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büntetések után és vajon mire fordította
ezt a tisztességtelen hasznot? 

Legyen számunkra követendõ tehát
a jövõben az osztrák módszer, hiszen
idõben, elõre elkészített jó programmal
segíthetjük a több sebbõl vérzõ magán
erdõgazdálkodást.

Ami a „sógoroknál” bevált, jól mûkö-
dik, azt Magyarországon nem szükséges
újból kitalálni és agyonbürokratizálni..

Rövidesen lejár ez az EMVA támoga-
tási ciklus (2013), ezért már most cél-
szerû elkezdeni a tervezést a következõ
támogatási periódusra –, hogy úgy ne
járjunk, mint 2007-ben.

MEGOSZ

Az erdõ és a zöld gondolat
I. Nemzetközi Erdészeti Kommunikációs Konferencia,

Pécs, 2010
A vándorgyûlés csatlakozó rendezvénye 2010. május 20-án, a

Dóm Múzeumban
Védnök: Stumpf István (a Századvég Alapítvány elnöke)
Levezetõ elnök: Náhlik András (a NymE EMK dékánja, az

Országos Erdõ Tanács elnöke)
Részletek és program a márciusi számban

Tisztelt Tagtársak! 
Az OEE Elnöksége 16/2009. (decem-

ber 15.) sz. határozatában megválasz-
totta az Országos Választási Bizottságot.
Az Országos Választási Bizottság (to-
vábbiakban OVB) hét tagból áll, mely-
bõl 6 tagot a régiók jelöltek, tagjainak
felsorolását és elérhetõségüket az 1. sz.
melléklet tartalmazza. 

Ennek alapján az OVB megkezdte a
munkáját Egyesületünk Alapszabályá-
nak és a Választási Szabályzatnak meg-
felelõen. 

Ezúton, az OVB nevében, tisztelettel
kérem, hogy olvassák el az OEE hon-
lapján a hatályos választási szabályza-
tot, és a választási bizottság tagjaival
szoros együttmûködésben bonyolítsuk
le a 2010. évi helyi és országos egyesü-
leti tisztségviselõk, valamint a küldöttek
jelölését és megválasztását. 

A feladatokat és azok sorrendiségét,
határidejét az alábbi forgatókönyv tar-
talmazza. 

1. Az OVB ülése: 2010.01.15 . 
Helye: 1054 Bp., Kossuth tér 11. 
Napirendek: – az OEE 2010. évi vá-

lasztásairól készült forgatókönyv elfo-
gadása; 

– a helyi csoportok, szakosztályok,
szakosztály jogállású tanácsok (továb-
biakban: választási körzetek) választá-
sainak elõkészítése, 

– jegyzõkönyvek formai, tartalmi
egységesítése, 

– jelöltlisták és hiteles szavazólapok
kiadásáról bizottsági döntés; 

– a 2010. évi választások szervezésé-
nek, koordinálásának, a Választási Sza-
bályzat elõírásainak megfelelõ egyezte-
tése, egységesítése, az OVB munkájá-
nak részletes megtárgyalása. 

2. A választási körzetek részére a vá-
lasztási értesítés elküldése 2010. 01. 20. 

3. Az OVB választások elõtti egyezte-
tései Folyamatos – 02.05-ig. 

4. A választási körzetekben a Helyi
Választási Bizottságok választása, tiszt-
újítás lebonyolítása, 2010. 03. 30. a
megválasztott helyi tisztségviselõknek
és küldötteknek nyilvántartásba vétele.
2010.04.15. 

5. Az országos tisztségekre való jelö-
lésrõl elfogadó nyilatkozatok beszerzé-
se, jelöltlista elkészítése 2010. 04. 28. 

6. Az OVB ellenõrzi az országos tiszt-
ségre jelöltek listáját és véglegesíti 2010.
04. 28. 

7. A tisztújító küldöttgyûlés meghí-
vójának, a jelöltek bemutatását tartal-
mazó írások kiküldése 2006. 04. 30. 

8. A tisztújító küldött közgyûlés meg-
tartása, a jelölõlista alapján a szavazóla-
pok elkészítése, a szavazás lebonyolítá-
sa, a szavazatszedõk megválasztása, a
szavazás értékelése, a választás ered-
ményének megállapítása és a küldött
közgyûlés nyilvánossága elõtti ismerte-
tése, beszámoló az OVB munkájáról.
2010. 05. 14 . 

9. A választás lefolytatásáról jegyzõ-
könyv készítése 2010. 05. 14. 

10. A jelölésekkel, választással kap-
csolatban felmerült vitás kérdések, vizs-
gálata, elbírálása 2010. 05. 17. 

11. A megválasztott országos veze-
tõk nyilvántartásba vétele 2010. 05. 17. 

12. Az Országos Erdészeti Egyesület
2010. évi választása eredményeinek ki-
hirdetése a Vándorgyûlés nyilvánossá-
ga elõtt, ünnepélyes „õrségváltás” 2010.
05. 19 . 

