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Tárgy: Az Országos Erdészeti Egyesület
elhelyezése az Információs Központba
(Budapest, II., Budakeszi út 91.)

2009. február 24-én valamennyi el-
nökségi tag kör-e-mailben megkapta
Schmotzer András általános alelnök ál-
tal összeállított döntés-elõkészítõ anya-
gát, valamint Zambó Péter úrnak, a Pili-
si Parkerdõ Zrt. vezérigazgatójának kül-
dendõ levéltervezetet.

E módszer alkalmazása azért vált
szükségessé, mert a 2009. február 24-re
tervezett elnökségi ülés objektív okok
miatt (betegségek) elmaradt.

A megadott határidõre 8 elnökségi
tag válaszolt (nem adott véleményt Bo-
dor Dezsõ Károly, Horgosi Zsolt és Má-
té Zoltán). A beérkezett válaszok alap-

ján Dr. Pethõ József elnök úr pontosí-
totta Zambó Péter vezérigazgató úr ré-
szére küldendõ levéltervezetet, amely
érdemben az elõterjesztést nem módo-
sította.

A beérkezett szavazatok alapján 7 el-
nökségi tag egyetértett azzal, hogy a je-
lenlegi gazdasági helyzetben az Egye-
sület nem vállalhatja fel az Információs
Központba történõ felköltözést. Ha-
raszti Gyula új eljárást javasolt, tehát eb-
ben a kérdésben nemmel szavazott.

5/2009. (február 26.) sz. határozat
Az elnökség 7 igen és 1 nem sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta: 
– az Egyesület pénzügyi helyzete

nem teszi lehetõvé az Információs
Központba való felköltözést, mivel a

Fõ utcában a középtávú elhelyezke-
désünk gazdaságosabban biztosított.

– Az Információs Központban a
jelenleg használt helységek bérleti
díjáról tárgyalni kell a Pilisi Parker-
dõ Zrt.-vel.

– A MEGOSZ-szal együtt a  közö-
sen használt helységek arányában
célszerû a megoldást keresni annak
érdekében, hogy az így felszabadu-
ló irodahelységeket a Pilisi Parker-
dõ Zrt. bérbe adhassa piaci áron
harmadik fél részére.

– 2014. január 1-vel térjünk vissza
az Információs Központba való fel-
költözésre.

A határozatról a mai nap folyamán az
OEE a 27/2009. sz. levelében értesítette
a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigazgatóját.

Schmotzer András
általános alelnök

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Emlékeztetõ

Az OEE Szeniorok Tanácsa és Erdõ-
mûvelési Szakosztálya közös rendez-
vényen vitatta meg „Az erdõmûvelés
szakirodalmának fejlesztési lehetõsége-
it, a Magyarország erdõgazdasági tá-
jai” kötetek megújítását.

A nagy érdeklõdéssel kísért rendez-
vényt a szeniorok részérõl dr. S Nagy
László elnök nyitotta meg és köszöntöt-
te dr. Danszky Istvánt a „Zöld könyvek”
szerkesztõjét, Schmotzer Andrást az OEE
alelnökét, Zambó Pétert a Parkerdõ Rt.
vezérigazgatóját, az elõadókat és a tagsá-
got. Vázolta a közös téma idõszerûségét
tekintettel az erdészeti szakma sokféle
kihívásaira továbbá arra, hogy a részve-
võk egy jelentõs része a „Zöld könyvek”
készítése idõszakának szakmai igényeit
volt hívatott megjeleníteni, a mai gene-
ráció képviselõi pedig e korszak elvárá-
sai szerinti szempontokkal aktualizálhat-
ja a több kötetes elismert alapmûvet.

Urbán Pál az erdõmûvelési szakosz-
tály elnöke a legérintettebb mûvelési szak-

osztály nevében köszöntötte a résztvevõ-
ket, kifejezve elégedettségét azért is,
hogy a tanácskozáson a jelenlegi gyakor-
latot, illetve a tapasztalatot közvetítõ kol-
légák cserélhetik ki gondolataikat ebben
az idõszerû témában (Lásd vezércikk). 

Dr. Danszky István a „Zöld” köte-
tek szerkesztõje számtalan elismerõ
dokumentum felmutatásával méltatta
a fél évszázaddal ezelõtti termékeny és
kollegiális együttmûködést, amelynek
eredményeként akkor, a kimagasló tar-
talmú mû „megszülethetett”.

Visszatekintésében vázolta, hogy ak-
kor volt egy kiváló erdõmûvelõ gárda,
„aranycsapat”, akik minden ismert ne-
hézség ellenére/mellett nem a politiká-
nak, hanem a magyar erdõnek voltak
tántoríthatatlan elkötelezettjei. Életük,
munkájuk, erkölcsi tartásuk példa lehet
az újabb erdészgenerációknak. Sajnál-
kozását fejezte ki, hogy nem jöttek el
kellõ arányban az újabb irányzatok tu-
dományos képviselõi. Részvételükkel ta-

lán közelebb jutottunk volna az 1960-70-
es idõszaktól módosuló kritikus, lénye-
gesebb szakkérdések értelmezéséhez,
tartalmi kritériumai tisztázásához. 

