
Haraszthy László: 
Gyakorlati ragadozómadár-védelem 
„Szabadban élésünk gyakori kedves élménye a nagyobb 

testű ragadozó madarak megfigyelése, vadászásuk szemmel 
kísérése. Már csak ez is érdemessé teszi védelmüket. Ta
nultunk róluk, de ismereteinket mindig érdemes felújítani, 
bővíteni. Ilyen figyelmeztetést kaptam legutóbb az elmúlt 
év novemberének közepén a Kisalföldön hajnaltájt gépko
csival keresztezve egy laza csoportban zajló ölyv-vonulást." 

Az ilyen ismeretébresztgetéshez nyújt most segítséget 
Haraszthy László, a Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület ügyvezető elnöke. A meglepően ala
csony példányszámban - 1500 példány - megjelent, de 
másfélszáz oldalon, zsebkönyv alakban összeállított köny
vecskében rendkívül sok hasznos ismeretet közöl. Részle
tesen foglalkozik a hazánkban rendszeresen fészkelők (17 
faj), alkalmi fészkelők (3 faj), téli-nyári vendégek (7 faj) 
és alkalmi előfordulók (7 faj) sajátosságaival, mindazzal, 
ami a gyakorlati természetvédő munkájához szükséges. Tá
jékoztat az egyes fajok jogszabályi védettségéről, előfor
dulási gyakoriságáról hazánkban és egyes európai országok
ban, és végül kislexikonban foglalja össze a ragadozóma
dár-védelemmel kapcsolatos fogalmakat. 

Mindent egybevetve, rendkívül hasznos könyvecskével 
lettünk gazdagabbak. Köszönet a szerzőnek és a kiadást tá
mogató Zöldek Környezetvédő Ipari és Szolgáltató Kft-
nek! 

Jérőme René 

Az erdészettörténeti szakosztály 
idei első rendezvényét 

Budapesten tartotta 
Wentzely Dénes Üzen az erdő című könyvéről tartott is

mertetést. Elmondta életének jelentős állomásait, majd szólt 
a könyv keletkezési körülményeiről. A hallgatóságot külö
nösen meghatotta a szerző ember és erdő iránti elkötelezett
sége. Mindezt a hozzászólók - dr. Csötönyi József, dr. Koll
wentz Ödön és dr. Kovács János - nem győzték eléggé 
méltatni, s az előadót-szerzőt további munkára biztatni. 

Oláh Anna Bolyai Farkas erdélyi erdőfelügyelői pályá
zatáról és erdészeti tanulmányáról tartott előadást. Ismertet
te a marosvásárhelyi Teleki Téka Bolyaira vonatkozó anya
gát, majd ebből kiemelte az erdészeti tanulmányt. Rámuta
tott, hogy egyedül ez az erdészeti anyag jelent meg eddig 
nyomtatásban a több ezer oldalas hagyatékból. Mai értel
mezése, ismételt közlése azonban talán ráirányítja a figyel
met a neves matematikus és polihisztor életére és egész 
munkásságára. A hozzászólók - dr. Kollwentz Ödön és Sza
kács László - Bolyai Farkas erdészeti gondolatainak idő
szerűségét, illetve a magyar nyelven írt értekezés jelentősé
gét hangsúlyozták. 

A szakosztályülés az egyesületi kitüntetésre javasolt sze
mély megnevezésével ért véget. 

Dr. Oroszi Sándor 

ROVATVEZETŐ: 
WISNOVSZKY KÁROLY 

• Az Elnökség - a Somogyi Hcs felvetése 
alapján - újból tanácskozott az „erdészeü 
alkalmazotti földalap" kérdésköréről. Az 
időközben e témában bekövetkezett vál
tozások feltárását, illetve az Erdészeti 
Szakszervezettel való egyeztetést tart 
szükségesnek. 

• Az Erdészeti Szakszervezet - beadványa 
alapján - várja az Igazságügyi Miniszté
rium állásfoglalását, mely döntően befo
lyásolja a felvetés elbírálását. 

I A z Elnökség Kemencén tartott kihelyezett ülésén határozott a nemzet
közi szervezetekhez tartozás fenntartásáról és a szükséges tagdíjak be
fizetéséről (Európai Erdészek Szövetsége, Európai Természeti és Nem
zeti Parkok Szövetsége, Pro Silva). 

I Az FM Vadászati és Halászati Önálló Osztálya az Ipoly Erdő Rt. és 
az OEE Elnöksége közös tapasztalatcserét tartott a Börzsönyben azzal 
a céllal, hogy az érintettek - vadászati, erdészeü, tennészetvédelmi ha
tóságok és a gazdálkodást gyakorlók - együttműködését elősegítse. 

I A z OEE Titkársága felhívja mindazok figyelmét, akik az egyesület szer
vezésében külföldi utazáson vettek részt, hogy az alábbi előírásoknak 
- ha még nem tették - pótlólag feleljenek meg: 
- konkrét részletes jelentés 3 példányban a titkárságra; 
- útijelentéssel egyidőben az Erdészeti Lapok számára cikket kell le
adni; 
- felhívjuk a helyi csoportok és szakosztályok figyelmét, hogy helyi 
választásaik időpontját mielőbb küldjék meg az OEE titkárságára. 

Munkaterv 
1994 

Bajai csoport 
Március 4.: Vezetőségi ülés 

Téma: beszámoló összeálh'tása a vezetőség tevékenységéről, a tavaszi 
választások előkészítése 

Március 25.: helyi csoport ülés 
Témakörök: előadás az ágazat helyzetéről, jövőjéről (tervezett előadó az 

Erdészeti Hivatal, vagy az AV Rt. egy szakembere) 
Beszámoló az elmúlt időszakán végzett munkáról, az új vezetőség és a 
küldöttek megválasztása. 

Július 28. - aug. 2.: tanulmányúi-kirándulás Erdélyben. 

Balassagyarmati csoport 
Központi előadás: 

1994. március 24.: Kondor Endre és Kiss László: Beszámoló a német 
erdőgazdálkodás átalakításáról. Vezetőség lisztújítása. 