A szakosztályi és szakosztály jogál-
lású tanácsoknál a választásokat – az

OEE titkárságával elõzetesen egyeztet-
ve – a Díjbizottság feladataival való
összeegyeztetés végett, az OVB képvi-
seletének megszervezhetõségére és ta-
nácsterem esetleges biztosítására való
tekintettel az idõszak elején javasoljuk
lebonyolítani, január és február hóna-
pokban. 

Kérem, mihamarabb határozzák meg
a választások idõpontját, amelyrõl a lehe-
tõ legsürgõsebben, de legkésõbb január
végéig, értesítsék az OVB elnökét és ille-
tékes tagját, valamint válasszák meg a he-
lyi választási bizottságok tagjait.

A szakosztályok és helyi csoportok
neve mellett feltüntettük az illetékes
OVB tag nevét. 

A küldött közgyûlésre a helyi cso-
portoknál megválasztandó küldöttek
számát a 3. sz melléklet tartalmazza,
melyet a jelenleg nyilvántartott létszám
alapján, az alapszabályban foglaltak
szerint számoltunk ki, és adunk meg. 

A küldöttigazolványokról az OEE
Titkársága központilag gondoskodik. 

Az országos választások elõkészíté-
seként elnökségi tisztségeket betöltõ
személyek jelölése szükséges (Alapsza-
bály 11. §) OEE elnöke, három alelnök
(általános, technikus, magán erdõgaz-
dálkodó), Erdészeti Lapok Szerkesztõ-
bizottságának elnöke, az Ellenõrzõ Bi-
zottság elnöke és négy tagja, valamint
az adott régió képviselõje tisztségekre. 

A Szakosztályok régióképviselõt és
küldöttet nem választanak. 

A választási ülések meghívójában kö-
telezõen fel kell tüntetni, hogy amennyi-
ben az ülés a megjelentek száma miatt
határozatképtelen, az ismételt ülést fél
órával késõbb a meghirdetett napirendi
pontokban újra összehívják. 

Az ülésrõl az OVB elvárása szerinti
jegyzõkönyvet kell a befejezést követõ-
en kitölteni a megadott minták szerint

OEE tisztújítás 2010
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és azt a jelenlévõ OVB tagnak átadni,
vagy az OEE titkárságra megküldeni. (4.
sz. melléklet, szakosztályok részére 5.
sz. melléklet) 

A választások lebonyolításának meg-
könnyítésére, a formailag is egységes
szavazások megtartása érdekében közre
bocsátjuk az OVB által javasolt szavazó-
lap-mintát. (6.–8. sz. mellékletek) Ter-
mészetesen minden más – az Alapsza-
bályban és a választási szabályzatban
foglaltaknak megfelelõ – helyben kiala-
kult forma is elfogadható. Felhívom a fi-

gyelmet, hogy a leadott szavazólapok a
jegyzõkönyv mellékletét képezik. 

A Helyi Csoportok az ülés tervezett
idõpontját szíveskedjenek a régióban il-
letékes OVB taggal úgy egyeztetni,
hogy az illetékes OVB tag az ülésen
részt tudjon venni. 

A rendezvényre kérem, hogy a jelen-
legi régióképviselõt is szíveskedjenek
meghívni. 

Kedves Tagtársak! 
Az OVB munkájának eredményessége

érdekében, minél szélesebb körben moz-

gósítsuk tagtársainkat. A rendezvényeken
való aktív részvétel és véleményalkotás
biztosíthatja, hogy az elkövetkezõ négy
évben olyan – az egyesületünkért tenni
akaró – személyek nyernek megtisztelõ
bizalmat a tagságtól, akik eredményesen
végzik az Alapszabályunk szellemében e
nemes tevékenységüket a köz, azaz tagja-
ink (és szeretett szakmánk) javára. 

Erdészüdvözlettel: 
Wisnovszky Károly sk. 

az OVB elnöke
(Mellékletek a honlapon) 

2009-ben volt ötven esztendeje,
hogy a soproni székhelyû Tanul-
mányi Állami Erdõgazdaság ter-
mõhelyfeltáró csoportja meg-
kezdte mûködését. A termõhely-
és erdõtipológia „hõskorában”
alakult csoport munkája sok szem-
pontból úttörõ jellegû volt, napja-
inkban azonban már kevesen van-
nak, akik ennek az idõszaknak az
eseményeit jól ismerik. E problé-
mát orvosolandó, a csoport kuta-
tóival (dr. Csapody István, dr. Pal-
lay Mária) mintegy tíz éve készített
riportok, különbözõ kéziratos
anyagok, valamint szakfolyóira-
tokban közölt publikációk alapján
most megkísérelem a termõhely-
feltáró csoport történetét és ered-
ményeit egy kissé megvilágítani, s
a szélesebb szakközönség számára
is ismertté tenni.

