
R O V A T V E Z E T Ő : DR . S Z I K R A D E Z S Ő 
Az OEE helyi csoportjainak 

1995. évi munkaterve 

Bajai csoport 
Március 24. Az OEE helyzete (ter

vezett előadó az orsz. vez. tagja) 
Augusztus folyamán erdélyi kirán

dulás (résztvevők, akik 1994. évben 
lemaradtak) 

November 24. Az ágazat helyzete. 
Előadó: FM Erd. Hiv. részéről. 

Dudás Pál 

Balassagyarmati csoport 
Február Vezetőségi ülés - Az 1994. évi tevékenység és az előttünk 

álló feladatok megbeszélése. 
Március Központi előadás - Az erdőbirtokosságról és a szakirányí

tásról - Beszámoló az ausztriai tanulmányútról. 
Május (Előadó és téma később megjelölve) 
Szeptember Tanulmányút, szakmai bemutató - A szakma lehetősé

gei a Cserhátban. 
Október (Előadó és téma később megjelölve) 
Egyéb egyesületi munka Az „Erdők Napja" rendezvények megszer

vezése, segítségül híva a 71/94.(V.7.) kormány rendelet. 
Zorvan Györgyné 

Debreceni csoport 
Január Vezetőségi ülés - Az éves munkaterv megbeszélése. 
Február vagy március eleje Szakmai előadás - Dr. Tóth Béla: Az 

európai nyárfabizottság ülése, Gabnai Ernő: Olaszországi nyárfater
mesztés. 

Március vagy április Erdőrészletenkénti költség- és hozamelemzés 
- előadás a nyíregyházi csoporttal és a Nyírerdő Rt.-vel közös szerve
zésben. 

Május Belföldi tanulmányút - Szakmai tapasztalatcsere Szatmár-
Beregbe. 

Szeptember Az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomáson folyó ku
tatások bemutatása. 

November Közös rendezvény a Hajdú-Bihar megyei Magánerdő 
Tulajdonosok Egyesületével, a magán erd ő-gazdálkodás aktuális prob
lémáival. 

Szemerédy Miklós 
Egri helyi csoport 
Február Megbeszélés a helyi csoport üzemi, társintézményi össze

kötőivel, elnökségi tag részvételével. 
Május Belföldi tanulmányút a Bakonyba. 
Június Nyugdíjas találkozó. 
Szemptember Külföldi tanulmányút a Kárpátalján. 
Október A keszthelyi helyi csoport fogadása Heves-Borsodi domb

vidéki tanulmányútjukon. 
November A hazai Pro Sílva szervezet működésének eddigi tapasz

talatai. Rendezvény meghívott előadókkal. 
Caramszegi István 

Gödöllői helyi csoport 
Január Előadás, filmvetítés - Szarvasfarmok Új-Zélandon. 
Április Előadás - Magánerdő-gazdálkodás, erdőbirtokossági társu

lások. 
Szeptember Tanulmányút - Erdőművelési, fahasználati bemutatók. 
December Előadás - A természetvédelem aktuális kérdései. 

Somogyvári Vilmos 
Győri helyi csoport 
Február Számítógép használata az erdőgazdasági gyakorlatban. Te

repi adatrögzítési lehetőségek. Élőfa minőségének vizsgálati lehetősé
gei, valamint a nagyvad-hántáskár hatása a lágy lombos fák faminősé-
gére. Tervezett színhely: észak-hansági erdészet. 

Február Kisalföldi erdészek bálja. 
Április A tölgyek és a magaskőris jövője a Kisalföldi Erdő Rt. által 

kezelt erdőgazdasági tájegységekben. Tervezett színhely: rábaközi er
dészet. 

Június Erdészeti növénynemesítés helyzete a Kisalföldi Erdő Rt. fa
fajpolitikájában. Tervezett színhely: dél-hansági erdészet. 

Szeptember A Duna szlovák részről történő elterelésének hatása az 
ártéri erdészetek erdőállományára és gazdálkodására. Tervezett szín
hely: mosón magyaróvári-győri erdészet. 

Október Vadgazdálkodás az Rt. által bérbeadott területeken. Külö

nös tekintettel a kerítés nélküli természetszerű erdősítések vadkárelhá
rítási tapasztalataira. Tervezett színhely: Ravazdi Erdészet. 

November Találkozó a csoport nyugdíjasainak a hansági erdőgaz
dálkodás bemutatásával. 

December Évadzáró rendezvény az erdőgazdaság központjában (él
ménybeszámolók). 

Tervezett tanulmányutak, kapcsolatok: 
- a már hagyományos lengyel kapcsolat ápolása; 
- az 1994-ben megkezdett erdélyi erdészeti kapcsolatok kiszélesíté

se; 
- a Burgenlandi Erdészeti Egyesülettel élő kapcsolat fenntartása; 
- tanulmányút a Kiskunsági Erdőgazdaság Rt. területére; 
- részvétel az 1995. évi vándorgyűlésen. 
Támogatjuk: 
- az erdészetek egymás közötti tapasztalatcseréinek szervezését; 
- a társerdőgazdaságok, intézmények OEE és egyéb szakmai cso

portjainak látogatásait; 
- az erdővel kapcsolatos közéleti rendezvények szervezését, azok 

feltételeit biztosítjuk; 
- csoportunk tagjainak egyéni, tudományos munkásságát; 
- a környezetünkben szerveződő magánerdő-gazdálkodást, erdőte

lepítéseket. 
Balsay Endre 

Győr-Moson-Sopron megyei magánerdőgazdálkodási és kör
nyezetvédő' helyi csoport 

Március Jogszabályok, érdekvédelem (szakmai nap). Az erdélyi út 
feltételeinek megbeszélése. 

Nyár: Cserecsoport fogadása szakmai tanulmányúton. 
Elfogadott pályázat teljesítése. 

