
R O V A T V E Z E T Ő : DR . SZ IKRA D E Z S Ő 
Jegyzőkönyv 

az 1994. december 19-i elnökségi 
ülésről 

Jelen vannak: Schmotzer András el
nök, Rakonczay Zoltán alelnök, Steiner 
József alelnök, Valentin Károly alelnök, 
dr. Szikra Dezső főtitkár, dr. Csóka Pé
ter főtitkárhelyettes, Pápai Gábor SzB 
elök, Bús Mária régióképviselő, dr. Sze-
merédy Miklós régióképviselő, dr. 
Czerny Károly régióképviselő, Haraszti 
Gyula régióképviselő, dr. Marjai Zol-
tánné ügyv. titkár. 

Napirend: 

1. Tájékoztatás az 1994. évi várható pénzügyi eredményről. 1995. 
évre vonatkozó költségvetés összeállítása. (Főtitkár, ügyvezető titkár) 

2. Az „Erdészeti Lapok" kiadása 
3. Az „Állásfoglalás" tervezet véleményezéseinek ismertetése 
4. Választmányi ülés ideje 
5. Egyebek: 
- Debrecen polgármesterének levele; 
- Belga Erd. Egy. körlevele; 
- Privatizációról vitaest a KDNP szervezésében (Rakonczay Z.) 
- 1995. évi vándorgyűlés helyszíne (Rakonczay Z.) 
- OGY Környezetvédelmi Biz. (Rakonczay Z.) 
- Díjbizottság összetétele (Dr. Szemerédy M.) 

Határozatok 

1. Az 1994. évi kalkulált eredményből fizetendő még a szokásos 13. 
havi fizetés, illetve jutalom. 

Az előzetes 1995. évi költségvetés egyes meghatározó tényezőinek 
ismeretében az elnökség a mellékletben (l.b.) a 2. sz.-t szavazás után 
1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal, 9 igen szavazattal elfogadta. Újabb 
vita után az elnökség úgy döntött, hogy az állami támogatási összeg 
növelésével és az „Erdészeti Lapok" költségeinek növelésével a terve
zett veszteség nem lehet nagyobb 1.100.000 Ft-nál. 

2. Az „Erdészeti Lapok" kiadója 1995. január 1-tól az OEE. A fő
szerkesztő az egyesület alkalmazottja. Az elnökség a jellemzően színes 
kiadás mellett döntött. A kiadói munkát 50.000 Ft egyéni díjazással se
gítjük (alkalmi). Hirdetésszervezésre, ügynöki jutalékra január hó fo
lyamán visszatérünk! A főszerkesztő ismertette az Szerkesztőbizottság 
összetételére vonatkozó javaslatát: Apatóczky István, dr. Balázs István, 
dr. Bartha Dénes, Gencsi Zoltán, dr. Gőbölös Antal, Kertész József 
Kovács Gábor, Mizik András, Pintér Ottó, Sántha Antal, Steiner Jó
zsef, dr. Szendrődi László, dr. Szikra Dezső, dr. Szodfridt István, Varga 
Béla. 

Az elnökség a javaslattal egyetért. 
A nyomdai költségekre szerződést kell kötni. 
3. Január 11-én a beérkezett észrevételek alapján (Schmotzer And

rás, Rakonczay Zoltán, Bús Mária, dr. Czerny Károly, Haraszti Gyula, 
dr. Szikra Dezső) átdolgozni az „Állásfoglalás" tervezetet. Résztvesz: 
dr. Szikra Dezső, Rakonczay Zoltán, dr. Czerny Károly, Steiner József 
Pápai Gábor. 

4. A választmányi ülés időpontja: 1995. január 25. 10.00 óra, előtte 
8.00 órakor elnökségi ülés. 

5/a. Az erdőgazdálkodás egysége ne változzon, de elismerjük a be
leszólás jogát. Válasz: elnök. (Legyen Debrecen a központ, de nem az 
egység megbontásával.) 

Közigazgatási rendszerhez való csatolása „nem megy". 
5/b. A Belga Erdészeti Egyesület levelére nem válaszolunk. 

• 
Jegyzőkönyv 

az 1995. január 25-én tartott elnökségi ülésről 

Jelen vannak: Schmotzer András, elnök; Rakonczay Zoltán, alel
nök; Steiner József alelnök; Valentin Károly, alelnök; dr. Szikra De
zső, főtitkár; dr. Czerny Károly, r. elnökségi tag; dr. Gőbölös Antal, r. 
eln. tag; Bús Mária, r. eln. tag; Haraszti Gyula, r. eln. tag; Pápai Gá
bor, SzB elnök; dr. Marjai Zoltánné, ügyv. titkár. Késve érkezett: dr. 
Anda István, EB elnök; Szónyi János, r. eln. tag. 