1994. május 26.: (előadó és téma később megjelölve) 
1994. október 27.: (előadó és téma később megjelölve) 
Vezetőségi ülés: 
1994. február 11.: A helyi választások előkészítése 
1994. november 11.: Az éves tevékenység kiértékelése és az 1995. évi terv 

előkészítése. 
Tanulmányút, szakmai bemutató: 
1994. szeptember 22.: A szakma lehetőségei a Cserhátban. 
Egyéb egyesületi munka: 

A z „Erdők Napja" mozgalmat kiszélesítjük. 

Debreceni csoport 
1994. február 4.: Vezetőségi ülés. 

Az éves munkaterv megbeszélése, a vezetőségválasztó közgyűlés előké
szítése. 

1994. március 18.: Erdőkezelési viszonyok változása. A témában előadást 
tart Steiner József igazgató, s hozzá csaüakozva más előadókat is fel
kérünk. 
A vezetőségválasztó közgyűlés előkészítése, a bizottságok megválasz
tása. 

1994. április 8.: Vezetőségválasztó közgyűlés. 
A z elmúlt öt év munkájának ismertetése, a választás megtartása. 

1994. május: A MTESZ megyei szervezetének Szövetségi Tanácsa kihe-
lyezea ülése Erdőspusztán. Az erdészeü csoport új vezetőségének be
mutatkozása. Terepi bemutató az Arborétumban. 

1994. 111. n. év: Előadás, helyi tapasztalatcserével Összekötve. Az ERTI 
Püspökladányi Kísérleti Állomásán folyó kutatások bemutatása. 

Nyugdíjasok Klubja: a klub munkájának újra indítása, a negyedévenkénti 
rendezvények megszervezése. 



Somogyi csoport 
/. n. év: A megye - elsősorban a SEFAG - erdeinek egészségi állapota. 
//. n. év: Az „Erdőtervezés" kérdései, az Erdőrendezőség közreműködésé

vel. 
///. n. év: Vadgazdálkodás, vadásztatás, vadlétszám... 

A vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás jelene, jövője. 
IV. n. év: Erdőfelújítási tevékenységünk eredményei és legfontosabb fel

adatai. 
Eseti rendezvények: 

Szakosztályok kihelyezett üléseinek megtartása. 
Szakközépiskola és Egyetem tanulmányútjainak megszervezésében való 
közremtlködés. 
Szakosztályi rendezvényeken való részvétel. 
Egyesületi Közgyűlés és Vándorgyűlés. 

Kiscsoportok rendezvényei: 
Helyi aktuális igények szerint... 
Allománynevelés ... jelölési, becslési bemutatók, tapasztalatcserék. 
Erdősítési szaporítóanyag átvétele, tárolása, szállítása, az erdősítések ki
vitelezése. 

Kiskunsági csoport 
Január: 1993. évi beszámoló és 1994. évi munkaterv megbeszélése (Kecs

kemét) 
Február: Aktuális szakmapolitikai tájékoztató az OEH és az OEE vezető

inek meghívásával (Kecskemét) 
Március: A HCS választásának lebonyolítása, vezetőség és küldöttek vá

lasztása az, országos közgyűlésre (Kecskemét) 
Aprilis-Május: Bugac. Erdőgazdálkodás és természetvédelem, terepi prog

rammal egybekötött közös rendezvény a Kiskunsági Nemzeti Park Igaz
gatóságával. 

Június: Erdő- és vízgazdálkodás (előadások vízügyi szakemberek meghí
vásával (Bugac) 

Augusztus: Erdészetek gyakorló szakemberei tájékoztatják egymást mun
kájukról (Bugac) 

Szeptember: Kétnapos tanulmányút a keszthelyi csoport területén. 
Október: A hagyományos nyugdíjas találkozó megrendezése. 
November-december: Külföldi tanulmányutakon részt vett tagtársaink él

ménybeszámolója. Az ERTI és a Szegedi Akadémiai Bizottság tagjai
nak előadásai (Kecskemét) 
Ezen kívül szervezzük és fogadjuk hazai és külföldi tagtársaink, erdé
szek szakmai és kulturáüs programját. 

Keszthelyi csoport 
Február: Helyi csoport küldötteinek és vezetőségének értekezlete. 

Téma: aktuális ágazati és vállalati kérdések, továbbá a választások el
őkészítése. 

Március: Helyi csoport küldöttgyűlés - vezetőségválasztás. 
Május: Négynapos észak-magyarországi tanulmányul. 
Június: Jelölőverseny kerületvezető erdészek részére. 
Szeptember: Erdőművelési bemutató (ápolási technológiák csemetekertben 

és erdősítésben). 
Szeptember: Nyugdíjas találkozó. 
Október: Fahasználati bemutaló: rövidfás közelítési technológia hegyvidé

ken. 
November: Hossztoló verseny kerületvezető erdészeknek. 

Fentieken kívül kislétszámú, nem a helyi csoport vezetősége által szer
vezett programokon az egyes erdészetek tagjai részt vesznek még. 
Továbbá amennyiben a szakmai közélet eseményei azt indokolják, tá
jékoztatót szervez a vezetőség. 

Mátrafüredi csoport 
Január: Erdészeti iskolák erdőhasználati munkaközösségeinek tapasz

talatcseréje. 
Február: A privatizáció és kárpóüás az erdészetben. 

Előadók: Smotzer András OEE elnök és Gál Sándor felügyelőség igaz
gató 

Március: Részvétel versenyzőként és segítségnyújtás a szervezésben: Er-
dészlanulók Szakmai Gyakorlati Versenyének iskolai fordulója. 
Tisztújító választás lebonyolítása. 

Május: Tanulmányút: Gödöllői arborétum. 
Részvétel a Szakma Kiváló Tanulója erdészeti szakmunkásverseny or
szágos döntőjének előkészítésében és lebonyolításában. 
A verseny alkalmával a csoport értekezletet tart Az oktatás és a gya
korlat kapcsolata a változások és a kialakuló jövő függvényében cím
mel. Előadások és vita (részben meghívott előadók). 