Holla Sándor 
Békés megyei helyi csoport 
Február 25. Erdészbál - Sarkadremetei vadászház. 
Április 13. Taggyűlés és szakmai program - Bemutatkozik a Ter

mészetvédelmi Igazgatóság. 
Július első fele Erdész-piknik - Sarkadremete skeet pálya. 
Szeptember közepe Szakmai tanulmányút. 
Október első fele: Szakmai előadássorozat magán-erdőtulajdonosok 

részére. 
Szani Zsolt 

A kaposvári helyi csoport tevékenységét az alapszabály szellemé
ben, az aktuális tennivalók figyelembevételével rögzíti. 

Tervezetünk laza és rugalmas, lehetőséget hagyunk a körülmények
hez való igazodásra. 

Kiscsoportjaink valamennyi erdészeti egységnél tevékenykednek, 
az ottani irányítók és tagtársak szakmai érdeklődésének, felkészültsé
gének megfelelően változatosan, de növekvő igényességgel dolgoznak. 
Kiscsoportjaink negyedévenként tervszintű rendezvényt szerveznek, il
letve a különleges helyzethez igazodóan választanak időközi rendez
vény témát. 

Tervezett rendezvények: 
1. n. év: Erdészbál előkészítése, lebonyolítása. 
//. n. év: Az erdőfelújítások állapotának elemzése - Felkért rendező 

az erdőművelési osztály vezetője. A kimagaslóan értékes erdőállomá
nyok kezelése legfontosabb szakmai feladatunk. Felelős: Kelemen Sán
dor erdőműv. oszt. vez. 

///. n. év: Erdőállomány-gazdálkodás j e l ene - jövő je . A rendezvény 
felelőse: Kozma Ferenc, a Kaposvári Erdőrendezési Szolgálat igazga
tója és Nádas József erdőfelügy. kolléga. 

Folyamatos Az állami erdőgazdálkodó szervezetek együttműködése 
a magánerdők tulajdonosaival, szövetkezetekkel. A témafelelős: Csá-
vics János magánerdő gazdálkodási előadó, Choma Zsolt kereskedelmi 
osztályvezető. 

Az év során egy alkalommal konzultációs megbeszélés a megye or
szággyűlési képviselőivel. 

Részt veszünk az egyesület közgyűlésén, s szándékaink szerint min
den további jelentős eseményen. 

Dr. Spingár Ferenc 
Kiskunsági helyi csoport 
Január 1994. évi beszámoló és 1995 évi munkaterv megbeszélése, 

vezetőségi ülés (Kecskemét). 
Február Région Bács-Békés-Csongrád megye helyi csoportjai 

együttműködésének előkészítése (Asotthalom). 
Március Erdőgazdálkodás-vízgazdálkodás - előadások vízügyi 

szakemberek és gyakorló erdész szakemberek meghívásával (Bugac). 



Április-május Privatizáció, m agánerdő-gazdálkodás - Tájékoztató 
az F M EH előadójának meghívásával (Kecskemét). Külföldi tanul
mányút szervezése Szlovéniába. 

Június Erdészetek gyakorló szakemberei tájékoztatják egymást rö
vid előadások formájában munkájukról (Bugac). 

Augusztus Részvéte] az OEE pécsi vándorgyűlésén. 
Szeptember Hagyományos nyugdíjas találkozó megszervezése - A 

helyszín később kerül eldöntésre. 
Október Kétnapos tanulmányút megszervezése a pilisi csoport terü

letére. 
November-december Külföldi tanulmányúton részt vett tagtársaink 

élménybeszámolója (Kecskemét). 
Az ERTI és a Szegedi Akadémiai Bizottság tagjainak előadása 

(Kecskemét). 
Ezenkívül szervezzük és fogadjuk hazai és külföldi tagtársaink, er

dészek szakmai és kulturális programjait. 
Bognár Gábor 

Miskolci helyi csoport 
Február Beszámoló az USA-beli tanulmányútról - Steiner József, 

a Miskolci Erdőfelügyelőség igazgatója. 
Február-március Tájékoztató az új erdőtulajdonosok részére az 

akácosok sarjaztatásáról, annak technológiájáról és „szabadföldi fater-
mesztéséről" - Kapusi Imre tud. munkát. ERTI. 

Május-június Szakmai kirándulás a Börzsönybe (1994-ben elma
radt). 

Augusztus A sárospataki helyi csoporttal közös rendezvény a Bükk 
hegységben. 

Buk Júlia 
Nagykanizsai helyi csoport 
Január Zala országgyűlési képviselőivel a magyar erdőgazdálkodás 

és ezen belül a zalai erdőgazdálkodás helyzetének megismertetése. A 
tájékoztatást adók között minden szektor képviseltetné magát. 

Március Erdőművelési szakmai nap, állománynevelés, gyérítések 
kijelölésének szakmai követelményei a ZALAERDO Rt.-nél. A végre
hajtásban tevékenykedő erdész és erdőmérnök kollégák részére az el
vek, követelmények szinkronba hozása. Erdőgazdálkodók, különös te
kintettel az újonnan alakult magántársulások ez irányban érdeklődő 
tagjai szakmai ismeretének gyakorlati bővítése. 

OEE Kereskedelmi Szakosztály kihelyezett ülése. 
Május PANNÓNIA 95 Maribor (2 fő). Nemzetközi szakmai tanács

kozás. OEE Erdők a Közjólétért Szakosztály kihelyezett ülése. 
Június Vándorgyűlés a Mecseki Erdészeti és Faipari Rt. és a pécsi 

helyi csoport szervezésében. 
Tájékoztató az erdőgazdálkodás helyzetéről, az FM Erdészeti Hiva

taltól felkért előadó. Időpont a vándorgyűlés függvénye. 1995 második 
féléves tagdíjak rendezése. 

Augusztus Tanulmányút, egy később meghatározandó helyszínre. 
Szeptember 2. Pro Silva magyarországi rendezvényének zalai tanul

mányútja. Osztrák szakmai csoport fogadása tanulmányútra. 
Október Erdőművelési szakmai nap, erdőművelési feladatok terve

zése, nyilvántartásának új lehetőségei. Cél, mint a tavaszi rendezvé
nyen. Az egyes erdőgazdaságoknál létező módszerek bemutatása. 

