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Az OEE-választások 
történetéből 

(második rész) 

Egyesületünk eddigi történetében 
fizetett, főállású titkár alkalmazására 
legutóbb a II. világháborút megelőző
en, a '30-as évek közepén került sor. 

Az azt megelőző titkár, Bund Károly 1928 decemberében tör
tént nyugállományba vonulását követően Bíró Zoltán erdőmér
nök az OEE történetében szokatlan „ügyvezető ' címmel felru
házva látta el az egyesület operatív-adminisztratív vezetésének 
feladatait. 

Az igazgatóválasztmány 1935. júl ius 15-i ülésén határozott 
úgy, hogy szeptember 1-i benyújtási határidővel pályázatot ír 
ki, egyelőre segédtitkári állás betöltésére. Segédtitkár már 
Bund Károly, majd őt követően Bíró Zoltán mellett is műkö
dött Lengyel Sándor erdőmérnök személyében. O azonban 
egyesületi állásáról lemondott, mivel a Földművelésügyi Mi
nisztériumban osztályvezetői kinevezést kapott. Távozása vál
totta ki az igazgatóválasztmány említett intézkedését. (Lengyel 
három hónapi felmondási időt és végkielégítésként három havi 
fizetésének megfelelő összeget kapott az egyesülettől.) 

A pályázati kiírás szerint csak okleveles erdőmérnök pá
lyázhatott és csak olyan, aki már legalább tíz éve gyakorlati 
szolgálatban állt. Benyújtandó volt: rövid életleírás és az addigi 
szakirodalmi tevékenység ismertetése. A kiírás közölte, hogy 
a |avadalmazás egyelőre havi 400 pengő (ami igen szép fizetés 
volt abban az időben), a végleges összeget a későbbiekben tár
gyalás útján fogják megállapítani. Kimondták azt is, hogy az 
állás egy évig ideiglenesen töltendő be, s csak megfelelő szol
gálat esetén kerülhet sor a végleges megállapodásra. Fix nyug
díjat nem tudott kilátásba helyezni az egyesület, ezt a kérdést 
életbiztosítással tartották megoldhatónak. 

Az igazgatóválasztmány gondolt arra is, hogy a már állás
ban lévő értékes személyiségeket ne tartsa vissza a pályázattól 
az a lehetőség, hogy a próbaidő lejárta után esetleg két szék 
közé esnek. Ezért közbenjárást ígért arra vonatkozóan, hogy 
az ilyen pályázók munkahelyükön szabadságot kapjanak erre 
az időre, vagyis biztosított lett volna a munkahelyükre történő 
visszatérésük lehetősége. 

A beérkezett pályázatok fölött titkos szavazással döntött az 
igazgató választmány az 1935. október 16-i ülésen. A szavazás 
előtt elhangzott a figyelmeztetés, hogy ilyen alkalmakkor nem 
szabad atyafiságra-rokonságra nézni, hanem kizárólag az egye
sület érdekeit, s a rátermettséget kell szem előtt tartani. 

A testület egyik tagja, gróf Széchenyi Aladár nem tudott 
személyesen részt venni az október 16-i ülésen, hanem levél
ben fejtette ki már akkor a ma is igen figyelemreméltó véle
ményét az egyik pályázóval, Mayer (Mihályi) Zoltánnal kap
csolatban, a következők szerint: 

„... minden megkívánható kvalitáson felül azon a mai idők
ben eléggé meg nem becsülhető előnnyel rendelkezik, hogy ti. 
beszél németül és elég jól angolul... ez egy olyan óriási nagy 
előny, amely, szerintem ezen egyéniséget magasan felemeli 
többi társai fölé. Szokjunk már egyszer valahára hozzá, hogy 
megbecsüljük azon egyéneket, akik szaktudásukon kívül az or
szágot nemcsak idebent, hanem külföldön is reprezentálni tud
ják..." 

Ez az érv valószínűleg sokat nyomott a latban a döntésho
zatal során, mert a hét választásra bocsátott személy közül a 
titkosan leadott 38 szavazatból Mayer Zoltánra 26 esett, és ez
zel elnyerte a segédtitkári állást. A jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint - a pályázati kiírásnak megfelelően - kb. egy évig mű
ködhetett ebben a minőségben, mert az 1936. december 15-i 
igazgatóválasztmányi ülésen még segédtitkárként, a következő 
1937. április 19-ülésen már titkárként (és magyarosított néven 
dr. Mihályi Zoltánként) vett részt. Kétszobás-fürdőszobás la
kást is kapott az egyesület Alkotmány utcai székházban, amiért 
évi 600 pengő kedvezményes lakbért kellett fizetnie. 