Szeptember: Tanulmányút: Aggteleki Nemzeti Park 
Egyesületi tag tanulóink versenye: gyérítés-jelölés, becslés. 

Október: Iskolai Erdésznap. Részvétel az előkészítésben, lebonyolításban. 
Tanuló tagtársak kiselőadásokat tartanak. 
Egyúttal értekezlet a csoport aktuális problémáiról. Ezt követően később 
meghatározandó aktuális témában előadás és vita (meghívott előadó). 

December: Csoportértekezlet - Az év értéelése, az 1995. évi feladatok és 
lehetőségek megbeszélése, munkaterv készítése. Előadás és vita később 
meghatározandó témában (meghívott és csoporttag előadó). 

Egri csoport 
Február: Összekötők megbeszélése. A termelő egységek új összekötőinek 

megválasztása. 
Március: Helyi csoport választások. 
Június: Nyugdíjas találkozó a Felsőtárkányi Erdészet területén. 
Július-augusztus: Erdei tábor szervezése általános iskolásoknak. 

Nagykanizsai csoport 
Január: Elnökségi ülés (beszámoló, munkaterv véglegesítése, választási 

előzetes). 
Február: Egyesületi kitüntetésekre javaslatok megtétele. 

PANNÓNIA 94. találkozó előkészítésének indítása. 
Március: Maribori Eg. munkatársai részére szakmai tanulmányút szerve

zése. 
Választási előkészületek. Jelölőbizottsági munka indítása. 

Április 15.: OEE helyi csoport vezetőségének újraválasztása. 
Zalaerdő Rt. fejlődési koncepciójáról előadás, fórum. 

Május: PANNÓNIA 94. regionális szakmai találkozó. 
Október: Tanulmányút Burgenlandba. 
December: Elnökségi ülés, beszámoló, 1995-ös munkaterv. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoport 
Február: Vállalkozási fonnák, új utak az erdőgazdálkodásban. Magán és 

üzemi erdők kezelése. 
Április: Tisztújító közgyűlés. 
Május: Erdész majális Harangodon. 
Július: Technológia váltás az erdőművelésben. Régi-új módszerek alkal

mazásának szükségessége. 
Szeptember: Tanulmányi kirándulás (Később meghatározott helyre az igé

nyek függvényében.) 
November: Az új erdőszövetkezetek és társulások működésének tapasz

talatai megyénkben. 

Baranyai csoport 
Február - csoport Összejövetel. 

A z 1994. évi helyi és országos választások előkészítése. 
Túrós László előadása: Mennyi vad volt, van Magyarországon? 

Március: Helyi választások. 
Április: Nyüvános rendezvény - A fák napja. 
Május: Szomszédolás - Szakmai kirándulás szomszédos csoportnál. 

Magánerdő tulajdonosok helyi klubjának megalakítása az OEE keretein 
belül. 

Szeptember: Szomszédok fogadása, a májusi rendezvény folytatása. 
November: Előadás az erdészeti politikáról. 

Sárospataki csoport 
Június 17.: Telkibányai Erdészeti Igazgatóság: Természetes és mesterséges 

erdőfelújítások az igazgatóság területén. 
Szeptember 9.: Tolcsva: Az új erdőtörvény tervezetének értékelése. Előadó: 

meghívón. 

Csongrád megyei csoport 
Február4.: 13 órakor vezetőségi ülés az Erdőfelügyelőség tanácstermében. 
Február 14.: 14 órakor közgyűlés és tisztújítás a MTESZ Technika Há

zában. 
Február 25. 13 órakor vezetőségi ülés az Erdészeti Szakközépiskola klub

termében. 
Március 9.14 órakor nyugdíjasok találkozója az Erdészeti Szakközépiskola 

klubtermében. 
Április 15. Vezetőségi ülés 

„Kiss Ferenc napon" való részvétel. 
Május: „Madarak és Fák napja" megszervezése. 
Július 8.: Nyugdíjasok találkozója 14 órakor az Erdőfelügyelőség tanács

termében. 
Július 15. 13 órakor vezetőségi ülés. 
Augusztus 5-6. A Vándorgyűlésen való részvétel. 
Szeptember 14.: Nyugdíjasok kirándulása Kecskemétre. Városnézés, arbo

rétum látogatása, Kiskunsági Nemzeti Park hivatalában tájékoztatás, is
merkedés. 

Szeptember 23. Vezetőségi ülés. 
Október: Éves tanulmányút. 
November 16. 14 órakor nyugdíjasok találkozója a DALERD Rt. központ

jában. 
Fórum megszervezése. 

December 16. Vezetőségi ülés. 



Győri csoport 
Február: Az 1996. évi világkiállításra történő felkészülés KEFAG-ra eső 

feladatai. 
A z OEE helyi csoport feladatai a magánerdő tulajdonosok segítésében. 
Az Alpok-Adria Régió, az önkormányzatok és az állami alapok által 
biztosított pénzforrások felhasználása az erdei jóléti berendezések fej
lesztésében. 

Április: A Burgenlandi Erdészeti Egyesület meghívásának eleget téve egy 
napos tanulmányút Burgenlandba a magán és állami tulajdonú erdők 
hatósági felügyelete témakör tanulmányozására. 

Május: Nyár fajtakísérleteink értékelése fatermesztési és fatechnológiai 
szempontból. Erdőállományaink nyesése. 

Június: Kétnapos tanulmányút egy alföldi erdőgazdaság területére. 
Szeptember: A tölgy és kőris J ö v ő j e a KEFAG által kezelt tájakban (Rá-

baköz-Hanság-szigetköz-Eszaki Pannonhát-Kisalföldi homokvidék). A 
szelíd és fekete dió termesztésének tapasztalatai. 

Október: (Új) vadászati törvény hatása a KEFAG munkájára. Egy földtu
lajdonhoz kötött bérbeadói jogú burgenlandi vadászterület megtekintése. 

