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Az OEE Erdõmûvelési Szakosztálya, Er-
dõhasználati Szakosztálya és Gépesítési
Szakosztálya összevont ülést tartott
2011. március 31-én Sopronban, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemen.

A nagy érdeklõdésre számot tartó
programra érkezõket a NYME EMKI dr.
Káldy József Erdõgépfejlesztõ Központ-
jában várták a szervezõk. A szakosztály-
ülésre érkezõket prof. dr. Horváth Béla
intézeti igazgató köszöntötte, majd prof.
dr. Náhlik András kezdte meg az elõ-
adások sorozatát. Az Erdõmérnöki Kar
dékánja elõadásában az elmúlt évtized-
ben lezajlott változásokat elemezte,
majd beszámolt az osztatlan erdõmér-
nökképzésre való visszatérés viszontag-
ságos, de végül eredményes eseménye-
ire. Elõadásához szervesen kapcsolódva
prof. dr. Koloszár József a régi-új osztat-
lan képzés akkreditálásának eseményei
mellett felvázolta a jelenlegi tanrend
tantárgycsoportjainak arányait is. A mû-
szaki, ökológiai, ökonómiai tárgyak ?-?
arányát elfogadhatónak tartva vélemé-
nye szerint a végzett erdõmérnökök a
mai követelményeknek megfelelõ kép-
zettséget szereznek egyetemünkön.

Az általános ismertetõk után a szak-
osztályok érdeklõdésének megfelelõ

„szakmai” tanszékek ismertetése követ-
kezett. 

Az Erdõmûvelési és Erdõvédelmi In-
tézet részérõl dr. Frank Norbert egyete-
mi docens mutatta be az erdõmûvelés
oktatásának mai rendszerét, az erdõ-
mérnököknek oktatott kötelezõ és vá-
lasztható tantárgyakat.

Prof. dr. Horváth Béla egyetemi ta-
nár, intézetigazgató, az Erdészeti-mû-
szaki és Környezettechnikai Intézet ve-
zetõje ismertette az intézet felépítését,
az oktatásban és kutatásban résztvevõ-
ket, majd részletesen beszámolt a Gép-
tani Tanszéken oktatott tárgyakról, az
elméleti és gyakorlati követelmények-
rõl.

Az elõadások sora az Erdõhasznála-
ti Tanszék munkájának bemutatásával
folytatódott. Szakálosné Mátyás Kata-
lin egyetemi adjunktus beszélt a tan-
szék által oktatott tárgyakról, az elmé-
leti órák és gyakorlatok arányairól.
Hallhattunk a tanszék külföldi szak-
mai útjairól és a tudományos munkái-
ról is 

A hozzászólásokból kiderült, hogy
az erdészeti gyakorlatból érkezett szak-
osztálytagok mennyire fontosnak tart-
ják az osztatlan erdõmérnökképzésben

a hagyományosnak tartott szakmai tár-
gyak megfelelõ óraszámban történõ ok-
tatását.

Az aktuális szakosztályügyek ismer-
tetése után a botanikus kertben pro-
fesszoraink – Majer Antal, Káldy József
és Lámfalussy Sándor – szobrait koszo-
rúztuk meg szakmai munkásságuk mél-
tatása mellett.  

A Muck vendéglõben elfogyasztott
ebéd után – az esõsre váltó idõjárás el-
lenére – a Tanulmányi Erdõgazdaság
területén terepi körülmények mellett is-
merkedtünk meg a Huniper Kft. és a
NYME Erdészeti-mûszaki és Környezet-
technikai Intézet által fejlesztett – a pa-
jorkár elleni küzdelem hatásos eszköze-
ként bemutatott – forgókaros injektáló-
géppel.

A TÁEG Zrt. soproni erdészetének
szakemberei – Csapó József erdészeti-
gazgató és Köveskuti Zoltán mûszaki
vezetõ – a vörösfenyõ állományait és a
vörösfenyõ szerepét ismertették a hegy-
vidék területén.

A szakosztályülés Nemes Zoltán er-
dõhasználati szakosztály elnökének
zárszavával ért véget.

Nemes Zoltán,
az Erdõhasználati Szakosztály elnöke

Szakosztályülés Sopronban