Dr. Mihályi elvileg az OEE 1948-ban történt háború utáni 
újjászervezéséig dolgozott az egyesület főállású titkáraként. 
(Azért „elvileg", mert közben a háborús évek alatt katonai szol
gálatot is teljesített, a hadifogságból pedig 1947-ben tért haza.) 
1948-ban társadalmi titkárt választott az egyesület dr. Jab-
lánczy Sándor személyében, s ettől kezdve társadalmi munká
ban látták el ezt a tisztséget, mindmáig. Tegyük hozzá, a kö
szönet szavaival, hogy nem rosszabbul, mint a fizetett tisztvi
selők. 

Mihályi Zoltán még 1954-ig dolgozott az egyesületben iro
davezetőként. Ezután már politikai megbízhatóság szerint ki
választott M T E S Z tisztviselők vették át az apparátus irányítását 
valamennyi tagegyesületben, az OEE-ben is, feltehetően azért, 
hogy ezáltal is bizonyítottabb legyen a társadalmi egyesületek 
állami- és pártirányítása, illetve felügyelete. Mihályinak a to
vábbiakban alkalmi szakfordításokkal kellett biztosítania a szű
kös megélhetést családja számára. 1970-ben hunyt el. 

Rövid hírek a választás előkészületeiről: 
Schmotzer András elnök úrtól kapott szóbeli felhatalmazás 

alapján tájékoztatom a tagságot, hogy az elnökség az alkalma
zotti főtitkár pályáztatásával kapcsolatos eredeti elképzelését 
meg kívánja változtatni, miszerint nem írja ki a pályázatot a 
főtitkári állás helyre, hogy a pályázatban megszabható feltéte
leket már az új elnökség szabhassa meg. 

Halász Gábor, a Választási Bizottság elnöke 

Közlemény 
a Szeniorok Tanácsa 1997. december 10-i üléséről 

A Szeniorok Tanácsa (SZ.T.) 1997. december 10-én Buda
pesten, a M T E S Z székházában kibővített ülést tartott. Első na
pirendi pontként dr. Madas András tartott előadást „A magyar 
erdőgazdálkodás várható feladatai a 2 1 . században" címmel. 
Részletesen tárgyalta, hogy nemzetközi téren a népesség sza
porodása és a civilizáció robbanásszerű fejlődése miként hatott 
és hat jelenleg is az erdők által elfoglalt terület nagyságára és 
a még megmaradt erdők minőségére. Rámutatott arra, hogy a 
magyar erdőgazdálkodás jövőjét külső és belső tényezők je
lentősen befolyásolják. A külsők közül a világ társadalmi-gaz
dasági rendszereinek változására, az európai erdőgazdálkodás
sal szemben kialakulóban lévő új követelményekre és az ezek
ből reánk háruló új feladatokra utalt az Európai Unióhoz tör
ténő csatlakozásunk során. A belső tényezők közül foglalkozott 
a politikai színtér és az erdők, a társadalmi rend és az erdők 
kapcsolatával , valamint az erdészeten belüli problémákkal , 
amelyek közül a tulajdonviszonyok változásának a hatását, az 
állami erdőgazdálkodás igazgatási rendszerének a visszássága
it, továbbá azokat a veszélyeket taglalta, amelyek a meglévő 
erdők megtartása ellen hatnak. Feladatainkat az erdősültségi 
százalék további növelésében, az állami és magánerdő-gazdál-



VÉSZHELYZET! 
Ilyen még nem volt! Elloptak egy sárga színű LKT-81-es erdei közelítő traktort a Pilisi 
Parkerdő Rt. Szentendrei Erdészet sikárosi vadászháza mellől 1998. február l-jén, vasár
nap reggel 8.30 és 9.10 óra között. Saját kerekein gördült Pilisszentléleken keresztül, ott 
látták utoljára 10 óra körül. Kedves Kollégák! Csak Ti segíthettek! Ha gyanús LKT trak
tor jelent meg a környéketeken, kérlek, jelentkezzetek a Pilisi Parkerdő Rt.-nél a 06-26-
398-133/212. telefonszámon. 