December Az éves munka értékelése, jövő évi feladatok megbeszé
lése. 1996 első félévi tagdíjak rendezése. Tagnyilvántartás pontosítása. 

Tihanyi Gyula 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoport 
Január Erdei fuvarozók szakmai találkozója. 
Február Ismertetés és konzultáció az erdőbirtokossági törvényről és 

az 1995. évi erdőtelepítési támogatási rendszerről. 
Május Erdészmajális. 
Június Erdélyi tanulmányút cserelátogatás keretében. 
Július Erdészeti gazdasági konferencia Erdőrészlet mélységű költ

ség-hozam gazdálkodás címmel. 
Szeptember Az év legjobb kerületvezető erdésze és vadásza. 

Sári Zsolt 
Sárospataki csoport 
Január Vezetőségi ülés - 1994. évi munkaterv és rendezvények ér

tékelése, 1995. évi munkaterv összeállítása. 
Április Vezetőségi ülés - Új tagdíjfizetési kötelezettségek teljesíté

se, taglétszám regisztrálása, első félévi csoportrendezvény egyeztetése, 
előkészítése. 

Május 1995. II. félévi szakmai program előkészítése, 1996. évi 
munkaterv egyeztetése. 

Június Tájékoztató a csoport helyzetéről, létszámának változásáról, 
pénzügyi helyzetéről. A magyar erdőgazdálkodás mai helyzete és szük
séges teendői az új tulajdonviszonyok változása tükrében. 

Augusztus Az erdészeti igazgatóságok, az erdőbirtokosságok és 
egyéb erdőgazdálkodó szervezetek kapcsolatának helyzete. Előadó: 
Cserép János, az Északerdő Rt. vezérigazgatója. Felkért előadó: Ko
vács Gergely, a Hegyközi Vállalkozók Szövetkezetének elnöke. 

Fehér István 
Soproni Csoport 
Január Erdészeti szaktanácsadás és érdekképviselet. Erdeink degra-

dáltsága. 
Február Erdészképzés, erdőgazdálkodás az egyetemi hallgatók 

szemszögéből. A magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
erdészeti programja. 

Március Táji erdőművelés alapjai. 
Április Természetközeli erdőgazdálkodás. 
Május Erdő és víz. 
Június Erdészek - vadászok - természetbarátok juniálisa. Vándor

gyűlés. 
Szeptember Haraszti kísérleti területek bemutatása. 
Október Tankerület működésének tapasztalatai. 
November Vadgazdálkodás a soproni hegyvidéken. 

Ormos Balázs 
Csongrád megyei helyi csoport 
Január Vezetőségi ülés - Beszámoló közgyűlés előkészítése, 1995. 

évi munkaterv pontosítása. 
Február Közgyűlés - Beszámoló az 1994. évi munkáról, az 1995. 

évi munkaterv elfogadása. 
Marcim Fórum - Az erdészeti ágazat vezetésének tájékoztatója, 

szakmai politikai irányelvek megismertetése. 
Április Vezetőségi ülés - Május havi „Madarak és Fák"-napi ren

dezvények előkészítése. 
Május Madarak és Fák napja, helyi és szomszédos csoportok talál

kozója - Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark területén majális jellegű 
s zabadfog lalkozás. 

Július Vezetőségi ülés — Vándorgyűlésen való részvétel szervezése, 
őszi tanulmányút szervezése. 

Szeptember Nyugdíjasaink kirándulása. 
Október Tanulmányút. 
November Előadások - A Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 

diákjai részére kutató és gyakorlati szakemberek előadásai. 
December Vezetőségi ülés. 

Sere Ferenc 
Szolnoki csoport 
Január Vezetőségi ülés - 1995. évi terv, költségvetés és tagdíjfize

tés. 
Április Fásítási hónap megyei rendezvénye - Előadó: dr. Balázs Ist

ván főtanácsos. 
Május Magán- és társult erdőgazdálkodási formák, működésük ta

pasztalatai. Meghívott előadó. 
Szeptember Az erdőfeltárási szakosztály és a helyi csoport közös 

rendezvénye. 
Október Az erdészet legfontosabb térségi feladatai a megjelent tör

vények tükrében. Szakmai fórum, meghívott előadókkal. 
December Vezetőségi ülés — Aktuális feladatok. 
Egyéb: Részvétel a pécsi vándorgyűlésen. Külföldi tanulmányút 

esetleges szervezése (Lengyelország va. Románia). 
Hajnal Imre 

Gyulaji helyi csoport 
Április Tanulmányút Szlovákiába vadgazdálkodási és erdészeti té

mában. 
Május Erdász-vadásznap. 

Pétervári Gáborné 
Vértesi csoport 
Március Dr. Széles Attila útibeszámolója Chiléről. 
Május Dr. Papp Tivadar előadása a mecseki bükkösök felújításáról. 
Június Látogatás Ausztriába mintegy 10-12 fővel. Téma: Ausztria 

erdőgazdálkodásának elmélete és gyakorlata. 
Szeptember Terepi rendezvény a Vértesi Erdő Rt. egyik erdészeté

nél. 
December Meghívott előadó előadása a Vértesi Erdő Rt. központ

jában. Az erdész nyugdíjasainak vendégül látása. 
Kubinyi Balázs 

Veszprémi FM csoport 
Január 10. Vezetőségi megbeszélés. 
Február Bús Mária: Tájékoztatás az erdők privatizációjáról Veszp

rém megyében. Barna Tamás: Erdészeti szaktanácsadás és érdekképvi
selet. Fórum az új erdőtulajdonosoknak, erdőgazdálkodó szervezetek
nek. 



Március Dr. Sonnevend Imre: Balatoni Nemzeti Park létrehozásá
nak előkészítése. Tóth Sándor: Vadgazdálkodás Mongóliában és Szibé
riában. 

Május Merkel Gábor: Az erdőfenntartási járulék jelene, jövője. 
Czebei Sándor: Az állami erdők vagyonkezelése, szervezeti átalakulás 
iránya. 

Június Vezetőségi megbeszélés. Tanulmányút a Fertő tavi Nemzeti 
Parkba. 

