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2004. augusztus 25-én ün-
nepélyes szakosztályülésen
emlékezett meg a 2004. év-
ben 80. születésnapjukat
ünneplõ kollégákról, akik a
magyar erõfeltárást és az er-
dészeti útépítést világvi-
szonylatban elismertté tet-
ték. A szakosztályülés kö-
szöntötte dr. Herpay Imre
nyugalmazott egyetemi ta-
nárt, aki elméleti kutatásai-
val megalapozta a talajstabi-
lizációk hazai elterjedését
az erdészeti útépítés terüle-
tén. Oktatóként erdõmér-
nök-generációkat nevelt fel. Az Erdõmér-
nöki Kar dékáni címét két cikluson ke-
resztül viselte. Fõ törekvése ebben az
idõszakban az erdõmérnökképzés kor-
szerûsítése volt. Az OEE elnöke volt
1979-1990 között, amikor az erdõgazdál-
kodás elismertségének emelését tûzte ki
céljai közé. Szilágyi József nyugalmazott
osztályvezetõ erdõmérnöki pályafutása
Somogyhoz kötõdik. Az erdészeti útépí-
tés területén úttörõ munkát végzett a ta-
lajstabilizációk gyakorlati elterjesztésé-
ben. Haják Gyula nyugalmazott fõtaná-
csos az erdõgazdálkodás mûszaki fejlesz-
tését a fõhatóságoknál betöltött különbö-
zõ munkakörökben támogatta. A hazai
erdõfeltárást és erdészeti útépítést a
FAO/ECE/ILO vegyesbizottságában kép-
viselte. A bizottság által 1972-ben Sop-
ronban megrendezett erdészeti utak épí-
tése és fenntartása témájú konferencia el-
nöke volt. Zágoni István nyugalmazott
fõmérnök az erdõfeltárás korszerûsítésé-
nél bábáskodott. A dinamikus mérnök-
egyéniség az erdõgazdálkodás mûszaki
hátterével az ágazaton kívül is több mû-
szaki létesítmény megvalósításában vett
részt. Az erdõfeltárásnak már korai sza-
kaszában felhívta a figyelmet az erdé-
szeti útfenntartás fontosságára. A szak-
osztályülésen Kosztka Miklós egyetemi
tanár méltatta az ünnepelteket. A külön-
bözõ indíttatású fiatalok életútjának ala-
kulását Modrovich Ferenc iskolateremtõ
egyénisége alapozta meg. Az ünnepel-
tek munkássága bizonyította, hogy az
erdõmérnök méltó helyet foglal el a mû-
szaki mérnökök, a kultúrmérnökök so-
rában. 

A méltatást követõen köszöntõt mon-
dott Ormos Balázs, az OEE titkára és
prof. dr. habil. Mészáros Károly, az Erdõ-
mérnöki Kar dékánja. 