December: Évzáró rendezvény a KEFAG központjában - aktuális témák 
megtárgyalása. 
Egyéb programok: 
- Erdészetek közötti tapasztalatcserék, elsősorban az erdőművelési kötl-
ségek csökkentését érintő témakörökben. 
- Szakmai tanulmányutak fogadása. 
- Lengyel-magyar erdészkapcsolataink ápolása. 
- A Burgenlandi Erdészeti Egyesülettel kapcsolattartás. 
- Kiss Ferenc szilsárkányi szülőházának fenntartása. 

Szolnoki csoport 
Február: Vezetőségi ülés. 
Március: Taggyűlés és vezetőségválasztás. 
Április: Fásítási hónap megyei rendezvénye. 

Előadó: Barátossy Gábor főtitkár 
Május: Szakmai vitanap aktuális kérdésekről. Tapasztalatcsere. Szolnoki 

Erdészet. 
Szeptember: A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás a privatizáció és a 

kárpótlás után. 
FelügyelŐségi, szövetkezeti rendezvény. 
Előadók, helyszín későbbi egyeztetés után. 

Október: Tanulmányút. 
A Borsodi EFAG, vagy a Mátra-Nyugat-Bükki EFAG területére érdek
lődéstől függően, 30 fő részvételével. 

November: Nyugdíjas erdésztalálkozó. 
December: Vezetőségi ülés. 

Szombathelyi csoport 
Február: Vezetőségi ülés. 
Március: Vezetőségválasztás előkészítése, összekötőkkel közösen. 
Április: Első dekádjában vezetőségválasztás, titkári beszámoló a 93-as év

ről, aktuális témák megvitatása. 
Május: A Vas megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok keretében 

a hagyományos Jeü Napok megszervezése a Jeli Arborétumban. 
Június: A PANNÓNIA 94' rendezvényein való részvétel 
December: Vezetőségi ülés, az év értékelése. 

Az év során folyamatosan, minden hónap első péntekén a Senior Klub 
keretén belül aktuális erdészetpolilikai, szakmai, egyesületi témák meg
vitatása, esetleges szükség szerinti kidolgozása. 

Tamási csoport 
Február: Az előzó" év tevékenységének rövid összefoglalása, külföldön járt 

kollégák szakmai útjáról beszámoló. 
Május: Tanulmányút, tapasztalatcsere a Somogyi EFAG-nál. 
Augusztus: nyugdíjas erdészek találkozója. 

Pilisi csoport 
Családi est: bár eddig hagyományos rendezvény volt, igényfelmérést 
kell végezni. Érdeklődés, igény esetén meg kell tartani. 

Február: Várkonyi Ágnes előadása Ökológiai kultúra címmel. ' 
Március: Szakmai előadás. A pártok véleménye az erdészetről, az erdő 

jövőjéről. 
Május: Jelölő verseny a Ráckevei Erdészetnél. 
Június: Erdészek-vadászok-művezetők napja a Szentendrei Erdészetnél. 
Augusztus: Műszaki nyugdíjas találkozó a Valkói Erdészeinél. 
Augusztus 27.: Koszorúzás Bajóton az Erdész emlékhelyen. 
Belföldi tanulmányutak: az erdészetek szervezésében, az általuk meghatá

rozott időpontban. 
Külföldi tanulmányutak: az erdészetek szervezésében, az általuk meghatá

rozón időpontban. 
Külföldi tanulmányút: Salzburg és környéke. 

Más programot nem tervez a vezetőség, mivel az erőket az OEE tiszt
újító közgyűlésének szervezésére kell fordítania. 

Zalaegerszegi csoport 
Március 22.: Helyi csoport tisztségviselőinek megválasztása. 
Október 13.: Magánerdőgazdálkodás problémái. 
December 8.: Űtibeszámoló Szibériáról. 

A munkatervünk ideiglenes, mivel a választások után az új vezetőség
nek kell a végleges tervet összeállítani. 

Budapesti Erdőfelügyelőség csoportja 
Február: Termelőszövetkezetek erdőgazdálkodása, tagi részarányok. 
Március: Kárpótlás 
Április: Az erdőfelügyeleti munka helye és szerepe a magyar erdőgazdál

kodásban. 
Május: A kincstári erdőgazdálkodás lehetőségei. 
Július: Tervezett szakmai tanulmányút (Ausztria, Grósz Glokner) 
Augusztus: OEE közgyűlésen való részvétel 
Október: 1. Szakmánkat érintő változások 

2. A köztisztviselői törvényben előírt feltételek teljesítési lehetőségei. 
November: Évzáró összejövetel. Szakmánkat érintő változások, megjelent 

törvények megvitatása, aktuális szakmai egyesületi kérdések. 
Egyéb egyesületi munka: Az OEE rendezvényein és a szakosztályok mun

kájában való részvétel. Szakmai tanácsadás települések fásítási parko
sítási munkájában való részvétel. 

FM csoport 
Március 18.: Vezetőségválasztó taggyűlés az OEE Fő u. 68. sz. központ
jában. 
Május 6.: Tanulmányút Abádszalókra a magán erdőbirtokok kezelésének 
időszerű kérdései témájában. 
Szeptember 14.: Az új törvények (erdő, vadgazdálkodás, erdőbirlokosság 
stb. megbeszélése a csülagvölgyi Információs Központban. 
Október 21.: Beszámoló a nagyobb léptékű erdőtelepítési programról az 
FM-ben. 

Pest megyei Tsz. Csoport 
Március 25.: Csoport megbeszélés és taggyűlés. 

Privatizáció és kártalanítás hatása a tsz-erdŐkre; a magánerdŐgazdáiko-
dás problémái; az 1994. évi munkaterv és költségvetés ismertetése; ve
zetőségválasztás. 

Április 28.: Fórum, tanácskozás. Magánerdőgazdálkodás és erdőgazdálko
dás szövetkezeti erdőkben. Erdőtörvény és erdőbirtoossági törvény 
(vagy tervezet) megbeszélése. Csoport egyesületi témák. 