Ugyanis az „alapmû” értékeit nem
lenne bölcs dolog mellõzni az esetlege-
sen vitatható, de alapozó részei miatt,
hiszen az akkori korszak erdõmûvelõi
már az 1950-es évek közepétõl a termé-
szeti tényezõk, erdõtársulások szerint
kialakított erdõgazdasági tájak ismérvei
alapján tevékenykedtek. Az erdõmûve-
lés fejlõdésének további eredménye
volt, hogy 1960-tól termõhely, erdõtár-
sulás, erdõtípus összefüggésben kerül-
tek kidolgozásra az akkori irányelvek.
Vagyis a növénycönológiai, ökosziszté-
ma-szemlélet érvényesült mind az erdõ-
felújítások irányításában, mind az erdõ-
nevelésben, az erdõsítési, erdõtelepítési
és a fásítások fafajai megválasztásában,
a technológiák alkalmazásában, de az
erdõfelügyeletben is, ami akkor kor-
szerûnek és eredményesnek bizonyult. 

Tájékoztató a Szeniorok Tanácsa és
az Erdõmûvelési Szakosztálya közös
rendezvényérõl



A ma átalakuló társadalmi, gazdasági
viszonyai is megkívánják az erdõgon-
dozás korszerûsítését. A korszerû erdõ-
mûvelési elveket a társadalom igényei-
re és az újabb kutatások tapasztalataira
figyelemmel lehet megfogalmazni. Az
ökológiai ismereteken nyugvó erdõgaz-
dálkodásnak és erdõmûvelésnek ki kell
elégítenie a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi elvárásokat és az üdülési
funkciókat is. Ezek jelentõs részét már a
Zöld könyvek is tartalmazták, fõleg táj-
egységek, termõhely, erdõtársulás tekin-
tetében. A könyvek megújítása célkitû-
zéseiben érzékeltetni ajánlatos, hogy az
erdõben folyó munkák az erdõ érdeké-
ben történnek. Tartalmazzák mind a
szakmai, társadalmi, mind a gazdasági
értékrend érvényesítésének az alapvetõ
szempontjait, irányultságának bizonyos
keretfeltételeit. Vissza kell ugyanakkor
állítani az erdõmûvelési munkák helyét,
rangját, és az erdõmûvelésben dolgo-
zók megbecsülését.

Erdõmûvelési elképzelések együtt-
mûködéssel kidolgozandó alapmûvében
a gyakorlattal alátámasztott szakanyagot
az új ismérvekkel úgy célszerû összeil-
leszteni, hogy a hasznosítás leírásában a
kellõ tagoltság és a részletezés arányosan
érvényesüljön, nevezetesen pl. a tájak
összevonása vagy az esetleges mûveleti
szintek meghatározása. A közönség
számára pedig érthetõ érvekkel és szó-
használattal kell a lakosságot tájékoztat-
ni, hogy az új „Zöld könyv” döntõen az
erdõgondozás, ill. erdõmûvelés alapmû-
ve. Beilleszkedik a nemzetközi rendszer-
be, összhangban van természetvédelem
idõszerû és jogos követelményeivel, de
arányosan szolgálja a társadalom elvárá-
sait és kielégíti a gazdasági célokat is. 

Az elõadásokat követõen véle-
ményt nyilvánítottak: Köveskuti Gy.,

Gyürki J., Holdampf Gy., dr. Erdõs L.,
Schmotzer A., dr. Király P., Csépányi P.,
Bényei S., dr. Varga B., amelyek alapján
üzenetértékû megállapítások a követ-
kezõk: 

– A Zöld könyv az egyik legnagyobb
erdész összefogás pozitív eredménye
volt, és az abban foglaltak jelentõs ré-
sze ma is helytálló, mivel az akkor kor-
szerûnek minõsülõ Babos-féle táji erdõ-
mûveléssel „szinkron” elveket rögzített.

– A megújítandó Zöld könyvek tar-
talmi kritériumánál célszerû tisztázni,
hogy mennyire legyen monográfiai, il-
letve tájjellegû munka, figyelemmel ar-
ra is, hogy mivel az ágazatunk társadal-
mi centrikussá vált, határt kellene vonni
a szakmai és a társadalmi igény szolgá-
lata, aránya között.

– Az elõkészítés alatt levõ munka ér-
zékeltesse az erdõ ökológiai, szociális
értékrendjével arányosan a további fon-
tos értékalkotói szerepét. A fatermesz-
tésen túl mind a tartamosságot, illetve
fenntarthatóságot, mind a leghatéko-
nyabb klimatikus befolyásoló, bioener-
gia-szolgáltató jelentõségét. Vagyis az
erdõvagyon valós használati értékét
ajánlatos valami módon jobban kifejez-
ni. Határozottabban érzékeltetni a faül-
tetvény és a biodiverzitásában gazda-
gabb erdõ közötti értékrendet és az
utóbbi elidegeníthetetlenségét. 

– A könyv szerkesztésekor az irány-
elvekre kellene nagy figyelmet fordíta-
ni, és nem a módszerre. 