Napirend 

1. Választmányi ülés napirendjének ismertetése (Schmotzer A.); Ál
lásfoglalás-tervezet (ár. Szikra Dezső). 

2. Az elnökség 1995. évi munkaterve (dr. Szikra Dezső). 
3. Egyebek: a/ bizottsági összetételre előterjesztések (bizottságok 

vezetői); hl hirdetésszervezési jutalék; c/ határozatok. 
ad 2. Az elnökség a csatolt munkatervet elfogadta. 
ad 3. a/ Az elnökség a bizottságok vezetői által javasolt tagtársaink 

nevét a választmánynak jóváhagyásra ajánlja, b/ Az elnökség úgy dön
tött, hogy az ,.Erdészeti Lapok"-ban megjelenő hirdetések után 20% ju
talék illeti meg azt a személyt, aki a hirdetést szerzi. A jutalék negye
dévenként kerül kifizetésre, de alkalmazottak részére a főtitkárhelyet
tesen kívül az EB elnöke felülvizsgálja. 

• 
Vendégszoba-árak 

A M T E S z Kamara Gazdasági Igazgatósága 1995. január 1-től 
a vendégszoba árakat az önköltséghez igazította, ezért az O E E is 
kénytelen ezekhez az árakhoz igazodni. 

Jogi tagvállalatok kiküldöttjeinek: 
- 2500 Ft / 2 f ő / éjszaka 
- 1700 Ft / 1 f ő / éjszaka 
Egyesületi tagoknak, és velük együttérkező családtagjainak: 
- 1600 Ft / 2 f ő / é j s z a k a 
- 1000 Ft / 1 f ő / éjszaka 
Megál lapodásunk értelmében a vendégszoba hasznosításában 

továbbra is közreműködünk. 

• 
Jegyzőkönyv 

az 1995. január 25-én tartott választmányi ülésről 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
Schmotzer András elnök ismerteti az ülés napirendipontjait ésazokat 

a jelenlévők elfogadják. 
Napirend: 

1. Az OEE pénzügyi gazdálkodásának várható 1994. évi eredmé
nye, és az 1995. évi költségvetés előkészületei (dr. Szikra Dezső) 

2. Bizottsági elnökök előterjesztése az összetételre 
3. Az OEE pénzügyi gazdálkodásának várható 1994. évi eredmé

nye, és az 1995. évi költségvetés előkészületei (dr. Szikra Dezső) 
4. Állásfoglalás-tervezet előterjesztése (dr. Szikra Dezső) - 1. sz. 

melléklet. 

Határozatok: 

(A szavazás előtt Schmotzer A. elnök a jelenléti ív alapján megál
lapítja, hogy a választmányi ülés határozatképes. 89 tagból jelen van: 
72 fő.) 

ad 2. Dr. Anda István előterjesztése alapján a választmány 1 ellen
szavazattal elfogadta az Ellenőrző Bizottság tagjainak dr. Luib Nándor, 
Kolozsvári Akos, Szekeres György és Gerely Ferenc tagtársakat. 

Pápai Gábor előterjesztése ajapján a választmány 2 fő tartózkodás
sal, 2 ellenszavazattal jóváhagyta az „Erdészeti Lapok" szerkesztőbi
zottsága névsorát. 

dr. Bondor Antal előterjesztése alapján a választmány teljes egyet
értéssel fogadta a Díjbizottság tagjainak: Riedl Gyula, dr. Szemerédy 
Miklós, Visnovszky Károly, Kovács Jánosné, Török Miklós és Tihanyi 
Gyula tagtársakat. 

ad 3. Az egyesület pénzügyi erdményéről és az előzetes költségve
tésről a beszámolót a választmány tudomásulvette. 

ad 4. (A választmány az elnökség által összeállított „állásfoglalás
tervezetet" szakaszonként vitatta meg. A módosításokat, egyes mon
datrészeket a v. tagjai leírták, vagy diktálták a szövegrögzítésre felkért 
„EL" főszerkesztőjének. Szövegmódosítás, értelmezés után felolvasás 
és szavazás következett, a 2. sz. mellékletben jelzett tartózkodó és el
lenszavazatok számával.) 

ad 5. Schmotzer András elnök előterjesztésére a választmány - el
ismerve R. Migende úr érdemeit a magyar ifjúság természet- és környe
zetvédelmi nevelése terén, felvette tagjai sorába. 