Május 27.: Ankét és helyszíni bemutató. Erdők Napja. 
Fásítási ankét; erdők napja, helyszíni bemutató és privatizáció ;!letve 
részarány tulajdonba került erdőterületen. 

Augusztus 26.: Helyszíni bemutató a Pilisi Parkerdő Rt. területén. 
Jóléti és környezetvédelmi funkciók tanulmányozása. 

Október 28.: Helyszíni bemutató és tanácskozás. 
Fahasználati munkák és fafeldolgozás a magánerdőkben, illetve szövet
kezeti erdőben. 

November 25.: Csoport taggyűlés. 
Egyesületi témák megbeszélése. Az 1995 évi munkaterv és költségvetés 
tárgyalása. Időszerű szakmai témák megbeszélése. 
A rendezvényekre, a megjelölt, országos jellegű, de a megyében dol
gozó szakembereket érintő témák esetében, a legilletékesebb országos 
szervektől (főhatóság, erdészeti hatóság, egyesület, érdekképviselet stb.) 
témában jártas szakembereket hívunk meg a bevezető, tájékoztató és 
vitaindító előadások megtartására. Egyesületi csoport témákban pedig 
a csoport tisztségviselői vezetik fel az aktuális témákat. 

Erdők a Közjóért Szakosztály 
Évnyitó szak osztályülés: 1994. február Csillagvölgy 
Témája: Az Alapszabály módosítások végleges kiértékelése 

Kihelyezett szakosztályülések: 
- Tavasz (április-május): ópusztaszer; Szeged környéke; ismerkedés az 
ópusztaszeri erdészeü beruházással. Vezető: Csete György építész. 
- ő s z (őrség): A magánerdők helyzete. 

Külföldi tanulmányút: Nem alakult ki még végleges vélemény, az áraján
latok döntenek. Együtt más helyi csoporttal. Finnország vagy a pilisi 
helyi csoporttal Salzburg és környéke. 

Meghívott előadók: természetvédelem témaköre, erdészportrék sorozat kö
vetkező filmje. 

Erdészettörténeti Szakosztály 
/. negyedév: Az erdészeü irodalom története. 
//. negyedév: Természetvédelmi emlékek a Budai-hegységben. 
///. negyedév: 70 éves a püspökladányi szikkísérleü állomás. 
ÍV. negyedév: Erdészeü kultúra, erdészeti művelődés. 



Erdöfeltárási Szakosztály 
1994. március 15. és április 15. közölt: Szakosztályválasztás lebonyolítása 

az OEE Választási Bizottsága által megkapandó iránymutatás alapján. 
Hely: Budapest, Csillagvölgyi ú t 
További program két kihelyezett ülés megtartása erdőgazdaságoknál az 
új szak osztályvezetés szervezésétől függően. A jelenlegi vezetés elkép
zelése: 
a/ Tanulmányi ÁEG Rt.-nél Sopronban újszerű erdőfeltárási tervek és 
kivitelezések megvitatása és bemutatása. 
Időpont: 1994. IX n. év. 
b/ Később meghatározandó Erdőgazdaság Rt.-nél (esetleg a Pilisben) 
fennálló erdőfeltárási helyzet, építési szervezet jelenének és elképzel
hető jövőjének megvitatása 3 - 4 felkért erdőgazdaság ismertetésével, 
ÁVRT és FM EH hozzászólásával. 
Időpont: 1994. ffl. v. IV. n.év. 
Fenti kél elképzelés időpontja - az új szakosztályi vezetés elfogadása 
esetén - esetleg felcserélésre kerülhet a szükséges helyi egyeztetések 
során. 

Erdővédelmi Szakosztály 
1994. március 29-én Budapesten a szakosztály tisztségviselőinek meg
választása. Beszámoló az elmúlt évről, a részletes 1994-es lerv kidol
gozása. A szakosztály üléséhez kapcsolódóan 2 szakmai előadást is ter
vezünk. 
A szakosztály 1994. március l-re javaslatot készít a „Bedő Albert" és 
a „Kaán Károly" Emlékérem és Elismerő Oklevél odaítélésre vonatko
zóan. 
1994 év szeptemberében kétnapos, terepi bemutatóval egybekapcsolt 
szakosztály ülést tartunk, a helyi és az aktuális erdővédelmi problémák 
témakörében. A helyszín kijelölése folyamatban van, várhatóan a Vértes 
hegységet látogatjuk meg. A rendezvényhez kapcsolódó 20 000 Ft-os 
igényünket a kiadott űrlapon mellékeljük. Az összeget a szakosztály 
nyugdíjasainak részvételére fordítjuk. 

Erdörendczési Szakosztály 
Szakosztály ülések 
Március: Budapest. Az új magánerdők erdőrendezési problémái. 
November: Budapest. Az erdővagyonértékelés tapasztalait. 
Erdőrendezési Napok 
Szeptember: Heves-Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 
Tanulmányutak 
Május: Kárpátalja (egyidejűleg nyugdíjas találkozó). 
Szeptember-október: Csehország (kölcsönös tanulmányút). 

Erdőművelési Szakosztály 
Rendezvények 

Április 7.: Budapest A szakosztály 1993. évi munkájának értékelése; ve
zetőségválasztás. Előadó: Varga Béla. Szervezési forma: előadás, ta
nácskozás. Témafelelős: Reményfy Lászlóné. 

Június 15.: Budapest A természetszerű erdőgazdálkodás kiterjesztésének 
szakmai kérdései. Előadó: dr. Papp Tivadar. Szervezési forma: előadás, 
tanácskozás. Témafelelős: a szakosztály elnöke. 

Szeptember: Budapest Az erdőművelés helyzete, problémái és küátásai a 
privatizált erdőkben. Előadó: Steiner József. Szervezési forma: előadás, 
tanácskozás. Témafelelős: a szakosztály elnöke. 