– A figyelem arra is kiterjedt, hogy
az erdészeti munkák végzésében, felü-
gyeletében oly nagy különbségek je-
lentkeznek az országrészek között,
hogy egységes szemlélet és egységes
cselekvés kialakításában az erdõfelü-
gyeletnek kellene nagyobb szerepet be-
tölteni.

– Az új Zöld könyv az erdõ korábbi
termelési célú prioritását mérsékelve a
komplexebb értékrendet úgy is szolgál-
ja, hogy csak a természet által megter-
melt produktumhoz adjon hozzáférést,
– engedjen kitermelhetõséget. A társa-
dalomban megjelenõ új igényekkel, an-
nak mértékéig lehessen számolni.

– Sok helyen az egyedüli lehetséges
módszer lett a természetvédelmi igé-
nyeknek is megfelelõ erdõkezelés, ahol
a folyamatos erdõborítás melletti gaz-
dálkodással a természet erõit felhasz-
nálva a közvélemény által jobban elfo-
gadott módon gazdálkodhatunk. Téve-
dés, hogy nincs jövõnk! Stílusváltásra
van szükség!

Rostáné Reményfy Rita,
Dr. S Nagy László és Urbán Pál
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Új belépõk

Baranya megyei HCs: Szijártó Ti-
bor erdõmérnök, Kubicza Tamás
erdésztechnikus, Regõs György er-
désztechnikus, Bp. FVM HCs: Dr.
Czibulka Edit egyéb felsõfok, Gyõr
Magánerdõ HCs: Németh Éva
egyéb felsõfok, Kaposvári HCs:
Szehágel István erdésztechnikus,
Németh Ádám erdésztechnikus,
Karsai Anikó egyéb felsõfok, Békés
megyei HCs: Lovász Lóránt erdõ-
mérnök, Kecskeméti HCs: Fábián
Gábor erdésztechnikus, Tamási
HCs: Molnár Gábor erdésztechni-
kus, Tamis László erdésztechnikus,
Kovács Tamás Csaba erdõmérnök,
Firbás Bálint erdõmérnök, Kövecses
Péter erdésztechnikus, Egyéni tag:
Gyõriványi Dániel erdõmérnök

Dr. Balogh Ferenc
(1924–2008)

Újabb fájdalmas vesz-
teség érte az 1943-
ban iratkozott erdõ-
mérnökjelöltek még
élõ csapatát. Ez az
évfolyam volt a 200
éves múltra visszate-
kintõ erdészeti felsõ-
oktatás legnépesebb
(133 fõ) kezdõ évfo-

lyama. Reményekkel és lelkesedéssel ké-
szültünk a Kárpát-medence, az alföldi pusz-
taság és a hegyvidéki kincses erdõségeink
szakszerû kezelésére. Sajnos a II.világhábo-
rú kiméletlen földrajzi, gazdasági változásai
és a körülmények átalakulása a szakmában

is új helyzetet teremtettek. Sokan kénysze-
rültek más, rokon szakterületre (vasút, szál-
lítás, útépítés, térképészet, földmérés, víz-
ügy) többen távoztak külföldre és csak meg-
fogyatkozva tudtak a hazai erdészet terüle-
tén elhelyezkedni.

Dr. Balogh Ferenc, aki 2008. 12. 05-én
hunyt el, a még élõ  (15 fõ hazai) „öregek”
közül, végig a hõn szeretett erdészet terüle-
tén hasznosította tudását és tapasztalatait.
Temetése 2008. 12. 16-án a Cinkotai temetõ-
ben volt, ahol végsõ útjára Családja, Barátai,
Erdésztársai, Tisztelõi, Ismerõsei kísérték el.

Drága pályatársunk középiskolai tanulmá-
nyait a Szegedi Piarista Gimnáziumban vé-
gezte, ahol hûséges tagja volt a Cserkészcsa-
patuknak, az utóbbi években az öreg cserké-
szeknek. Ez a körülmény is nagyban az erdõ,
a természet szeretete felé irányította érdeklõ-

dését. Mûszaki és széles körû biológiai felké-
szültsége a szakma különbözõ  területeire irá-
nyitotta életútját, az abban az idõben jellem-
zõ gyakori szervezeti változtatások között.

Elsõ munkahelye a Szegedi Erdõgazdasá-
gi NV, majd a Kiskunhalasi Erdõgazdaság
Debeáki üzemegységvezetõje volt. Itt fela-
data a sivár, futóhomokos pusztai világban
új erdõt telepíteni, amibõl közel 300 ha meg-
valósítása fûzõdik nevéhez. Újabb beosztá-
sában a Kecskeméti és Szegedi területen,
magasépítési elõadói feladatokat kapott.

Idõközben, 1953. május 10-én házassá-
got kötött  Kerkápoly Emmával, két nagy-
szerû lánygyerekük aranyozta be életüket.
Isten áldásával Felesége gondozta utolsó le-
heletéig.

1954-ben Budapestre helyezik az orszá-
gos hatáskörû Erdõgazdasági Építõ Vállalat-




