott. Je
lenleg a budapesti szeniorok bizottságá
nak ügyvezető elnöke, elindítója és szer
vezője a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök 
Veteranisszimuszok Körének. 



Az 1988. év Caroius Clusius-emlékérmesei 
KVKLIS KÁLMÁN 

nyugalmazott gombaágazati vezető 

1950-ben szerezte meg gombaszakértői 
képesítését, majd tagja lett az OEE Mi
kológiái Társasága jogelődjének tekint
hető botanikai szakosztály mellett mű
ködő gombász körnek. 1953 óta, nyugdíj
ba vonulásáig mindennapi kapcsolatba 
került a gombakereskedelemmel, -érté
kesítéssel, gombaexporttal, az Erdei Ter
mék Vállalat munkatársa lévén. 

1965-től napjainkig tevékeny és aktív 
előadója a gombaismerő tanfolyamoknak. 
Elismert, igen jó előadó, aki nemcsak a 
gombák világában mozog nagy könnyed
séggel, hanem kitűnő általános biológiai, 
botanikai tájékozottsága révén, egészé
ben mutatja be és értékeli az erdők és 
a mezők gomba-, növényvilágát. Hosszú 
évtizedek óta vizsgáztatója o gombatan
folyamoknak. 1965 óta a társaság veze
tőségi tagja. Társszerzője több gombais
merő jegyzetnek, szabványnak és egyéb 

szakanyagnak. A társaságban nagy fi
gyelemmel kísért, igen sikeres előadáso
kat tart, az egyesületi élet aktív része
se, nagyszámú bel- és külföldi gombász 
tanulmányút szervezője. 

ALBERT LÁSZLÓ 
szaktanácsadó 

A fiatalabb mikológus generáció ki
emelkedő képességű tagja. A gomba
rendszertan egyes területein magas szín
vonalú, elmélyült munkát végzett, amely
nek eredményeiről gyakran számolt be 
szakelőadásokban, szakcikkekben. Az 
OEE Mikológiái Társaságának 1986 óta 
vezetőségi tagja, aktív szerepet vállalt 
az újraindult gombaismerő tanfolyamo
kon. Mikológiái munkássága ígéretes, a 
gombarendszertanban egyik méltó utódá
vá válhat a ma elő idősebb, nemzetközi 
tekintélyű mikológus nemzedéknek. 

Az OEE elnöksége a CAROLVS C.LU-
SWS emlékérem adományozásával a 
rendkívül kiemelkedő, értékes szakmai 
és társadalmi munkát ismeri el. 

Kína rovar- és gombakárosított erdőterülete messze meghaladja az összes érde
sítettét. Az ismert 3000 rovarfajból 2400 a károsító és különösen az utóbbi években 
bevándoroltak okoznak gondot. A z amerikai medveszövőt (Hyphantria cunea) „fe
nyősáskának" becézik, 1979-ben fedezték fel északkeleten és megfékezésére kellő 
tapasztalat hiányában rohamosan elterjedt. A „fenyőráknak" elnevezett pajzstetű 
(Hemiberlesia pitysophila) 1982-ben Hongkong, Macau felől hatolt be és 1987-ig 430 000 
ha területet árasztott el 18 város és körzet területén. A „fenyő-AIDS"-ként közis
mert Bursaphelenchus xylophilus egyenesen kipusztulással fenyegeti Kínában a 
fenyveseket. Nanjingban fedezték fel elsőnek 1982-ben. Először csak 200, 30—60 
éves feketefenyőfa esett áldozatául, de 1987-ben ezek száma már 500—600 ezerre rú
gott. Elterjedése ma már több mint 13 000 ha. A károsítok ilyen gyors elterjedésének 
okát legfőképp az utóbbi évtizedekben telepített erdők elegyetlenségében és a vé
dekezés elmulasztásában látják. 

(AFZ 1988. 19. Ref.: Jérome R.) 