Augusztus Részvétel a vándorgyűlésen. 
Október Vezetőségi megbeszélés. Zárórendezvény. Dr. Csejteiné 

dr. Béres Csilla (KLTE Debrecen): A fák egészségi állapotának műsze
res vizsgálata. Aktuális erdészetpolitikai kérdések. Az éves munka ér
tékelése. 

A helyi csoport aktívan részt vállal a Bakonyi Erdészeti és Termé
szetvédelmi Múzeum Baráti Kör létrehozásában, a bakonybéli múzeum 
megnyitásának elősegítésében. 

Tasnády Péter 
Pilisi csoport 
Január Dobó István élménybeszámolója Amerikai Egyesült Álla-

mok-beli tanulmányútjáról. 
Február „Családi est" - Farsang idején az Erdei Művelődés Házá

ban Visegrádon. 
Március Élménybeszámoló: Kína erdész szemmel - Fritsch Ottó. 
Május Jelölőverseny a gödöllői erdészet területén. 
Június Erd eszek-Vadászok-Művezetők napja: Visegrádi Erdészet 

területén. 
Június Tanulmányút Erdélyben. 
Augusztus Nyugdíjas találkozó a budapesti Erdészet rendezésében. 

Baráti találkozó az , e r d é s z emlékhely"-en. 
Október Választékok) verseny a pilismaróti erdészet rendezésében. 
November Kibővített vezetőségi ülés. 

Mizik András 
Zalaegerszegi helyi csoport 
Március Az erdóertékszámítás problémaköre. Előadó: dr. Mészáros 

Károly. Útibeszámoló Szibériáról. Előadó: dr. Csóka György. 
Június Tapasztalatcsere (1 napos) Fertő tavi Nemzeti Park. 
November Az ágazatpolitika aktuális problémái. Előadó: Rakonc-

zay Zoltán. 
Budapesti Erdó'felügyeló'ség helyi csoport 
Január 5. A privatizáció hatása a szövetkezeti erdőgazdálkodásra. 
Március 2. Az újjászerveződő erdőbirtokossági társulatok. 
Április 3. Az erdőfelügyeleti munka helye és szerepe a magyar er-

d őg azdálkodásban. 
Július Tervezett szakmai tanulmányút. 
Augusztus OEE közgyűlésen való részvétel. 
Október 2. A szakmánkat érintő változások, a közjóléti erdőgazdál

kodás problémái. 
December 4. Évzáró Összejövetel. A megjelent törvények, rendele

tek megvitatása, az aktuális szakmai és egyesületi kérdések megbeszé
lése. 

Egyéb egyesületi munka; Az OEE rendezvényein és a szakosztályok 
munkájában való részvétel. 

Rajkai József 
Budapesti FM csoport 
Február Megemlékezés - az Erdészettörténeti Szakosztállyal közö

sen - Walbott Kelemen, volt OEE elnök munkásságáról, halálának 50. 
évfordulója alkalmából. 

Május Tanulmányút Gemencre „A vadgazdálkodás és a gyorsan nö
vő fafajok termesztésének ellentmondásai" címmel. 

Szeptember Az AV Rt. keretei közt folyó, illetve a kincstári erdő
gazdálkodás lehetőségeinek megvitatása. 

November Beszámoló az erdőgazdálkodást érintő törvények meg
újításáról (Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Erdő, Vadászati). 

Virágh János 
Pest megyei magán erdő-gazdálkodási helyi csoport 
A munkatervben csak néhány fontos, szakembereinket a napi élet

ben konkrétan érintő témákat tárgyaló rendezvényt szerepeltetünk. A 
jelenlegi (az mgtsz erdőgazdálkodásban) és a várható - magánerdő
gazdálkodásban - események, körülmények nem teszik lehetővé és ta
lán nem is indokolják több rendezvény megtartását. 

Ezen felül szeretnénk hatékonyan elősegíteni, résztvenni az OEE 
Magáerdő-gazdálkodási Szakosztályának létrehozásában vagy az OEE 
Tsz Szakosztály átalakításával, vagy új szakosztály megalakításával. 

Ez a célkitűzés és elhatározás megegyezik az OEE Elnökség e 
tárgyban még 1993-ban hozott határozatában - amit még nem hajtottak 
végre - foglaltakkal. 

A munkatervet az ajánlott formában állítottuk Össze. 
Március 1. Szakosztályülésen való részvétel - Magánerdő-gazdál-

kodás vagy magánerdő-tulajdonosok szakosztályának megalakulása. 
Március 24. Csoportmegbeszélés és taggyűlés -Magánerdő-gazdál-

kodás problémái. Erdőbirtokos sági társulatokról szóló törvény gyakor
lati alkalmazása. Az 1995. évi munkaterv és költségvetés ismertetése, 
jóváhagyása. 

Április 28. Fórum, tanácskozás - Magánerdő^gazdálkodás és erdő
gazdálkodás szövetkezetekben társult erdőgazdálkodásban. Erdőtör
vény-tervezet. Csoport és egyesületi témák. 

Május 30. vagy június 2. Ankét és helyszíni bemutató - Fásítási an
két; erdők napja, helyszíni bemutató privatizált és részarány tulajdonba 
került erdőterületen. 

Augusztus 25. Helyszíni bemutató a Pilisi Parkerdő Rt. területén -
Jóléti és környezetvédelmi funkciók tanulmányozása. 

Szeptember 27. Helyszíni bemutató és tanácskozás - Fahasználati 
munkák és fafeldolgozás, erdőgazdálkodás magánerdőkben, erdőszö
vetkezeti erdőben (pl. Abádszalók). 

November 28. Csoport-taggyűlés - Egyesületi témák megbeszélése. 
Az 1996. évi munkaterv és költségvetés tárgyalása. Időszerű szakmai 
témák megbeszélése (Vadászati törvénytervezet). 