Elnökségi munkaterv 1995. évre 
Január 25. Elnökségi ülés 
Választmányi ülés 
- Állásfoglalás-tervezet megvitatása 
- Állami támogatási igény 
- Tájékoztató az 1994. évi pénzügyi erdményről és az előzetes 

1995. évi költségvetésről 
- Egyesületünk székházának ügye. 
Február 16. Elnökségi ülés 
- Törvénytervezetek véleményezése 
- Az 1995. évi közgyűlés előkészítése 
- Tevékenységünkhöz kapcsolódó érdekvédelmi szervezetekkel kö

zös ülés 
- Szakértői tevékenység 
Március 16-17. Elnökségi ülés (Pécs) 
Március 23. 
- Pártoló Tagok Tanácsa (összejövetel) 
- Segély alapítvány indítása 
Április 20. Elnökségi ülés 
Választmányi ülés 
- 1995. évi Bedő- és Kaán K. díjak 
- Törvénytervezetek 
Május 18. Elnökségi ülés 
- Főtitkári beszámoló (összeáll.) 
- ,J3rdészeti Lapok" 
Június 15. Elnökségi ülés 
- Beszámoló a közgyűlés szrevezéséről 
Június 30. - Július 1. 1995. évi közgyűlés és műszaki napok 
Augusztus 18. Elnökségi ülés 
Szeptember 2-5. „PRO SILVA" európai tudományos konferencia 
Szeptember 22. Elnökségi ülés 
- Kihelyezett titkári értekezlet előkészítése 
- Természetvédelmi nap előkészítése 
Október 12. 
- A természetvédelmi év kapcsán a Magyar Madártani Egyesülettel 

közös rendezvény (Természetvédelem Európában, Magyarországon) 
Október 19. Elnökségi ülés 
- Kihelyezett titkári értekezlet 
November 23. Elnökségi ülés 
Választmányi ülés 
December 14. Elnökségi ülés 

• 
1995. évre tervezett külföldi tanulmányutak: 

1995. április 3-5. Ausztri9a 
Május 28-június 2. Szlovénia 
Június 18-25. Németország 
Szeptember Ó-Románia 

• 
A helyi csoportok és szakosztályok munkaterveit március hónapban 

közöljük, mivel lapzártáig nem érkezett be valamennyi. 

• 
A Gépesítési Szakosztály 1995. január 18-án tarott ülést a Gödöl

lői Agrártudományi Egyetemen. Az ülés első szakaszában a résztvevők 
(kb. 20 fő szakosztálytag és 20 fő további érdeklődő) bekapcsolódtak 
a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-
Műszaki Bizottsága Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása VII. szekció
jának (Erdőgazdaság gépesítése) munkájába. A szekcióülésen nyolc 
előadás hangzott el, további két témakör pedig poszteren került bemu
tatásra. Az előadások közül két téma az erdőgazdasági gépesítés álta
lános problémáival, a továbbiak, illetve a konzultációs témák pedig 
egy-egy konkrét gép vagy berendezés értékelésével, fejlesztési lehető
ségeivel foglalkoztak. 

A szekcióülést követően a szakosztály megvitatta és véglegesítette 
az 1995. évi munkatervét. 

Dr. Horváth Béla 
szakosztály-titkár 

• 
Közlemény 

Az OEE Tájfejlesztési és Környezetgazdálkodási Szakosztálya 
1994. november 2-án Budapesten ülést tartott 55%-os tagsági részvé
tellel. A szakosztály foglalkozott további működésének indítékaival, 

irányítási formáival és az eredményesebb együttműködés lehetőségei
vel. 

Dr. Dobos Tibor szakosztályelnök érvelt a szakosztály létjogosult
ságának aktualitása mellett. 

A vitában kifejtették véleményüket: dr. Csötönyi József, dr. Kapusi 
Imre, Nagy József, dr. S. Nagy László, Oláh Tibor, dr. Sipos András, 
Sipos Árpád, dr. Tarján Lászlóné. Az elhangzott vélemények összege
ződtek abban, hogy a környezet-ügy időszerű kérdéseinek megoldásá
ban az erdészeti szakmai igény kötelességszerűen érvényesítendő, azért 
is, mert nő az erdő- és vízgazdálkodás szerepe a megújuló bioenergia 
hasznosulásában. A szakosztály közreműködjön más szakterületek ta
pasztalatainak és ismereteknek integrálásában, különösen a tájfejlesz
tésben, a biomassza környezetgazdálkodást befolyásoló szerepére stb. 

Megvitatásra került dr. Csötönyi József előadásában „A magántulaj
donú erdők és a társas erdőgazdálkodás" c. előadásában feltárt aktuális 
kérdéskör. 

A vélemények közelítettek ahhoz, hogy közösen kell kiutat keresni 
az állami - meghatározóan kincstári - és a sokszínű tulajdonformájú 
erdőkezelés társadalmi értékű megvalósítására. Erősíteni kell az olyan 
szabályozás létrejöttét, amely egyaránt hat a közjóléti szerep és a ha
szonelvűség érvényesülésére és segíti a hatékony hiteles ellenőrzést. A 
szakmai rétegnek, egyesületeknek megfelelő párbeszéd-formát kell ta
lálni mind a politikusokkal, mind a tulajdonosokkal és a civil társada
lommal. 