Munkabizottsági témák 

a/ A szakmai törvények előkészítésével kapcsolatos tevékenység. Té
mafelelős: a szakosztály titkára. Módszer: a szakosztály véleményének 
összefogása, feldolgozása, terjesztése. 
b/ Az erdőművelés helyzete, problémái és kilátásai a privatizált erdők
ben című rendezvény előkészítése. 

Erdei Vasút Szakosztály 
Március 19.: Királyrét (név szerinti meghívottak); A magyar Közlekedési 

Közművelődésért Alapítvány rendezésében összejövetel; Választási el
őkészületek megtárgyalása. 

Április 3.: Budapest 11.00 Helyi választás. 
Szeptember 20-21.: Baja A gemenci ÁÉV-nél pályaépítési munkálatok 

korszerű kivitele. 

Gépesítési Szakosztály 
Március: Budapest A vezetőségválasztási előkészítő bizottság beszámolója 

a végzett munkájáról; A szakosztály vezetőségének megválasztása; Tá
jékoztatás a magán- és erdőbirtokossági társulások műszaki kérdéseiről. 

Július 3-6.: München EN'TERFORST '94 (a szakosztály hagyományos ren
dezvénye). 

November: Vidéken Az új vezetőség meghatározása szerint; Az 1994. év 
munkájának összefoglalása és az 1995. munkatervének elfogadása. 

Fakereskedelmi Szakosztály 
1994. évben két belföldi és a közeli szomszédoknál egy külföldi prog
ramot szervezünk. Várhatóan májusban a Szegedhez kötődő Délalföldi 

Erdészeti Rt., a Lemez- és Bútorlap Kft., illetve a Szegedi Fumérter-
melő Kft. vendégei leszünk. 
Külföldi programunkat horvát, román, kárpátaljai vagy szlovákiai terü
letre tervezzük. 
Várhatóan szeptember végén, októberben gondoltuk a harmadik össze
jövetelünket Kelet-Magyarország térségébe, az Interspan Kft-hez, a 
Felsőtiszai Erdőgazdasághoz, az ÉRDÉRT Rt. telepeire, a „Baktafa" 
vegyes érdekeltségű kft.-hez. 

Szeniorok Tanácsa 
Január hónapban értékeljük az állami erdők privatizációjával kapcsolatos 

1993. évi tapasztalatokat. Újabb állásfoglalást szövegezünk, amely a 
jövőre nézve javaslatokat is tartalmaz. Az állásfoglalást hasznosítás vé
gett megküldjük az OEE elnökének. 

Január-februárban megtárgyaljuk a termőföldről szóló törvény-tervezetet 
és az erdészeti vonatkozású észrevételeinket írásba foglaljuk, amelyet 
megküldünk az OEE elnökének. 

Márciusban megszervezzük és lebonyolítjuk az Szeniorok Tanácsában a 
tisztújítást. 

Januártól augusztusig részt veszünk az OEE üsztűjítását előkészítő válasz
tási bizottság munkájában. 

Májusban az FM helyi csoporttal közösen Abádszalókon tanulmányozzuk 
a magántulajdonú erdőgazdálkodást. 
Az OEE-t képviseljük a MTESZ Szov. Biz. ülésein. 2 fő erdőmémök 
és 31 fő erdész egyéni nyugdíjemelését kezdeményezzük. 
Részt veszünk a Bánya-, Kohó- és Erdőmémök Veteranissimusok Kö
rének összejövetelein és a szokásos decemberi találkozóján. 

Ellenőrző Bizottság 
Április: Az 1993. évi gazdálkodás és az 1994. évi terv megvitatása. 
Június: Az 1993. évi határozatok végrehajtásának vizsgálata; A helyi cso

portok, szakosztályok tevékenységének értékelése; A közgyűlési beszá
moló elveinek megvitatása. 

• 
Szegeden a Technika Házában tartotta a Csongrád megyei helyi csoport 
e l ső idei közgyűlését, mely egyben vezetőségválaztó gyűlés is volt. 
Az elnöki és titkári beszámolók után, melyet Frőhlich András és Sere Fe
renc tartottak, a vezetőség lemondott, majd a jelölőbizottság javaslata alap
ján megválasztották az új tisztségviselőket. Eszerint: 
Elnök: Frőhlich András 
Titkár: Sere Ferenc 
Vezetőség: Ádám Péter, Föglein László, Gősi Ernő, Lóczj Pál, Polner Fri-
gyesné, Dr. Polner Antal, Szamosi Jánosné, Zsibók András. 
Választmányi tag: Halápi Nándor. 
Frőhlich András köszönő beszédében kiemelte, hogy a csoportban 123 diák 
van és ezek képviseletét, részvételüket az egyesület munkájában nagyobb 
figyelem és segítség kell hogy kövesse. 
Meghívott vendégként jelen volt Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok főszer
kesztője, aki felszólalásában az egyesületi munka felértékelésének fontos
ságáról fejtette ki gondolatait, kérve a jelenlévőket, hogy a helyi csoport 
életéről gyakrabban és részletesen tájékoztassák a lap olvasóit. 

• 
Országos Erdészeti Egyesület Közjóléti Szakosztály Visegrád 

Üdülóerdő és erdőpusztulás, legelőerdő bemutatása a környezetvédelmi 
problémák - szemét, hulladék gazdálkodás - a Balaton felvidéken. A ta-

E havi számunk szerzői 
Bartha Dénes EFE Sopron 
Detrich Miklós SEFAG Rt Kaposvár 
Hajdú István erdőm énrok Barcs 
Jéröme René erdőmérnök Budapest 
Kádár Zoltán erdőm énrök Szolnok 
Molnár György erdőmémök Veszprém 
Molnár Sándor EFE Sopron 
Páll Miklós Erdőfelügyelőség Zalaegerszeg 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Rédei Károly ERTI Sopron 
Schallkházi Lipót erdész Perenye 
Spiegl János erdőfelügyelő Kecskemét 
Szemerei Tamásné EFE Sopron 
Szodfridt István EFE Sopron 
Telegdy Pál ERDŐSZÖV Monor 
Tokody Mihály erdőmérnök Budapest 
Traser György EFE Sopron 
Varga Béla OEE Eger 
Várhelyi István M T A - V E A B Veszprém 
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1993. évben 

Munka 
hely 

Ország Rendez- Idő- Költség-
vény pont viselő 

Munka 
hely 

Ország Rendez- Idő- Költség-
vény pont viselő 

Schmotzer 
András 

Schmotzer 
András 

OEE elnök - Bp. India Együtt- 92.12. 
m. {korm. 05-10. 
szintű) 

OEE elnök - Bp. Németo. Egy. és 93.05. 
egy.vez. 24-29. 
tov.képz. 