A rendezvényekre, a megjelölt, országos jellegű, de a megyékben 
dolgozó szakembereinket, tagtársainkat érintő témák esetében az ille
tékes országos szervektől (főhatóság, erdészeti hatóság, egyesület ér
dekképviselet) témában jártas szakembereket hívunk meg a bevezető, 
tájékoztató és vitaindító előadások megtartására. Egyesületi csoportté
mákban pecüg a csoport tisztségviselői vezetik fel az aktuális témákat. 

Dr. Balázs István 
* * * 

Lapzártáig nem küldött munkatervet: Kaszó, Keszthely, Mátrafü-
red, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém HM, Bp-ERSZI, 
Bp-ERTI , Bp-HM. A z ÉRDÉRT csoport újraszervezés alatt. 

Szakosztályok 1995. évi munkaterve 

Erdők a Közjóért Szakosztály 
Február Évnyitó szakosztályülés, Csillagvölgy - Tanulmányúti be

számolók. 
Május Kihelyezett szakosztályülés - Közjóléti beruházás és magán

erdő-gazdálkodás Zalában. 
Szeptember Börzsöny-Duna Ipoly Nemzeti Park 1995. a Termé

szetvédelem Eve - Párbeszéd az erdőgazdáikod ó-term észét védő-termé
szetjáró szervezetek között. 

December Évzáró szakosztály ülés, Csillagvölgy - Erdészportrék. 

Erdészettörténeti Szakosztály 
Február Dr. Király Pál: Emlékezés Waldbott Kelemenre. Dr. Ha

lász Aladár: A magyar erdészet 70 éve számokban (1920-1990) c. 
könyv bemutatása. Dr. Csőre Pál A magyar vadászat története c. köny
vét ismerteti. 

//. negyedév A debreceni csoporttal közös rendezvény keretében 
megemlékezés a Püspökladányi Szikkísérleti Állomás 70 éves tevé
kenységéről. 

///. negyedév A baranyai csoporttal közös rendezvényen Pécs város 
erdőgazdálkodásának története. 

IV. negyedév: Az erdészeti irodalom története. 
A tervezett programokban szervezési problémák esetén változás le

hetséges. 
1995. évi célkitűzéseink között szerepel a szakosztály taglétszámá

nak kibővítése, fiatalítása és nyilvános erdészettörténeti pályázat kiírá
sa. 

Béni Kornél 

Gazdaságtani Szakosztály 
Március Az új erdőtörvény-tervezet megvitatása az Erdőtörvény 

Munkabizottság jelentése alapján - Budapest, FM. 
Június Az állami erdőket kezelő új szervezetek működésének ta

pasztalatai, illetve az eltérő természeti adottságok kezelésének lehetsé
ges módjai - Tamási, „Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Rt. 

Szeptember Az Erdészeti Alap Munkabizottság előterjesztése alap
ján az erdőművelés finanszírozási rendjének áttekintése, az Erdészeti 
Alap kérdésének megvitatása. 

Dr. Jámbor László 

Erdei Vasút Szakosztály 
Február A Magyar Közlekedési Közművelődési Alapítvánnyal kö

zösen a Kárpát-medence kisvasútjainak megmentése, népszerűsítése. 



valamint a közös propaganda, gazdaságos működtetés összehangolása. 
Az év hátralévő időszakának programjai ezen az összejövetelen ala

kulnak ki. 
Varga Gellért 

Erdó'feltárási Szakosztály 
Február Szakosztály ülés - Az erdőfeltárás helyzete a tervezéstől a 

megvalósításig. 
Június Szakosztályul és - Az erdőfeltárás helyzete helyvidéken. 
Október Szakosztály ül és - Az erdőfeltárás sík vidéki feladatai. 
Helyszín: később meghatározandó erdőgazdasági rt. 

Kosztka Miklós 

Gépesítési Szakosztály 
Január Bekapcsolódás az MTA Agrár-Műszaki Bizottsága Kutatási 

és Fejlesztési Tanácskozása VII. szekciójának (Erdőgazdaság gépesíté
se) munkájába. Az 1995. évi munkaterv véglegesítése. 

Február Az Erdőhasználati Szakosztály meghívására a kötélpálya 
alkalmazásának lehetőségei hegy- és dombvidéken (fakultatív). 

Március A Szombathelyi Erdőgazdaság Rt. gépesítési helyzetének 
tanulmányozása, a fejlesztések megvitatása, üzemlátogatás az OPEL 
szentgotthárdi gyárában. 

Május A Mezőgépfejlesztő Ipari Részvénytársaság bemutatkozása. 
Ismerkedés az rt.-nél folyó gépfejlesztési és gépgyártási tevékenység
gel, illetve azok kapcsolódásával az erdőgazdasági területhez. 

Július A Szolnoki MEZŐGÉP Rt. bemutatójának megtekintése (fa
kultatív). 

Július 1-2. Az OEE vándorgyűléséhez kapcsolódó gépbemutatók 
megtekintése (fakultatív). 

Augusztus 23-26. W O O D TECH '95 Erdészeti és Faipari Szakvá
sár. 

Szeptember A Bábolnai Gazdanapok rendezvényeinek megtekintése 
(fakultatív) 

November 9. A VERGA Rt. zirci fafeldolgozó üzemének gépesítési 
helyzete. Az elvégzett fejlesztések megvitatása. 

Dr. Horváth Béla 

Erdőhasználati Szakosztály 
Február Kötélpályás közelítés. 
Március Hosszúfás, alsó rakodói felkészítéses technológia. 
Szeptember Pro Silva magyarországi erdészeti kérdései (közös ren

dezvény az Erdőművelési Szakosztállyal). 
Október Erdészeti szállítás időszerű kérdései. 

Gólya János 

Táj fejlesztési és Környezetgazdálkodási Szakosztály 
Március Közös rendezvény az Erdőrendezési Szakosztállyal. Erdő

rendezési útmutató véleményezése. 
Június Díszítő jellegű fásítások, ültetvényes erdőgazdálkodás. 
Szeptember Alföldi programhoz korszerű táj fejlesztési irányelv. 
November Kiértékelő, illetve programadó rendezvény. 