A következőkben a szakosztály úgy határozott, hogy a munkát az 
elhangzottak szellemében folytatja. A feladatok irányítására megvá
lasztották dr. Dobos Tibori elnöknek, a szakosztály vezetőjének dr. S. 
Nagy Lászlót, és szakosztály-titkárnak Oláh Tibort. 

Dr. S. Nagy László 

• 
Az FM veszprémi csoportban 1994. december 9-én dr. Kollwentz 

Ödön tartott érdekes előadást az erdészeti igazgatás és az erdőbirtokos
ságok történetéről. Az alapos, részletes történeti visszatekintés után a 
hallgatóság egy része az erdészeti igazgatás közelmúltjából idézte fel 
emlékeit (államosítás, tagosítás), más része napjaink privatizációs 
gondjainak megoldási lehetőségeit feszegette (kötelező társulás vagy 
szabad rendelkezés a tulajdonnal, állami kényszerkezelés a gazdátlan 
erdőkben). 

A vita után az egyesület központjából kölcsönzött, Pápai Gábor ál
tal készített „Sopron 1956" című videót tekintettük meg. 

Bús Mária 

• 
A pilisi helyi csoport 1994. december 6-án tartottakibővített veze

tőségi ülését, amelyen értékelte az év munkáját, valamint összeállította 
az 1995. évi programot. 

A közeljövőben záródó év legnagyobb eseménye a Vándorgyűlés 
megrendezése volt. Saját tapasztalataink és a visszajelzések alapján 
megállapíthattuk, az új szervezési forma - a csillagtúra szakmai nap -
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, megérte a többlet szervezési rá
fordítást. 

A sátorban szervezett közgyűlés, az időjárás viszontagságaival ne
hezítve rányomta bélyegét a tisztújításra. Ez is tanulság a jövőre nézve. 

A Vándorgyűlés szervezése mellett az évek óta szokásos program
jainkat is megrendeztük. Ezek egy részéről az Erdészeti Lapok tudósí
tottak: jelölőverseny, szakmai kirándulás Ausztria és Németország ha
tárvidékére. A többit csak megemlítve: májusban Szabados János elő
adása „Az állami erdők kezelésének helyzete az ÁV Rt. keretében"; jú
liusban Erdészek-Vadászok-Művezetők Napja a Szentendrei Erdészet 
szervezésében, szeptemberben nyugdíjas nap Valkón. Fogadtunk ki
sebb-nagyobb csoportokat szakmai tapasztalatcserére a Balaton-felvi
dékről, illetve az Ipoly Rt.-től. 

A z 1995-ös program összeállítása után napirenden kívüli napirendi 
pontként - e lőző nap érkezett - megvitattuk az OEE elnöksége állás
foglalás-tervezetét. A  tervezetről élénk vita alakult ki, melynek konk
lúzióját az alábbiakban adjuk közre: 

A pilisi helyi csoportban kialakult vélemény szerint az állásfogla
lásnak az OEE tagsága által elfogadott (elfogadható) közös nevezőt 
kell tartalmaznia. Tekintettel arra, hogy az egyesület tagsága érdekei 
szerint polarizált és várhatóan tovább polarizálódik, az állásfoglalásnak 
a legáltalánosabb és legátfogóbb erdészszakmai szempontokat kell tar
talmaznia. 

Elsődlegesen, hogy az erdőtulajdonosok (magán, közösségi, állam) 
az erdő kezelésével az erdészeket bízzák meg. Ez a megbízás legyen 
világos, egyértelmű és szerződésben rögzített. 



Az erdőkezelés és az erdő jogi feltételrendszerét a kor, a társada
lmi-gazdasági berendezkedésének megfelelő korszerű" erdőtörvény 
határozza meg. 

A jelenleg bizonytalan tulajdoni viszonyok mielőbbi rendezése 
szükséges, hogy a valódi tulajdonosoknak módja legyen az erdőt bir
tokba venni és a törvényben rögzített feltételrendszerben kezelését 
megkezdeni. 

Az elnökség által kibocsátott tervezet 4. és 6. pontja vitatható a tel
jes körű elfogadhatóság tekintetében. 

Javasoljuk ezek külön kiemelt megvitatását és — ha a választmány 
is úgy ítéli - kihagyását az állásfoglalásból. 

Javasoljuk továbbá, hogy az állásfoglalás egyes pontjai „mögé" áll
jon oda az elnökség megnevezett tagja vagy erre alakult csoportja. így 
nevével (nevükkel) adjanak súlyt annak, illetve tegyék ezzel lehetővé 
a kitűzött cél elérésére tett lépések értékelését. 

A helyi csoport vezetősége megbízta választmányi tagjait, hogy en
nek megfelelően foglaljanak állást a soron következő választmányi ülé
sen az állásfoglalás-tervezet vitájában. 