Aki kétségbeesve közreadja: Kertész József 

kodás igazgatási és szervezeti rendszerének - a szakmai érde
keket kielégítő - rendbetételében és az erdészmagatartás - eti
kai követe lményeknek megfelelő - formálásában határozta 
meg. Rámutatott arra, hogy a most induló erdősítési programot 
csak akkor tudjuk megvalósítani, ha a munkástól, az erdésze
ken át a legmagasabb szinten dolgozó mérnökökig mindenkit 
áthat a szakma és az erdő iránti szeretet, visszaáll az erdészeket 
korábban je l lemző összetartás és a közös cél megvalósítására 
vállalt önzetlen munka, ismét a tisztesség és a becsület lesz a 
fő jel lemvonásunk, az erdőben végzendő munkákat nem vál
lalkozói feladatnak, hanem szakmunkának tekintjük, és az er
dész a munkahelyének ismét n e m a hivatalt, hanem az erdőt 
tartja. A számadatokkal és bizonyító érvekkel alátámasztott el
őadáshoz Halász Aladár, Hibbey Albert, Jancsó Gábor, dr. Ki
rály Pál, dr. Marjai Zoltán, Pápai Gábor, Pechtől István, S. 
Nagy László és Varga Béla szólt hozzá. 

Az ülés további napirendjén szerepelt dr. Szász Tibor be
számolója az 1997-ben végzett munkáról, amelynek keretében 
többek között ismertette a M T E S Z elnökségén keresztül az Al
kotmánybírósághoz megküldött előterjesztést, amelyet az új 
nyugdíjrendszerben súlyos hátrányba került, saját nyugdíjjal 
nem rendelkező özvegyek jogainak a helyreállítása érdekében 
állítottak össze a MTESZ Szociális Bizottságában. Hajak Gyu
la a résztvevőket tájékoztatta az 1998-ra tervezett munkákról. 
Ezt követően több kérdést tettek fel és élénk vita alakult ki 
arról, hogy az Erdészettörténeti Szakosztály és az FM Helyi 
Csoportja által, 1997. december 18-ára közösen tervezett, dr. 
Királyi Ernő által tartandó előadás-rendezvényhez miként csat
lakozott, amint az a meghívón szerepel, négy szakosztályon 
kívül az SZ.T. is. A vita keretében dr. Király Pál ismertette, 
hogy az előadás megtartását ő javasolta, miután dr. Királyi 
úrtól értesült, hogy az államerdészet irányításában eltöltött ide
jében történteket több mint 1000 oldalban megírta. A javasla
tában azonban az is szerepelt, hogy a szóban forgó időszakot 
felkért ökonómus, erdőmú'velő és erdőrendező szakemberek 
véleményének a rendezvényen történő közreadásával is vilá
gítsák meg. A javaslat második részét azonban a szervezők 
figyelmen kívül hagyták. Dr. Szász Tibor arról adott tájékoz
tatást, hogy a négy szakosztályhoz hasonlóan az Erdészettör
téneti Szakosztály titkára őt is megkereste telefonon, és közöl 
te, hogy a rendezvényre szeretnék meghívni az SZ.T. tagjait 
is, ezért kérik a tagok nevét és címét. Szász T. közölte, hogy 
az, miként minden OEE tagé, az OEE nyilvántartásából meg
szerezhető. A rendezvényhez való csatlakozásra felkérést nem 
kapott, így annak előkészítésében az SZ.T. nem vett részt és 
nem vesz részt. 

Utolsó napirendi feladat volt az 1998-ban esedékes tisztújí
tás lebonyolításához a je lölő választási bizottság tagjainak a 

megválasztása. Titkos szavazással az SZ.T. tagsága Hibbey Al
bert, Pandula Zoltán és S. Nagy László mellett döntött. 

Dr. Szász Tibor 

n 

A Kecskeméti Helyi Csoport életéből 

Nyugdíjas találkozó 

A hagyományos nyugdíjas találkozóra a KEFAG Rt., a helyi 
OEE csoport és a Szakszervezeti Bizottság szervezésében ke
rült sor. 

Több mint 100 nyugdíjas kolléga vett részt a találkozón. 
Az rt. új létesítményét, az Erdészeti Szaporítóanyag Termelő 
Központot mutatta be dr. Barna Tamás, beszámolva az ott fo
lyó munkákról. Az épületben kapott helyet a Nyárjasi Erdészet 
új központja, melyet Felföldi Zoltán erdészetveztő mutatott be. 

Köszöntötte a térség nyugdíjasait Sódar Pál vezérigazgató, 
dr. Gőbölös Antal igazgató és Bognár Gábor hcs. titkár. A 
KEFAG Rt. gazdálkodásáról dr. Bondor Antal, az Igazgatóság 
elnöke tartott tájékoztatást. 

