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Az Erdõfeltárási Szakosztály 2010. októ-
ber 27-én ünnepi szakosztályülést tartott
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tárban, egyesületünk legnagyobb érté-
keit õrzõ gyûjteményében, a Riedl Gyu-
la könyvtári hetek rendezvénysorozatá-
hoz csatlakozva. A tagság elsõként Ha-
ják Gyula aranydiplomás erõmérnököt
köszöntette abból az alkalomból, hogy
az Erdõfeltárási Szakosztály egyik alapí-
tó tagjaként 55 éven keresztül vett részt a
szakosztály életében és munkájában.
Teljes életútjának, az erdõfeltárás és az
Erdõfeltárási Szakosztály érdekében
végzett önzetlen munkájának elismeré-
seként a szakosztály 2010. február 19-én
tartott ülésén az Erdõfeltárási Szakosz-
tály örökös tagja címet adományozta.
Ennek megerõsítésére jelen ülésünkön
átnyújtottuk az errõl kiállított oklevelet. 

Haják Gyula életútját röviden dr.
Kosztka Miklós ismertette, amelybõl a
résztvevõk megtudhatták, hogy életpá-
lyája az erdészeti mûszaki szakterülethez
kötõdött, amelyek közül kiemelkedõ az
erdõfeltárás és az erdészeti útépítés. Ezt
a témakört nemcsak hazai körökben, ha-
nem széles körû nyelvtudása miatt nem-
zetközi fórumokon is képviselte.

Mindezekrõl Gerely Ferenc, Hor-
váthné Sándor Erzsébet, Fábián Gábor
is megemlékezett, akik részben munka-
társai voltak, részben munkájuk közben
alakultak ki kapcsolataik. Kiemelték
példamutató emberi magatartását és
fellépését, amivel meghatározóan hoz-
zájárult az erdõfeltárás hazai és nemzet-
közi elismertségének növeléséhez. Az
ünnepelt válaszában megköszönte a
méltató szavakat. Felhívta a kollégák fi-
gyelmét arra, hogy nyelvtudás nélkül
manapság már nem lehet az erdõmér-
nöki munkát hivatásszerûen végezni. 

A felemelõ pillanatok után egy szo-
morú eseményrõl, Balogh József okl. er-
dõmérnök, a szakosztály egykori titkárá-
nak haláláról emlékeztünk. Az Országos
Erdészeti Egyesületnek az 1970-es évek
elején egyetemistaként lett tagja. Az Er-
dõfeltárási Szakosztály soraiba 1980-ban
választották tagnak. A szak-osztály ren-
dezvényeinek rendszeres és aktív részt-
vevõje. Az erdõgazdaságnál rendezett
utolsó 5 szakosztályülés (1982., 1988.,
1993., 2002., 2008. években) szakmai ve-
zetését magas színvonalon végezte. Eze-
ken a szakosztályüléseken mindig lehe-
tõsége volt a legújabb mûszaki fejlesz-
tés-kutatás eredményeinek bemutatásá-
ra és megismertetésére. 

A közremûködésével szervezett egyik
legjelentõsebb ülés az 1982-ben, széles-
körû szakmai összejövetelt eredménye-
zõ ünnepi szakosztályülés volt, amelyen
a résztvevõk Bakonyoszlopon megem-
lékeztek a 2000. km erdészeti burkolt út
megépítésérõl. A kétnapos rendezvé-
nyen több mint 100 erdészeti szakember
és útépítõ vett részt. A 2000. km helyén
kõ emléktáblát avattak az elsõ napon,
majd másnap a Bakonybél–Szárazgeren-
cei feltáróúton az 1950-es évek közepén
„saját rezsi”-ben megépített út 0. km em-
lékkövét helyezték el.

A sajátos hangulatú bakonyi erdõfel-
tárási szakosztályüléseken a napi idõ-
szerû problémák megvitatásán túl min-
dig program volt a hagyományok fele-
levenítése, a korábban erdõfeltárással
foglalkozó kollégákról szóló megemlé-
kezések és az értékek átmentése.

Az Erdõfeltárási Szakosztálynak
2002–2010 között titkára. Ebben a mi-
nõségében az ülések rendezésében is
aktívan közremûködik. Ötleteivel és ta-
pasztalatával jelentõs szerepet játszik
abban, hogy az Erdõfeltárási Szakosz-
tály ülései mindig idõszerû problémák-
kal tudnak foglalkozni.

A Bakonyerdõ Zrt.-nél, illetve joge-
lõdjénél megépített utak terveit jelentõs
részben diplomatervi feladatként ter-
veztette meg. Így 40 km útterv elkészí-
tésében mûködött konzulensként köz-
re. Ezzel jelentõsen hozzájárult az erdé-
szeti felsõoktatás támogatásához, erdõ-
mérnök generációk mûszaki szemléletû
neveléséhez, oktatásához.

Munkaköreiben folyamatosan figyel-
te az erdõfeltárás és az erdészeti útügy
területén folyó fejlesztéseket. A kutatás-
fejlesztés legújabb eredményeit minden-

napi tevékenységébe is beépítette. Ja-
vaslatára az elsõk között született meg az
erdõgazdaság rendszerszemléletû út-
fenntartási terve (1986-ban), illetve mesz-
szemenõen támogatta az erdõgazdaság
digitális útadatbankjának kidolgozását
(2008-ban), aminek alapján az erdõgaz-
daság a rövid és hosszú távú útfenntartá-
si terveit hatékonyan és tudatosan tudja
elkészíteni, továbbá a teljes útfenntartási
rendszert mûködtetni. Kivitelezõi ta-
pasztalatai alapján szorgalmazta a számí-
tógépes úttervezés bevezetését is.

Egykori diplomatervezõjeként dr.
Péterfalvi József egyetemi docens, majd
dr. Viharos Zsolt ny. vezérigazgató saját
diplomatervezõjérõl és késõbbi munka-
társáról emlékezett.

A megemlékezések sorát követte a
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár-
ban tett látogatás. A könyvtár hányatott
történetét és a könyvtárat dr. Sárvári Já-
nos, a könyvtár õre ismertette. Részlete-
sen kitért korábbi székházunk történeté-
re is, amelynek visszaszerzésére pillanat-
nyilag nincs sok esély, de visszaszerzése
érdekében tovább folytatjuk ez irányú
törekvéseinket, mert csak az veszik el,
amirõl önként lemondunk. A szakosz-
tály tagjai nagy érdeklõdéssel fogadták
be az ismereteket, megismerve erdész
múltunk egy szeletét azon igazság szel-
lemében, hogy aki nem becsüli múltját,
nem lehet a jövõ építõje.

Az Erdészeti Információs Központ-
ban elköltött ízletes vaddisznópörkölt
után nem volt idõnk pihenésre, mert a
házigazda Budapesti Erdészet vezetõje,
dr. Boda Zoltán és Szabó Péter erdõ-
gondnok kíséretében meglátogattuk a
Nagy Hárs-hegy kilátót. Miközben gyö-
nyörködtünk csodálatos panorámában,
megismerhettük a nagyváros környeze-
tében folyó erdõgazdálkodás nehézsé-
geit és örömeit. 

Dr. Kosztka Miklós

Haják Gyula munkájának elismerése
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