Dr. S. Nagy László 

Erdőrendezési Szakosztály 
Március Budapest - Tartamosság feltételei, indikátorai. 
Május Tanulmányút - Magánerdők gazdálkodásának tanul

mányozása Bajorországban. 
Július Erdőbecslési verseny - Budapesti Erdőtervezdsi Iroda terüle

tén. 
Szeptember Tanulmányút - Erdőtelepítés, akácgazdálkodás bemuta

tója Közép- és Kelet-Magyarországon holland szakemberek részére. 
November Budapest - Erdőgazdálkodás-erdőrendezés problémái a 

magánerdőkben. 
Halász Gábor 

Tsz Szakosztály 
A legfontosabb feladat a Tsz Szakosztály jövőbeni egyesületi sor

sáról való döntés. Ebben a témában figyelembe kell venni az OEE El
nökségének 1993. szeptember 30-i határozatát, mely szerint meg kell 
alakítani az OEE Magánerdő^gazdálkodási Szakosztályát. Azóta sem 
alakult meg. 

Lehetséges megoldások: A Tsz Szakosztály átalakul Magánerdő
gazdálkodási Szakosztállyá. A Tsz Szakosztály megmarad és létrehoz
zák az OEE Magánerdő-gazdálkodási Szakosztályát. Megszűnik a Tsz. 
Szakosztály és megalakul a Magánerdő-gazdálkodási Szakosztály. 

Bármelyik megoldás mellett is döntenek az érdekeltek, meg kell ha

tározni az új szakosztály feladat- és működési körét, tagsági viszony 
szabályait, valamint pontosítani kell a leendő szakosztály nevét is, 
mely szerint a Magánerdő-tulajdonosok Szakosztálya vagy a fenti ne
vet fogja viselni. 

Március Szakosztályülés - MagánerdŐ-gazdálkodás vagy magáner
dő-tulajdonosok szakosztályának megalakulása. Vezetőségválasztás. 
Az 1995. évi munkaterv megbeszélése. 

Április Fórum, tanácskozás — MagánerdŐ-gazdálkodás és erdőgaz
dálkodás szövetkezetekben társult erdőgazdálkodásban. Erdőbirtokos
sági társulatokról szóló törvény gyakorlati alkalmazása. 

Június Szakmai tanácskozás - Magánerdő-gazdálkodási érdekkép
viseleti szervek tevékenysége. 

Szeptember Helyszíni bemutató és tanácskozás - Erdőgazdálkodás 
magántulajdonú erdőben és erdőszövetkezeti erdőben (pl. Abádszalók 
stb.). 

November Szakosztályul és - Szakosztály témák megbeszélése. Az 
1996. évi munkaterv és költségvetés tárgyalása. Időszerű szakmai té
mák megbeszélése. 

Dr. Balázs István 
Szeniorok Tanács 
Az F M csoporttal közösen egynapos szakmai utat szervezünk. Az 

így szerzett tapasztalatokat az erdészet szakmai álláspontjának kialakí
tásához tervezzük felhasználni. 

Az 1995. év folyamán felvetődő erdészeti ágazati szakmai problé
mák függvényében szűkebb körű vagy kibővített létszámú megbeszé
léseket szervezünk. 

Képviseljük az erdészeti szakot a MTESZ Szociális Bizottsága ha
vonkénti ülésein. 

Részt veszünk a Bánya-, Kohó- és Erdőmémökök Veteranissimu-
sok Körének hétfőnkénti összejövetelein. 

Decemberben ismét megrendezzük a bányász, kohász és erdész 
nyugdíjasok hagyományos baráti találkozóját. 

Dr. Szász Tibor 

Lapzártáig nem küldtek munkatervet: Kereskedelmi, Erdőművelési, 
Erdővédelmi, Informatikai, Vadgazdálkodási Szakosztály. 

• 
Az OEE pilisi csoportja december 29-én Visegrádon tartotta - im

már hetedszer - hagyományos karásonyi tarokkpartiját, mely 10 órától 
18 óráig tartott. A partin 9 asztalnál 38 játékos vett részt. A résztvevők 
Budapest, Eger, Esztergom, Szentendre, Szolnok, Vác településekről 
utaztak Visegrádra a helybéliekkel játszani. Ketten Ausztriából érkez
tek. 35 huszonegyes fogás volt (egy bemondott). Kitűnő hangulatban 
nemcsak a tarokk, hanem a közös élmények, emlékek felelevenítése, 
baráti találkozó, ismerkedés az új résztvevőkkel, baráti beszélgetés is 
hangulatossá, családiassá tette a partit, melyet a tarokk szeretete hozott 
össze. 

* * * 
Három elszánt hölgy utazása Szibériában az Ob melletti komik 

földjén, vizein. Nagysikerű diavetítéssel kísért élménybeszámolót tar
tottak a visegrádi királyi palota fogadó épületében dr. Madas Katalin, 
Csepregi Márta, Madas Edit, melyre kb. 50-60 ember jött össze. A han
gulat is kitűnő volt. Rendkívül szép felvételeken mutatták be a hantik, 
manysik életét, szokásait, vallási és egyéb menyiivánul ás ait. Utána 
még sokáig beszélgettünk a gyermekek iskolába járásáról, környezet
védelmi és egyéb kérdésekről. Kis kiállításon bemutatták azokat az 
eszközöket, ruhákat és egyéb dolgokat, melyeket sajátkezűleg rénszar
vasbőrből, szőrből, madártollból, nyírfakéregből készítenek az obi em
berek. 

Mizik András 

• 
Az ErdŐhasználati Szakosztály 1994. november 17-18-án az Őr

ségben tartott szakosztály rendezvényt ,,Az állami és magánerdők hatá
rán" címmel. 

A Szombathelyi Erdészeti Rt. szakemberei által szervezett gazdag 
program keretében a szakosztály tagok megtekintették a himfai parker
dőben a lucfenyőszáradás és az ennek nyomán megjelenő szúkárosítás 
következményeit, a vállalkozókkal bonyolított egészségügyi kiterme
lést, a szövetkezeti és erdőbirtokos sági erdőkben folyó fakitermelése
ket és a vendvidéki magánerdőket. A szakmai rendezvényt üdítő kul
turális programok (Pityerszer, őriszentpéteri román kori templom és a 
rönöki Szent Imre templom megtekintése) színesítették. 