A szakosztályülés második részében
Kosztka Miklós elemezte az erdõfeltárás
új peremfeltételeit és az erdõmérnök sze-
repét. A kérdéskört három irányból az er-
dészeti útépítés mûszaki háttere, a jogsza-
bályi háttér és az erdõmérnöki szerep ol-
daláról közelítette meg. Az erdészeti út-
építések támogatásának 1990-1993 kö-
zötti szüneteltetése következményeként
az erdészeti útépítõ szervezetek tönkre-
mentek, a mûszaki háttér megszûnt. Az új
útépítések hiánya miatt megszûnt a terve-
zés iránti igény, a korábban erdészeti
utak tervezésével foglalkozó szakembe-
rek más területen keresték boldogulásu-
kat, az erdõfeltárás szellemi háttere le-
épült. A hiányos szabályozás miatt a meg-
valósuló létesítmények mûszaki színvo-
nala esetenként komoly kifogások tárgyát
képezhetik. Nehézséget okoz, hogy a
jogszabályok értelmezése és érvényesíté-
se az illetékes hatóságoknál jelentõsen el-
tér. Külön elemezte az erdõmérnök múlt-
beli és jövõbeni szerepét az erdõmérnöki
diploma által nyújtott képesítések válto-
zásán keresztül. Az erdõmérnöki diploma
jelenleg EUROMÉRNÖKI diploma, vagyis
az európai mérnökök szövetsége ezt a
diplomát elfogadta olyan mûszaki diplo-
mának, amelyben jelentõs a biológiai és
közgazdasági ismeret. A diplomát a Ma-
gyar Mérnöki Kamara tagjai igényelhetik
a kamarán keresztül. Ez a szervezet jogo-
sult egyben a különféle jogosultságok ki-
adására, amennyiben a szakmai miniszté-
rium a kamarai törvénynek megfelelõen
rendelkezik a jogosultságokhoz kötött te-
vékenységek összeállításáról. Ennek a
miniszteri rendeletnek a megszületése
mintegy 10 éve várat magára. Hiánya
nagyban befolyásolhatja az erdõmérnöki
diploma további értékét. A felsõoktatás
erõltetett (2004 augusztusában megkez-

dett és 2006. szeptemberé-
ben megindításra tervezett
kétszintes képzés), köz-
pontosított jellegû átalakí-
tásának eredményeként a
kultúrmérnök jellegû erdõ-
mérnökképzés megszûn-
het. A folyamatot támoga-
tók érvelése szerint Nyu-
gat-Európában is megszûnt
az erdõmérnökképzés mû-
szaki jellege. Az érveket tá-
mogathatja az, ha a kultúr-
mérnöki tevékenységre vo-
natkozó jogosultságok be-
szûkülnek. Sokkal fonto-

sabb lenne erdõmérnöki diplománk jelle-
gét megvédeni és a Nyugat-Európában
felszabaduló piacokra EUROMÉRNÖKI
diplománkra alapozva, diplomásainknak
munkalehetõséget teremteni. A 2006-ban
induló erdõmérnökképzésbõl legkoráb-
ban 2010-ben kikerülõ BsC, illetve 2012-
ben kikerülõ MsC fokozattal bíró erdõ-
mérnökök fogadására a hazai szakmai
köröknek is fel kell készülni A szakosz-
tályülésen a résztvevõk megismerhették
az Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Tan-
széken folyó fejlesztéseket. Dr. Péterfalvi
József egyetemi docens bemutatta a térin-
formatikára alapozott dinamikus hálózat-
tervezési módszert, amely az erdõfeltárást
befolyásoló igények kezelését teszi lehe-
tõvé. A semleges vonal felkeresõ modul a
hálózati variációk gyors kimunkálását se-
gíti. Markó Gergely egyetemi adjunktus
látványos elõadásban mutatta be az általa
kifejlesztett számítógépes úttervezési
rendszert, amely az úttervezés monoton
munkáitól szabadítja fel a tervezõ idejét,
lehetõséget adva az elmélyültebb mérnö-
ki munkára. A résztvevõk megismerhet-
ték a digitális útadatbank kialakítását,
amely egy útfenntartási rendszerrel ki-
egészítve az égetõen szükséges, tudatos
útfenntartás tervezésének alapja lehet. 

Az ülés befejezéseként az ünnepeltek
kaptak szó, akik beszámoltak életük egy-
egy eseményérõl, illetve megfogalmaz-
ták életük fõbb tapasztalatait. A szakosz-
tály vezetõje eközben átadta az ünnepre
emlékezetõ emléktárgyakat. Köszöntõt
mondott: dr. Rácz József nyugalmazott
egyetemi docens, Tarjáni Antal, Gerely
Ferenc erdõmérnökök. Fábián Gábor er-
dõmérnök Székely Éva (Anglia) Élet vagy
halál (Alkudozások) címû versével kö-
szöntötte 80 éves kollégáit. 
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