Elõzmények
A termõhelyfeltáró csoport létesítésé-
nek alapötlete abban az idõszakban fo-
gant, amikor a hazai erdõgazdálkodás
vezetõi megkezdték a termõhelyi és er-
dõtipológiai adottságokra épülõ erdõ-
gazdálkodás szakmai alapjait lerakni, s
azokat a Babos Imre-féle erdõgazdasá-
gi tájbeosztásnak megfelelõen össze-
foglalni. Ez a korszak – az 1950-es évek
vége – a táji erdõgazdálkodás és az ún.
„zöld könyvek” születésének korszaka,
s egyben a honi erdõgazdálkodás (szi-
gorúan szakmai szempontból vett)
„aranykora” is. Talán ekkor foglalko-
zott legtöbbet az erdészszakma az er-

dõgazdálkodás biológiai–ökológiai
alapjaival, s erre az idõszakra volt jel-
lemzõ az erdészek és botanikusok szo-
ros együttmûködése, rendszeres szak-
mai tapasztalatcseréje.

A táji erdõgazdálkodás elõkészítésé-
nek országos mozgalma idején Sallay
Ferenc, a soproni Tanulmányi Állami
Erdõgazdaság igazgatója, valamint dr.
Gál János, az Erdõmérnöki Fõiskola Er-
dõtelepítéstani és Fásítási Tanszékének
vezetõje kezdeményezésére került na-
pirendre egy soproni székhelyû kutató-
csoport alakításának gondolata. A meg-
alakulás éve 1959 volt, s két fõállású
szakember alkalmazásáról döntött az
erdõgazdaság vezetõsége. A csoport
vezetõje az 1958-ban az Erdõmérnöki
Fõiskoláról eltávolított Csapody István,
munkatársa abban az évben végzett,
friss diplomás erdõmérnökként Pallay
Mária lett. A csoport munkáját éveken
keresztül segítették a fõiskola hallgatói,
s alkalmanként a szombathelyi erdõ-
rendezõség munkatársai is.

A termõhelyfeltáró csoport létesíté-
sének közvetlen célja az erdõgazdaság
termõhely-feltárási munkáinak ellátása
volt, de komplex termõhelyi–erdõtipo-
lógiai–faterméstani kutatások révén az
eredmények ezen a célkitûzésen – mint
látni fogjuk – messze túlmutatnak.

A termõhelyfeltáró csoport székhe-
lye Sopronbánfalván, a Fenyõ tér 1. sz.
alatt, a dr. Mátyás Vilmos vezette ERTI-
állomás irodaépületének emeletén volt.
Itt egy kis irodahelyiség, egy talajvizs-
gálati laboratórium, valamint egy labor-
elõkészítõ volt a csoport birtoka. Innen

jártak ki terepmunkát végezni, s itt foly-
tak a belsõ feldolgozási munkák is.

Kutatási területek, módszertan
A csoport fõ kutatási területe kezdetben
a Soproni-hegység volt, ahol mindjárt
az alakulás évében gondosan megter-
vezett termõhelyi, erdõtársulástani és
faterméstani vizsgálatok indultak. A
munkálatok a Sopron városhoz közel
esõ területeken, így elsõként a Récényi
úttól keletre, a Váris, Károly-magaslat,
Dalos-hegy, Nagyfüzes, Kánya-szurdok
térségében kezdõdtek, majd a Récényi
úttól nyugatra, a Köves-árokig terjedõ
területen (Fáber-rét, Várhely, Muck, Ult-
ra) folytatódtak.

A munkálatok vegetáció-térképezés-
sel kezdõdtek, az ehhez használt
1:5000-es méretarányú alaptérképet a
fõiskola Földméréstani Tanszéke készí-
tette. Mivel az egyik fõ cél a termõhelyi
és erdõtársulástani összefüggések meg-
ismerése volt, a vegetáció-térképen el-
sõként a potenciális természetes erdõ-
társulások állományait tüntették fel. Ki-
sebb területre ezenkívül készült egy ál-
lománytípus-térkép is, melyre viszont
már a tényleges faállomány-típusok
elõfordulásait rajzolták.

A vegetáció-térkép és állománytér-
kép megrajzolása után került sor a rész-
letesebb vizsgálatok helyszínéül szolgá-
ló ún. próbaterületek kijelölésére. A pró-
baterületek a hegység különbözõ termé-
szetes és származék jellegû állománytí-
pusait kívánták megmintázni, így a gyer-
tyános-tölgyesek és mészkerülõ tölgye-
sek mellett ezek fenyvesített származék-

A Tanulmányi Állami Erdõgazdaság
(Sopron) termõhelyfeltáró csoportjának
története