A Vadása-tó melletti hangulatos vacsorát követően meghallgatták 
dr. Pethő József (Szombathelyi Erdészeti Rt.), Jakosa Zoltán (Kisrákosi 



Szakszövetkezet), Dany Vendel (Vendvidék Szakszövetkezet), Gulyás 
Imre (Szombathelyi Erdészeti Rt.) és Czimber Béla (Szombathelyi Er
dészeti Rt.) rövid, de értemi előadásait, majd élénk eszmecserét foly
tattak a magánerdő-gazdálkodásró!, a vállalkozói fakitermelésről és az 
ezekkel kapcsolatos időszerű kérdésekről. A vitában kifejtették véle
ményüket: dr. Andor József, Németh János, Molnár István, Nagy Lász
ló, Schrődl László, Bejczy Péter, Garamszegi István, Balogh László, 
Nemes Zoltán, Firbás Nándor, Varga József, Pintér Ottó, Bogdán Jó
zsef, Schwarz Dezső, Mocz András, dr. Rumpf János, Ormos Balázs 
és Gólya János. 

A Szakosztály állásfoglalás elkészítését tervezi a magánerdő-gaz
dálkodással kapcsolatban, amit az Erdőművelési Szakosztállyal történő 
egyeztetés után kíván megjelentetni. 

Gólya János 

• 
Az OEE soproni csoport januári rendezvényén meghallgatta Barna 

Tamás egyetemi adjunktus Erdészeti szaktanácsadás és érdekképviselet 
c. előadását. 

Az előadó ismertette a szaktanácsadás és különösen a mezőgazda
sági szaktanácsadás kialakulását, elemezte az erdészeti szaktanácsadás 
magyarországi múltját és tájékoztatott az általa megismert külföldi 
szaktanácsadó rendszerekről. Ezek közül különösen a francia rendszer 
szolgálhat számunkra sok tanulsággal, amely egyesíti magában a felül
ről kezdeményezett, állami szaktanácsadást és az alulról kezdeménye
zett, szakszervezeti jellegű szaktanácsadást és érdekképviseletet. 

Az előadó javaslata szerint Magyarországon a magánerdő-tulajdo
nosok megyei szintű, önkéntes társulását kellene létrehozni állami se
gítséggel. Ebben a szervezetben az erdőtulajdonosok maguk szervez
hetnék meg érdekképviseletüket és a szaktanácsadást. 

Az előadást élénk vita követte, amelyben felszólalt dr. Kondor An
tal, dr. Lett Béla, dr. Mészáros Károly, Ormos Balázs, Román József 
és dr. Tompa Károly. 

• 
Kis-Tóth Tamás 1994. december 20-án meghalt. Még életében 

az volt a kérése, hogy a mellékelt önéletrajzot ismertessük az Er
dészeti Lapokban, amelynek mindvégig hűséges olvasója volt. 

* * * 
Kis-Tóth Tamás 1903-ban Vitnyéd községben, Sopron megyében 

születtem. Szüleim erdő-mezőgazdasággal foglalkoztak. Itt szerettem 
meg a természetet. Iskolai tanulmányaimat Vitnyéden, majd a kapuvári 
polgár iskolában végeztem. Ezután erdészeti pályára léptem. Az erdé
szeti iskolába szükséges gyakornoki éveket az Eszterházy hercegi ura
dalom erdészeténél szereztem meg. Rimber Pál, a kapuvári erdészeti 
hivatal akkori vezetője alkalmazott az úgynevezett hansági erdőbirto
kon. A tatai erdészeti iskola elvégzése után volt tanárom - aki megvált 
a tanári katedrától - , a közalapítványi birtokon kapott állást, magával 
vitt az erdőbirtokra, Pilisszentkeresztre belső, irodai szolgálatra. 

Mivel főnökeim értékelték munkámat, segítették előrehaladásomat. 
Külső szolgálatra helyeztek Rámbízták a lengyeli csemetekert meg
szervezését, egy olyan csemetekertét, amely a nap járásától függően 
szolgálta a csemete nevelését. 

A MALLERD megszűnése után a lengyeli négyezer hold erdőterü
let vezetőjévé neveztek ki. Az ötvenes években beindult nagyarányú 
erdősítések idején Babis Imre, az erdészet akkori főnöke a tolnai cse
metekert vezetését bízta rám. Ez a csemetekert mind hazai, mind kül
földi viszonylatban is jól ismert volt. A Koltai György által vezetett, 
majd halála után dr. Szodfridt István által folytatott kísérletet kezeltem. 
1956-ban hazai és külföldi szakembereknek tartott előadásom után 
megállapították, hogy a tolnai csemetekerthez hasonló nagyüzemi cse
metekert nem volt Európában. Az erdészeti szaklapban több cikkem 
megjelent a csemetekerti újításokról. Az én javaslatomra történt az, 
hogy a csemetekertekben megszüntették az anyatelepeket és áttértek a 

Cikkeink a szerzők személyes véleményét tükrözik, amely 
nem feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményével . 

A felkérés nélkül beküldöt t kéziratokat és fotókat a szer
kesztőség lehetőség szerint gondozza és közli . 

Kérjük a szerzőket, hogy pontos lakcímüket és a személyi 
számukat is megadni szíveskedjenek. 

A Szerk. 

gazdaságosabb csemetenevelésre. Újításaim közül különösen kiemelem 
a Zetor vontatású csemetekiszedést, mely az akkori ásóval való kieme
lést váltotta fel. Egy ekét úgy alakítottam át, hogy a kormányi apátját 
alacsonyra vettem, így a csemetét nem takarta be, hanem visszadobta 
eredeti helyére, s a földel meglazította. A csemetét nem sértette meg. 
A mezőgazdaságból átvett gépeket alakítottam át. 