Mizik András 

• 
A bajai csoport gyűlésén első napirendi pontként az erdészeti po

litika hosszú távú elképzeléseit tárgyaltuk meg (előadó: Wisnovszky 
Károly, FM Erdészeti hivatala). Második napirendi pontként terepi be
mutatón motorfűrészre szerelt gödörfúró munkáját tekintettük meg. 
Végül videofilmet néztünk meg az OEE bajai csoportjának 1994. au
gusztusi erdélyi kirándulásáról. 

Dudás Pál 

• 
Az Erdőfeltárási Szakosztály 30 fő részvételével az EFE Erdőfel

tárási és Vízgazdálkodási Tanszéke és a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 
közös szervezésében az erdőgazdaság területén megtartotta idei máso
dik ülését. A kihelyezett ülés megnyitására a rendező tanszéken került 
<;or, ahol dr. Winkler András rektor köszöntötte a résztvevőket, majd a 
szakosztály tagjai döntöttek az új tagok felvételéről. 

A tanszék munkájáról, terveiről és törekvéseiről dr. Kosztka Miklós 
számolt be. Kiemelte, hogy az új szemléletű felsőoktatásban a tanszé
kek munkáját a kutatások alapján minősítik. Ennek pénzügyi alapjait 
azonban nem a központi költségvetésből kapja, hanem pályázatok útján 
lehet megszerezni, illetve arra a szakmától kell megbízásokat kapni. Az 
erdőfeltárás és az erdőgazdálkodás jelenlegi helyzetében a tanszék 
ilyen megbízásokat nem kap, ezért fennmaradása érdekében kénytelen 
más területek felé nyitni, ami ugyan szélesíti a tanszék tevékenységi 
körét, de egyben egyéb területektől vonja el az energiákat. A beszámo
lóhoz kapcsolódva Péterfalvi József egyetemi tanársegéd bemutatta az 
általa kifejlesztett és a tanszéken használt áttervezési programcsoma
got. Ormos Balázs vezérigazgató tájékoztatót tartott a Tanulmányi Er
dőgazdaság Rt. előtt álló feladatokról. Egyik központi feladatuknak te
kintik, hogy az erdőgazdaság nevének megfelelően a soproni erdészeti 
szakképzés gyakorlati bázisává váljon. Az oktatás támogatásának fel
tételei jelenleg még nem alakultak ki, ezért meg kell találni azt a szer
vezeti formát, amelyben ennek lehetősége is megteremthető. Vélhetően 
ez az alapítványi erdőgazdaság lehet. 

A kétnapos szakosztályülés programjában a helyi anyagok felhasz
nálásának lehetőségeivel ismerkedtek meg a résztvevők. / . Schmid 
osztrák erdészeti útépítő vállalkozó bemutatta azt az önjáró kőtörőt, 
ami hazai viszonylatban a kötőanyag nélküli zúzottkő pályaszerkezetek 
fenntartásának vezérgépe lehetne. A bemutatóhoz kapcsolódó elméleti 
kérdésekről N. Fernsebner, a BOKU Wien munkatársa tartott előadást. 
A második napon a résztvevők az iváni és röjtökmuzsaji erdészetek út
hálózatát járták be. A helyi talaj közveüenül felhasználható mechanikai 
stabilizáció és javított földút építésére, kedvezően befolyásolva az épí
tési és fenntartási költségeket. 

C i k k e i n k a s z e r z ő k s z e m é l y e s v é l e m é n y é t tükröz ik , 
a m e l y n e m fe l tét lenül a z o n o s a s z e r k e s z t ő s é g v é l e m é n y é 
vel . 

A fe lkérés n é l k ü l b k ü l d ö t t kéz i ra tokat é s fo tókat a szer
kesz tőség l ehe tőség s zer in t g o n d o z z a és közl i . 

K é r j ü k a s zerző ke t , h o g y p o n t o s l a k c í m ü k e t é s a s z e m é 
lyi s z á m u k a t i s m e g a d n i s z í v e s k e d j e n e k . 

A Szerk. 

A szakosztály az ülés bezárásakor egy állásfoglalást fogadott el, 
amelyben felhívják a figyelmet az erdőfeltárás tarthatatlan helyzetére 
és javaslatot tesznek a pénzügyi feltételek megteremtésére. Az erdőfel
tárás és az erdőgazdálkodás összefüggéseit is bemutató szakosztályülés 
megszervezéséért a szakosztály köszönetét fejezi ki a rendezőknek. 

Dr . Kosztka Miklós 

• 
A zalaegerszegi helyi csoport szakmai rendezvényt szervezett, 

amelynek témája a magánerdő-gazdálkodás helyzete és problémája 
volt. 