Barátossy Gábor OEE főtitk. Bp. 
Dr. Marjai Zoltánné OEE ügyv. L Bp. 
Dr. Gőbölös Antal Erdőt Kecskemét 
Dr. Szőnyi László OEE nemz.üi.Bp. 
Rakk Tamás Veszprémi Eg. eln. 
Halász Gábor FM-ERSz Bp. főig. 
Sódar Pál Kiskunsági EFAG v.ig. 
Lukács Sándor HM Bp. Eg. vez.íg. 
Dobó István Pilis ÁPEG - Visegrád ig. 
Ormos Balázs Tan. ÁEG. - Sopron ig. 
Dr. Dobroszláv Vértesi EFAG - Tatab. ig. 
Lajos 

Végvári Jenő Kaszói Rt - Kaszó vez. ig. 
Cserép János Borsodi EFAG ig. - Miskolc 
Bóna József Somogyi EFAG - Kaposvár 
Dr. Pető József Szombath. EFAG ig. 
Káldy József Mecseki EFAG Pécs ig. 
Balsay Miklós VADEX - sz.fehérv. v. ig. VAD EX 
Pataky Károly FEFAG-Ny.háza vezig. Felsó'tiszai EFAG 
Safcsák Judit Pilisi ÁPEG Németo. Tan.út 93.06.2 

-Bp. Erd. 0-27. 
Dr.Sólymos Rezső 

Dósa Gyula Nagykunsági EFAG 
Dr. Anda István OEE-EB elnök Bp. Ausztria Osztrák 93.06. 

Erd. Egy. 21-24. 
Kertész József OEE alelnök Bp. 
Dr. Anda Istvánné Visegrád 
Varga Béla OEE alelnök Bp. Franciao. Pro Silva 1993.06. 

Kong. 21-24. 
Garamszegi István Mátrai EFAG -Eger 
Iványi Miklós Zalai EFAG - N.kanízsa 
Dr. Papp Tivadar Mecseki EFAG - Pécs 
Ormos Balázs Tan. ÁEG. Sopron 
Vörös Attila 
Barna Tamás EFE - Sopron 
Agócs József 
Vigh Péter 
Dr. Bartha Dénes 
Dr. Lenár György Borsodi EFAG - Miskolc 
Kozma Károly Felsőt EFAG - Ny.háza 

Oláh Tibor 
Balsay Antal VADEX Sz. fehérvár 
Dr. Szabó Bp. Term. véd. lg. 
Sándor 
Halász Gábor FM ERSZ Bp. 
Wisnovszky Károly Erdőterv. Ir. Bp. 
Hajdú Tibor Erdőterv. Ir. Z.egerszeg 
Dr. Péti Miklós Erdőterv Ir. Veszprém 
Dr. Csötönyi József MOSZ Budapest MOSZ 
Gadó György FŐK Budapest 
Török Olga EFE Sopron egy.hallg. Norvégia Tan.út 93.07.26. 

-08.23. 

OEE-MTESz 
-OMFB ét 

OEE és Bajor 
Erd. Egy. 

Veszpr. Rt 
FM ERSz. 
KEFAG 
HM Bp.-i Eg. 
Pilisi ÁPEG 
TÁEG 
Vértesi EFAG 

Kaszó Rt 
BEFAG 
Somogyi EFAG 
Szombathelyi Eg. 
Mecseki EFAG 

Deutsche 
Waldjugend 
(Roland 
Migende) 
Szolnoki EMH. 
OEE 

saját 
OEE 

Mátrai EFAG 
Zalai EFAG 

Tan. AEG. 

EFE 

Borsodi EFAG 
Felsó'tiszai 
EFAG 

VADEX 
Bp.-i Term. 
véd. lg. 
FM ERSZ Bp. 

Sidló Erika Erd. Szakk.ísk. - Németország 93.07.31. Deutsche 
Mátrafüred-tanár -08.14. Waldjugend 

Hostióczki Ákos tanuló (Roland 
Kovács István Migende) 
Miglécz Gábor 
Vajda Zoltán 
Varga Balázs 
Varga Béla OEE alelnök Bp. Szlovénia Réssel 93.09. 

emlékülés23.-24. 
Nádas József Erdőt - Kaposvár 

9. Schmotzer András OEE elnök Bp. 

Dr. Szőnyi László OEE nemz.szakértő 
Dr. Marjai Zoltánné OEE ügyv.titk. Bp. 

10. Dr. Szőnyi OEE nemz. Ausztria 
László szakértő 

Dr, Marjai Zoltánné OEE ügyv. titk. 
Füredi Tibor VADEX Sz.fehérvár VADEX 
Czövek Zoltán 
Jakovics István 
Kiss Károly 
Dr. Varga Szabolcs EFE - Sopron egy.adj. 
Kovács Árpád EFE-Sopron egy.hallg. 
Varga István Tan.ÁEG.Sopron főm. 
Bogdán János Tan.ÁEG Sop'on oszt.v 
Kovács János Tan.ÁEG.Sopron erd.v.h. 
Mogyorósi József Balatonf.EFAG Keszthely 

Németo. Bajor Erd.93.10. 
Eg.közgy. 06.08. 

Austro- 93.10. 
foma 11.-16. 
-ttan.út 

- Eger 

Al. + saját 
Norvég 
Erd. Egy. 