A szakmai csemetekertet több ízben megtekintették az erdészeti 
szakiskola és főiskola hallgatói, akik részére többször tartottam előa
dást a nyár nevelésének fontosságáról, a csemete neveléséről, és az ön
tözés fontosságáról. 

Ezen munkásságomért az 1960-ban megtartott bajai erdészeti ván
dorgyűlés alkalmával Bedő Albert díjjal tüntettek ki, amelyet az erdé
szet akkori főnöke, Madas András adott át. 

1965-ben vonultam nyugdíjba, de az ERTI munkálataiban továbbra 
is részt vettem, még két évtizedig. Amikor dr. Szodfridt Istvánt, a kí
sérleti állomás vezetőjét a soproni egyetem tanárává nevezték ki 1985-
ben, végleg nyugdíjba mentem. 

Megnyugodva tértem pihenőre, mert úgy érzem, lelkiismeretesen 
elláttam feladataimat. Amit feljebbvalóimtól kaptam, tovább tudtam 
adni az erdészgenerációknak és az utókornak. 

• 
Emlékezés dr. Jancsi Zoltánné dr. Kerek Melindára 

Súlyos betegség következtében elhunyt dr. Jancsi Zoltánné dr. Ke
rek Melinda. Iskoláit szülővárosában, Salgótarjánban végezte, itt érett
ségizett. 1975-ben Budapesten jogi diplomát szerzett. 1956-tól külön
böző munkahelyeken dolgozott, míg 1970-ben az államerdészethez ke
rült. Előbb az ERDŐTERV személyzeti vezetőjeként, ezt követően a 
FAGOK, illetve a MÉM személyzeti főosztályán képviselte, irányította 
és vezette ágazatunk személyzeti-oktatási munkáját. Innen került az 
AGKER-hez, ahol 1992-ben történő korkedvezményes nyugállomány
ba vonulásáig kamatoztatta jogi képzettségét. Családi élete meghitt 
volt. Egyesületünk feladataival, tevékenységével látogatása kapcsán is
merkedett meg. 

Az erdészetnél eltöltött több mint másfél évtized alatt felelős beosz
tásaiban nagyfokú intelligenciáról tanúskodó munkásságot fejtett ki. 
Az egyéniségéből sugárzó biztató légkörben sok nehéz személyi-egyé
ni probléma oldódott fel. E sorsokat folyamatukban is figyelemmel kí
séri, a megoldásokat jó szívvel támogatta. Előítéletektől mentes, a sze
mélyes megismerésen alapuló, helyzeteket megértő, őszinteséget 
igénylő, tárgyilagos, a gondokban küszködőkön mindenkor segíteni 
kész magatartásával, megalkuvásra nem birható igazságérzetével, ki
fogyhatatlan energiájával, életkedvével, munkastílusával az erdészek 
nagy családjának őszinte megbecsülését élvezhette. Ez, valamint az 
emberek, de a szakma problémáit is mélyen átérző, vonzó egyénisége 
nagyban hozzájárult „tiszteletbeli erdésszé" fogadásához. E minőség
ben vett részt első ízben egyesületünk balatonfüredi vándorgyűlésén, 
1976-ban. 

Élete végéig nagy szeretettel emlékezett az erdészek szép hagyomá
nyaira, hűségükre a szakmában, megszállott munkájukra. Január 30-án 
Budapesten, a Farkasréti temetői búcsúztatásánál a gyászolók között 
megilletődött erdészek sora is jelen volt. Kedves emlékét volt munka
társai és az Őt ismerő erdészek sokaságának tisztelete és szeretete őrzi. 

E havi számunk szerzői 

Andrési Pál szakközépiskola Ásotthalom 
Bán István FMERSZ Budapest 
Csiha Imre ERTI Püspökladány 
Csóka György ERTI Mátrafüred 
Gabnai Érnő ERTI pÜspökladány 
Inczédy György erdész Recsk 
Jéröme René erdőmérnök Budapest 
Kapusi Imre ERTI Püspökladány 
Kolonits József ERTI Eger 
Matus Jakubis erdőmérnök Zólyom 
Lengyel László BEFAG Rt. Keszthely 
Pálos László erdőmérnök Gyöngyös 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Rónai Ferenc szakközépiskola Sopron 
Tóth Béla ERTI Püspökladány 
Traser György EFE Sopron 



A v e n z o r 
E R D Ő V É D E L M I É S K E R E S K E D E L M I K F T . 

E R D E I G R A N U L Á T U M A V E N A R I U S 
A Vörösfeny ő kivételéve l a  fenyőfélék hossz ú hatástartam ú 
szelektív gyomirt ó granulátuma . 
A Velpá r közismerte n j ó hatásfoká t a  kijuttatá s egyszerűségéve l 
és pontosságáva l kombinálja . Különöse n ajánlot t nehé z 
terepviszonyok mellett i gyomirtáso k kivitelezésére . 

A V I S T O P 
Magvetések madárká r ellen i védelmér e szolgál ó csávázósze r 
felhasználásra kés z kiszerelésben , praktiku s csomagolásban . 

H Á N T Á S - S T O P 
Szarvas é s őze k okozt a kéreghántá s elle n a  legbiztosab b 
hatású környezetbará t védőanyag . 

A védend ő törzsr e felkenv e 8  évi g garantálju k a  védőhatást . 

D E N D R O C O L 1 7 - S K . 
Erdősítések é s mezőgazdaság i kultúrá k nyár i vadká r ellen i 
védelmét biztosító , permetezhet ő vadriasztószer . 

A fenti A V E N A R I U S G m b H . W I E N által gyártott k é s z í t m é n y e k 
m a g y a r o r s z á g i k izárólagos forga lmazó ja a z 

Avenzor 
ERDŐVÉDELMI É S KERESKEDELMI KFT . 

N a g y k a n i z s a , E r d é s z u. 29. 
T e l e f o n : 93-313-908. T e l . / F a x : 93-310-246. 

T ö r ő c s i k Pál ügyvezető ' igazgató 



Lépten - nyomon 
4. Fegyver , Horgászat , Vadásza t 
Nemzetközi Kiállítá s 

A természet öt napra beköltözik a városba! 