Vitaindító előadást tartott: Barátossy Gábor, az FM Erdészeti Hi
vatalának elnökhelyettese, dr. Páll Miklós, a zalaegerszegi erdőfelü
gyelőség igazgatója, majd a vitában részt vett dr. Balázs István, az FM 
főtanácsosa és Bús Mária, régiónk OEE elnökségi tagja. 

A z országos és megyei helyzetnek is azonos a problémaforrása: 
rendezetlen a tulajdonviszony, a társult erdőgazdálkodás megalakulása 
döcög. 

Az erdőterület közel 40%-a kerül magántulajdonba, hátra van még 
a kijelölt állami erdőterületen a kárpótlási licitálás, továbbá a szövet
kezeti részaránytulajdon kiadása, amely igen vontatottan halad (az or
szágos és megyei helyzet is csak 20-40%-os) . A magántulajdonba ke
rült erdőkben csak minimális (Zalában kb. 1%-os) a társult erdőgazdál
kodás. 

Az új erdőtulajdonosok nehezen, illetve nem akarják elfogadni a 
speciálisan erdőgazdálkodásra szabott jogi konstrukciót. A vitában visz-
sza-viszatérő probléma az önálló erdőgazdálkodás feltételrendszere. Az 
erdő közérdekű szolgáltatását a magánosítás nehezen tolerálja, az er
dőtulajdonosok tsz-esítéssel vádolják az erdészeket. 

Igen nehéz feladat az erdőtulajdonosok közötti kapcsolat megterem
tése, nem férnek hozzá a tulajdonosi listához, számottevő kiadást jelent 
a jogi szervezetek létrehozása, illetve alig akad vállalkozó a társulata
lapítás, majd működtetés szervezésére, vezetésére. 

Felvetődött, hogy rendkívül demokratikus és liberális az erdőbirto
kossági társulatokról szóló törvény, holott a speciális tulajdon miatt el
fogadható lenne az „erősebb" állami ráhatás az erdészeti szakhatóság 
közreműködésével. 

Szakmai fórumunk széles körű médianyilvánosságot kapott (körzeti 
TV, rádió, megyei és országos napilapokban). 

Müller Géza 

• 
A Szeniorok Tanácsának rendes ülésén meghívott előadóként Ba

rátossy Gábor MEM EFH főosztályvezető tájékoztatást adott a kárpót
lás következtében beállott tulajdonviszony-változásokról. Mintegy 
2 5 0 - 3 0 0 ezer új erdőtulajdonosról számolt be, egyenként 1,2 ha-nyi er
dőtulajdonnal. A nehezen haladó jogi rendezés hátráltatja a társulások 
létrejöttét és ez szinte háborús állapotokat teremt. Bízni kell abban, 
hogy az erdő ezt is kibírja. A z állami tulajdonban maradtat 19 rt. ke
zeli. Végleges rendezést e téren majd a kincstári törvény hivatott tenni. 

Ezt követően a tanács megvitatta az elnökség által összeállított és a 
választmány elé terjeszteni tervezett egyesületi koncepciót. Ez részük
ről általános elutasításra talált, és az ülésen megjelentek a Varga Béla 
által hirtelen összeállított szöveg mellé álltak. 

E havi számunk szerzői 

Agócs József EFE Sopron 
Bartha Dénes EFE Sopron 
Bordács Sándor OMMI Budapest 
Dauner Márton FM Budapest 
Führer Ernő ERTI Budapest 
Ignácz Magdolna FM Budapest 
Jéröme René erdőmérnök Budapest 
Koloszár József EFE Sopron 
Kosztka Miklós EFE Sopron 
Kőhalmi Tamás EFE Sopron 
Mészáros Károly EFE Sopron 
Papp Tivadar Mecsek Rt. Pécs 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Roth Matthaea TÁEG Rt. Budapest 
Szendrődi László EFE Sopron 
Szodfridt István EFE Sopron 
Tóth Béla ERTI Püspökladány 
Verbay József FM Budapest 



Számos felszólalás között Fekete Gyula és Jérőme René betekintést 
kért a készülő új erdőtörvény-tervezetbe. Barátossy ennek lehetővé té
telét ígérte azzal, hogy a javaslat amúgy is rövidesen újabb átdolgozás
ra kerül. Felvetődött a godolat, hogy folytatni kellene Le.ííe/ryprofesz-
szor munkáját, az 1936-ig megírt erdőgazdaság történetét. Jancsó Gá
bor ennek alkalmával a megállapítandó tények okozóinak „név nélküli 
nevesítését" javasolta a tisztánlátás érdekében. 

Végül dr. Szász Tibor a Tanács elnökeként bejelentette, hogy figye
lemmel a Varga Béla által előadottakra is, összeállítja az SZT észrevé
teleként az elnökség részére. Beszámolt 22 szaktársunk nyugdíjának a 
MTESZ Szoc. Biz.-a közbenjárására történt emeléséről, ami egész év
ben 55 főt érintett, majd Hajak Gyula ismertette a tanács 1995. évi 
munkaprogramját. 