Rövid tízórai és frissítő után a résztvevők autóbuszba ültek, 
és a bugaci pusztán folytatódott a program. A Bugaci Erdészet 
műszaki vezetője kalauzolásával megtekintettük a pásztormú
zeumot, majd a gyönyörű kora őszi napsütésben élvezetes lo
vasbemutatót nézhettünk végig. 

A hangulatos hagyományos finom ebédet a bugaci Bucka 
Szálló szabadtéri erdei pihenőjében fogyasztottuk el. 

A KEFAG Rt. Szakszervezeti Bizottsága részéről Szűcs De
zső'erdészetvezető tájékoztatta a nyugdíjas kollégákat az SzB. 
munkájáról. 

A nyugdíjasok nevében Szeverényi István nyugalmazott er
dészetvezető mondott köszönetet a rendezésért, külön kiemel
ve, hogy a KEFAG Rt. a nyugdíjas találkozók szervezése mel
lett anyagilag is, tűzifajuttatással támogatja a rászoruló nyug
díjasokat! 

A kitűnően sikerült találkozó baráti beszélgetéssel folytató
dott, majd a késő délutáni órákban ért véget. 

Tanulmányút a Mátra-Nyugat-Bükki 
Erdő- és Fafeldolgozó Rt. területén 

Helyi csoportunk 1997. november 7-8-án szervezte hagyo
mányos őszi tanulmányútját. A késői időpont ellenére vidám 
hangulatban indultunk szombaton kora reggel. A vendéglátók 
részéről Garamszegi István egyesületi titkár vezetésével kis 
csapat várt minket a kerecsendi Bereg-erdőben, ahol rövid 
programismertetés és frissítő kíséretében tettünk sétát. 

A síkfőkúti szálláshely elfoglalása után „munkaebéd" kö
vetkezett az rt. központjában, ahol Schmotzer András vezér
igazgató tartott rövid üdvözlő beszédet és cégismertetőt. Ezt 



követően terepjáró gépkocsikkal és gyalog barangoltuk be az 
Egri Erdészet által szervezett bemutatóhelyeket. Sötétedés után 
értünk a bélapátfalvi kolostorhoz, ahol szívet melengető kala
uzolásban volt részünk. 

A vacsora elfogyasztása, a „szőlőből készült borok" minő
sítése hajnalig tartott. Szombat reggel álmosan és az elő-ző 
napon látottak értékelésétől kissé megfáradtán indultunk autó
buszos bükki túrára, melyet kisvonatozás és szalajkavölgyi séta 
zárt. Az erdei múzeumban Zilahy Aladár vezetésével igen rész
letes és emlékekben gazdag tárlatvezetést kaptunk. 

A szilvásváradi ebéd elfogyasztása után már csak a Borá
szati Kutató Intézet borkostolója volt hátra, ami a társaság han
gulatát csak fokozta. 

A program végére a három hónapja várt eső is eleredt, ez 
azonban cseppet sem befolyásolta a baráti búcsút. 

A vendéglátók részéről külön köszönet illeti Garamszegi 
István titkár és Reményffy László erdőmérnök kollégánkat, akik 
időt és fáradtságot nem kímélve családias ott tartózkodást biz
tosítottak. 

Évzáró helyi csoport rendezvény Kecskeméten 

1997. december 4-én szervezte a Kecskeméti Helyi Csoport 
évi utolsó rendezvényét a Juniperus Parkerdészet központjá
ban, melyen 40 fő tagtársunk vett részt a megye minden ré
széből. 

Az Agrárkamara szerepéről, tevékenységéről Csitári Tibor 
a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke tartott tájékoztatót. 

A megyei agrárkamara erdészeti osztályának feladatáról, ed
digi munkájáról, közelebbi és távolabbi tervéről dr. Odor Jó-
zsef erdőmérnök kollégánk, az erdészeti osztály vezetője adott 
részletes tájékoztatót. 

Az új erdőtörvény és végrehajtásával kapcsolatos fontosabb 
tudnivalókról tartott előadásában Spiegl János, az AESZ igaz
gatóhelyettese részletesen kitért a társult e rdőgazdálkodás 
problémakörére. 

Az előadásokat követő vitában többek között Várkonyi Vil
mos, Vén Zoltán, Nagy Mihály, Kocsis Vilmos tartalmas hoz
zászólásait hallhattuk. 