Dr. Viharos Zsolt 
Wagner Tibor Mátrai EFAG -
Zsilvölgyi László 
Jurecska Endre 
Firbás Nándor Gyulaji ÁEVG Tamási 
Rosenberger Ferenc 
Végvári András Kiskuns. EFAG Kecskemét 
Fodor Mihály 
Scheibl Antal 
Zöldág János 
Gál Sándor 
Nagy Imre Erdőf. - Zalaegerszeg Erdőfelügyelőség 
Soós László Mecseki EFAG Pécs 
Dr. Göndöcz Gyula Somogyi EFAG Kaposvár 
Bárányi Katalin Pilis ÁPEG Visegrád 
Bíró László 
Géczi Béla 
Iványos László 
Szommer József 
Zambó Péter 
Szkalák Gyula Erdőterv.Ir.-Sz.hely Ausztria Austro-

foma 
+tan. út 

Kolozsvári Ákos FM-ERSz Budapest 
Pálhalmi János HM EG Rt-Budapest 
Gál Sándor Erdőfelügy. Eger 
Kiss János Szikra Erd. Kft 
Dr. Szikra Dezső Bp. Term.vód.lg. 
Dobos Antal 
Bezeczky Árpád 
Janata Károly 
Sára János 

93.10. 
11.-16. 

OEE+Bajor y. 
Erd.Egy. 

OEE + részt
vevők 

EFE 
EFE 
TanÁEG. 

Balatonfelvidéki 
EFAG 

Gyulaji ÁEVG 

Kiskunsági EFAG 

Mecseki EFAG 
Somogyi EFAG 
Pilisi ÁPEG 

FM-£RSz 
Budapest 

HM Eg.Rt Bp. 
Erdőfel. Kft 

Bp. Term.Véd.lg. 

pasztalatcserén 40 fő vett részt. Állomásaink: ' 
Csopak: A polgármester előadást tartott az önkormányzat gondjairól a fe-
nyőpusztulás miatt. Helyszíni bejárás. 
Veszprémfajsz: Legelőerdő kialakulása. A legeltetés felhagyása óta a ter
mőhelyen nagy fajgazdagságú és nagy Ökológiai értéket képviselő több
szintű állomány alakult ki. Ugyanitt a leendő szeméüerakóhely problémá
jával foglalkoztunk. (Rendszeres ellenőrzés és egyengetés, lezárás.) Na
gyobb régió - közös hulladék-kezelő. 
Természetvédelem Hegyesd és Szentbékállai kőtenger bemutatása. A Folly 
arborétum megtekintése. Kiértékelés. A hozzászólások a szakosztálytagok 
azon készségét fejezték ki, hogy közösen véleményezzék a látottakat. Cso
pak esetében Szaszik Mária és Hibbey Albert vállalta a javaslat, vélemény 
kidolgozását. 

• 
Decemberben az OEE Információs Központjában tartotta Összejövetelét, 
melyen meghallgattuk dr. Várkonyi Ágnes előadását „Magyarország öko
lógiai kultúrája" címmel. 
Az előadás után a résztvevők értékelték az elmúlt évi tevékenységet. Hib
bey Albert ismertette a Csopak önkormányzata részére készített vélemé
nyezést. 
A szakos ztálytagok ismételten elvállalták az alapszabály kidolgozásában 
való részvételt. 
Az összejövetelt az elmúlt évi tanulmányutakról készített videó filmek be
mutatásával zártuk. 

Bárányi Katalin 
szakosztálytitkár 



TISZTELT 
ERDÉSZETEK, 

VADÁSZTÁRSASÁGOK! 

SZERETNÉK ÖNÖK, HOGY 
ÚJONNAN ÜLTETETT 

CSEMETEÁLLOMÁNYUK 
EGYENLETESEN FEJLŐDJÖN? 

A FERROBETON RT. FELAJÁNLJA AZ ÁLTALA GYÁRTOTT ÉS 
FORGALMAZOTT, TÖBBSZÖRÖSEN KIPRÓBÁLT, „VADVÉDELMI" 

CÉLOKRA KIFEJLESZTETT HEGESZTETT HÁLÓJÁT. 
VÉDELMI MEGOLDÁSOK KÖZÜL 

HOSSZÚ TÁVON A LEGGAZDASÁGOSABB. 
IDŐTÁLLÓ 

ÁTHELYEZHETŐ 

REFERENCIA MEGTEKINTHETŐ: 
ZALA-ERDŐ RT. ÉS 

SOMOGYI ERDÉSZETI- ÉS FAIPARI RT. TERÜLETÉN. 
AZ EDDIG FELÁLLÍTOTT KERÍTÉSEKKEL A VADAK KIVÉTELÉVEL 

MINDENKI ELÉGEDETT. 

INFORMÁCIÓ ÉS MEGRENDELÉS: 
FERROBETON RT. 

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22. 
Csepreghy Béla Tel.: (25) 323-813 Fax: (25) 311-851 



urjíurist 

3. Nemzetközi Fegyver-, Horgász-, 
Vadászkiállítás és vásár 

1994. április 7-10. 
Budapest Sportcsarnok 

(XIV. k e r . , I s t v á n m e z e i ú t 3-5.) 

A k i á l l í t á s t é m a k ö r e : 

terepjáró autók 
vizi járművek 
erdészeti gépek 
fegyverek 
ló'szerek 
fegyverszekrények 
vadász- és sportíjak 
vadászati kiegészítő eszközök 
fémtisztítók 
optikai tárgyak 

- lámpák 
- kések 
- bőrtermékek 
- ruházat 
- vadvédelmi berendezések 
- környezetvédelmi berendezések 
- horgászati felszerelések 
- vadászati, horgászati turizmus 

és szolgáltatás 
- preparátorok 

Megtekinthető: 10.00 - 18.00 h-ig. 
Szeretettel várunk 

minden kiállítót és látogatót. 

Vidéki látogatóink részére a MAV 
50%-os utazási kedvezményt biztosít. 

HUNTURIST RT. 
H-1024 Budapest, Retek u. 34. 

Telefon: 115-24-03,115-82-60,115-22-81.136-39-16 
Fax: 135-23-56 