• 
A Csongrád megyei helyi csoportnál a szakmai és kulturális ki

rándulást hagyományosan őszi időszakban rendeztük meg. Zsibók And
rás tagtársunk szervezésének köszönhetően számos kulturális épületet 
és emlékhelyet tekintettünk meg. Az ipolytarnóci ősielet megkapó él
ményt nyújtott. Börzsöny-Cserhát szép tájait mutatta be Zorván 
Györgyné, a balassagyarmati helyi csoport titkára, valamint Barton 
Gábor erdőmérnök kolléga. Ezúton is köszönjük segítségüket. 

A MTESZ szegedi szervezete tisztújító és Szövetségi Tanácsi ülését 
tartotta. „Vedres István" emlékérem kitüntetést Szamosi Jánosné, helyi 
csoportunk vezetőségi tagja kapott, amellyel a hosszú ideig és jelenleg 
is példásan végzett társadalmi munkáját ismerték el. 

Sere Ferenc 

• 
Az OEE kecskeméti helyi csoportja és a KEFAG Rt. meghívta 

Dauner Mártont, az Erdészeti Hivatal elnökét közvetlen eszmecserére. 
Színhely a bugaci erdészet oktatási központja volt, ahol mintegy 30 fő 
(a/. ErdőfelUgyelőség, az Erdőtervezési Iroda, a KEFAG Rt., szövetke
zeti erdészek, magánerdő-gazdálkodók és az erdészetben dolgozó vál
lalkozók képviselői) vett részt. A térség erdőgazdálkodásának kérdéseit 
bevezetőjében Bognár Gábor, a helyi OEE csoport titkára vetette fel. 
A résztvevők nevében megfogalmazta az alföldi erdőgazdálkodás jele
néért, jövőjéért aggódó szakmabeliek kérdéseit. 

Tájékoztatójában Dauner Márton igyekezett eloszlatni a térségben 
dolgozók kételyeit. Átfogó tájékoztatást adott az erdőgazdálkodás hely
zetéről. Jelezte az 1995. évre várható erdőtelepítésre fordítható költség
vetési támogatás mértékét. Részletesen szóit az Országos Erdészeti 
Alappal kapcsolatosan a várható változásokról. Tájékoztatott az erdő
gazdálkodás beruházási, fejlesztési lehetőségeinek új elemeiről. Szó 
került az erdészeti igazgatás egyes kérdéseiről is. Kiemelten foglalko
zott a magánerdő-gazdálkodás gondjaival, problémáival. 

A tájékoztatót követő élénk vitában felszólalt Virágh Pál, Kocsis 
Vilmos, Végvári András, Csanádi Mihály, Fekete Sándor, Herczeg Im
re, Spiegl János, dr. Gőbölös Antal és Sódar Pál. 

A rendezvény végén a jelenlévők egyöntetűen megállapították, 
hogy továbbra is szükség van hasonló találkozókra, és kifejezték azon 
reményüket, hogy a hagyomány 1995-ben is folytatódik. 

Bognár Gábor 

• 
A kecskeméti csoport mintegy 40 fővel kétnapos tanulmányúton 

vett részt a Balatonfel vidéki EFAG Rt. területén. Az utolsó napfényes 
novemberi hétvégén indultunk Keszthelyre, vendéglátóink központjá
ba. Az odautazást megszakítottuk Alsótekeresen, hogy az egyik legna
gyobb faiskola munkájáról áttekintést kapjunk Barabits Elemér ügyve
zető igazgatótól. 

Keszthelyen Horváth Iván egyesületi titkár várt minket. A Feste
tics-kastélyt tekintettük meg szakavatott vezetéssel. Késő délután fog
laltuk el szálláshelyünket a Sümegi vár tövében. Útközben tájékoztatást 
kaptunk a térségről. A délutános műszakot már sötétben értük el első 
szakmai programként a zalahalápi parkettagyárban, ahol közel egyórás 
technológiai bemutatást kaptunk. Vendéglátónk itt már dr. Viharos 
Zsolt vezérigazgató volt. Másnap a program bakonyi barangolást igért. 
A farkasgyepüi és az ugodi erdészet bemutatott állományait őszinte 
csodálattal jártuk végig lelkes kísérőnkkel, Timár György erdészeti 
igazgatóval. Igaz, hogy az erdőprivatizáció szerencsére nem érintette 
ezt a vidéket, de még nekünk is megható érzés volt az a gondolkodás
mód és szakmai szeretet, mely Gyuri barátunkból áradt. 

Köszönet vendéglátóinknak, kiemelten Horváth Iván titkárnak, aki 
az előkészítés és a lebonyolítás oroszlánrészét vállalta. 