Utolsó napirendi pontban Bognár Gábor hcs. titkár tájékoz
tatta a jelen lévő tagtársakat az országos és helyi választási 
előkészületekről. Beszámolt a titkári értekezleten, illetve a vá
lasztmányi ülésen történtekről. 

Ismertette a Választási Bizottság elnökének levelét az 1998. 
évi OEE választás lebonyolításáról. A résztvevők megválasz
tották a hcs. választási bizottságát, melynek tagjai dr. Almási 
János, Tobak Csaba és Laczay Tamás. 

Ezután az 1998. évi munkaterv néhány tervezett rendezvé
nyét ismertette Bognár Gábor, melyek közül legfontosabb a 
hcs. választási ülése, ennek tervezett időpontja 1998. február. 

Az év utolsó OEE rendezvénye jó hangulatban, kiscsoportos 
baráti beszélgetésekkel fejeződött be. 

Bognár Gábor 
Mikulási Béla 

• 
BEK GYULA erdőmérnök 

1931-1997 

1931. augusztus 13-án született Pákán. Az erdő és a vad 
szeretetét már gyerekkorában, a zalai bükkösök ölén szívta ma
gába. Mindig is erdész szeretett volna lenni, s ez a vágya be 
is teljesült, amikor 1951-ben felvételt nyert a Soproni Erdő-
mérnöki Főiskolára. 

A diploma megszerzése után 1956. január 1-tól a somogyi 
erdők szolgálatába állt. 1956-tól '65-ig műszaki vezetőként, 
majd 1965-től erdészetvezetőként, illetve erdészeti igazgató
ként, egészen nyugdíjba vonulásáig minden idejét a szakmának 
szentelte. 

Az Iharos környéki erdők, a zákányi tölgyesek, az integető 
lábaserdők, az Ágneslaki völgy, az arborétum, a vadászház, 
mind a keze nyomát őrzi. N e m múlt el nap, hogy ne fordított 
volna időt a rá bízott erdőkre, a benne élő emberekre. Beosz
tottai, munkatársai körében hihetetlenül népszerű volt. Minden
kihez volt egy jó szava, és minden munkatársának, barátjának 
segítő kézzel állt rendelkezésére, ha arra szükség volt. 

Nevét nemcsak a hazai szakmai berkekben, hanem a kül
földi vadászok köreiben is jó l ismerték, és nem volt vadászte
rület, ahova szívesebben jöttek volna, mint hozzá. 

59 éves korában nyugdíjba vonult, a jól megérdemelt pihe
nésben azonban a betegsége miatt nem lehetett része. De ezek
ben az években is az erdő és a kollégái iránti érdeklődés kötötte 
le minden gondolatát. 

1997. október 24-én kollégák, barátok, közeli és távoli is
merősök százai vettek végső búcsút tőle, és kísérték utolsó út
jára a csurgói temetőben. 

E havi számunk szerzői: 

Balázs István F M Budapest 
Bartha Dénes Soproni Egyetem Sopron 
Csányi Sándor erdész Gödöllő 
Gácsi Zsolt KEFAG Rt. Kecskemét 
Hajdú Gábor erdőmérnök Kaposvár 
Horváth Gyula erdőmérnök Eger 
Járási Lőrinc erdőmérnök Miskolc 
Náhlik András Soproni Egyetem Sopron 
Reményfy László erdőmérnök Eger 
Somogyi Zoltán ERTI Budapest 
Szakács László erdész Zalaegerszeg 
Szepesi András ÁESZ Budapest 

O 

A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókat Pápai Gábor 
készítette. 

Cikkeink a szerzők személyes vé leményét tük
rözik amely n e m feltétlenül azonos a szerkesztő
ség véleményével . 

A felkérés nélkül beküldött kéziratokat és fo
tókat a szerkesztőség lehetőség szerint gondozza 
és közli. 

A szerzői honoráriumok kifizetésével kapcso
latos rendelkezések miatt felhívjuk szerzőink fi
gyelmét, hogy a cikk, fotó, grafika stb. megjele
nését követően sz íveskedjenek a szerkesztőséggel 
a nevüket, lakcímüket, születési dátumukat, adó
számukat (azonosító jelüket), és a nyugdijasoknál 
a törzsszámot is közölni . 

A beérkezett adatok alapján kötött felhaszná
lási szerződést követően negyedévenként utaljuk 
ki a honoráriumokat. 

A fentiek 1997. januártól érvényesek! 
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VÁLASSZA A MINŐSÉGET! 
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Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. 

1222 Budapest, Nagytétényi u. 100-102. • Tel: 227-7449, 227-7450 • Fax: 227-3654 