Mikulás Béla 

• 
Az OEE kecskeméti helyi csoportja és a szegedi Akadémiai Bi

zottság Erdészeti Munkabizottsága Kecskeméten tartotta közös ren
dezvényét. A Mukabizottság a napiredet a táji erdészeti kutatások 
újabb eredményeinek szentelte, melyek során az alábbi előadások 
hangzottak el: 

- Dr. Veperdi Gábor, tudományos főmunkatárs (ERTI): Hálózati 
kísérletek eredméyei a dél-alföldi erdei- és feketefenyvesekben. 

- Dr. Szántó Mária, tudományos munkatárs (ERTI): Gyűrűs töl
csérgombák és lehetséges szerepük erdeink leromlásos megbetegedésé
ben. 

- Dr. Rédei Károly, tudományos főmukatárs (ERTI): ígéretes fehér
nyár-származások a Duna-Tisza közi homokháton. 

Tisztelet az előadóknak, hogy témájukba a gyakorlati hasznosítha
tóság tapasztalatai kiemelt szerepet kaptak. Ennek köszönhető, hogy a 
jelenlévő gyakorlati szakemberek az előadások után vitában aktív sze
repet vállaltak. Különösen értékes volt dr. Horváth László, dr. Papp 
László és dr. Tóth József kollégák hozzászólása. 

Bognár Gábor 
• 

A sárospataki helyi csoport a zempléni nyugdíjas műszakiak talál
kozóját szervezte meg az Északerdő Rt. Sárospataki Erdészeti Igazga
tóság tanácstermében. A program 11 órakor kezdődött a szép számmal 
(32 fő) megjelent nyugdíjas kollégák, valamint a szervezők (Erdőren
dezőség, Erdőfelügyelőség, Erdészeti Igazgatóságok) részvételével. 

Közösen felkerestük a sárospataki római katolikus és a református 
temetőkben nyugvó erdészkollégák sírjait, a virágszálak elhelyezése 
közben a gyertyák lángja mellett némán és megilletődve, jószívvel em
lékeztünk valamennyiükre. Ezután visszatértünk az erdészet épületébe, 
ahol Cserép János vezérigazgató előadásában átfogóan felvázolta szak
mánk, ezen belül pedig erdőgazdaságunk helyzetét, utalva a múlt tör
ténéseire és a várható jövőre. A nagy érdeklődéssel kísért előadást kö
vetően - a programnak megfelelően - pontosan 13 órakor került feltá
lalásra az ebéd, majd vélemények és rendkívül érdekes visszaemléke
zések sora következett, melyeket videokamerával rögzítettünk későbbi 
hasonló összejövetelek színesítésére. 

A találkozó a késő délutáni órákba nyúlott. A szervezők nevében 
úgy érzem nyugodtan mondhatom, megérte a fáradságot. Az idős kol
légák számára - hosszú évek után - lehetőséget teremtettünk a találko
zásra az erdőgazdálkodás és erdőgazdaságunk mai gondjainak megis
merésére, a visszaemlékezésre. Mi pedig - akik ma még aktív szolgá
lati időnket töltjük - erőt merítettünk a tiszteletreméltó elődökkel eltöl
tött ünnepi alkalomból. Erre pedig igen nagy szükségünk van, nem is 
várunk a következő hasonló alkalomra egy évnél tovább... 

Pálmai István 

• 
1994. december 9-én rövid szenvedés után eltávozott az élők sorá

ból Tálas Mihály erdésztechnikus, aki az OEE balassagyarmati cso
portjának titkára volt 1971 márciusáig. Temetésén - december 12-én 
- öt gyermeke, unokái, volt kollégái és Szügy község apraja-nagyja 
búcsúztatták. 

Tálas Mihály 1920. november 26-án született Balassagyarmaton, 
kisparaszti családban. Altalános és középiskolai tanulmányai után két
éves erdészeti szakiskolát végzett. Részvénytársaságunk jogelődjénél 
1947. július 28-án pagonyvezető erdészként alkalmazták. Később a jó 
képességű szakembert kiemelték és 1970. október 31-ig az erdőgazda
ság központjában dolgozott csemetetermelési előadóként. 1970. no
vember 1-től nyugdíjazásáig a magyarnándori ÁFÉSZ igazgatója volt. 
A szakmában eltöltött 23 év alatt hat alkalommal kapott Kiváló Dol
gozó kitüntetést és két alkalommal FM Erdőgazdaság Kiváló dolgozója 
elismerést. 

Mindvégig hű maradt hivatásához, haláláig helyi csoportunk tagja 
volt. Emellett a „Cserhát" Vadásztársaság örökös elnökeként kiváló 
kapcsolatot létesített az erdészek és vadászok között. 

A szakma rögös útját most már a végtelen vadászmezőkön egyen

geti. 
Zorvan Györgyné 


