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Az Országos Erdészeti Egyesület szak-
mai szolgálatom leghosszabb idejét
ölelte fel. Tizenkét év két rész (1998-
2002; 2010-2010) és két teljes ciklust
érintett. Káldy József elnök (1998-2002)
vetette fel, hogy a Tanulmányi Erdõgaz-
daság Zrt.-nél megszûnõ munkaviszo-
nyom miatt adjam be pályázatomat az
Országos Erdészeti Egyesület éppen ki-
írt fõtitkári tisztségére. Mint az OEE-nek
1973 óta tagja, a Soproni HCS több cik-
lusán át titkára, az Erdõhasználati Szak-
osztály titkára, majd elnöke, az Erdésze-
ti Erdei Iskola Szakosztály alapító elnö-
ke, több szakosztály tagja, valamint az
OEE Elnökségének tagja, a Nyugat-ma-
gyarországi Régió képviselõje, már éve-
ken keresztül dolgoztam az egyesüle-
tért, és így lehet esélyem a pályázat
megnyerésére. Több évtized után fõál-
lású munkakörként tölthettem be ezt a
kitüntetõ megbízatást.

Az emlékeim felidézését az is ve-
zérli, hogy egyesületünk történel-
me, fõleg az utóbbi évtizedeket ille-
tõen meglehetõsen hézagosak. Az
emlékeim közzététele a jövõbeni
egyesületi történelem megírását se-
gíti. Munkámat célirányosan és tu-
datosan az erdészeti szakma és az
egyesület értékeinek megõrzése és
új értékek teremtése vezérelte.

Emberi kapcsolatok
Egyesületi munkámat Káldy József el-
nök idején, 1998-2002 években alapoz-
tam meg. A törvényi változások miatt is
(közhasznúsági trv.) új Alapszabály és
pénzügyi rendszer kialakítása vált szük-
ségessé. Elnök úrral közösen jártuk az
országot, egy évben többször, Zalától
Nyíregyházáig és szerveztük a régiós
értekezleteket. Meghallgattuk a tagság
igényeit, melyek elnökségi döntések
után valósultak meg. Így az Erdészeti
Lapok megújítása, az OEE honlapjának
beindítása, az erdészeti emlékhelyek
számbavétele, a vándorgyûléseken a
hozzátartózók meghívása a kitünteté-
sek átadásakor, az egyesületi Bedõ-szo-
bor létrehozása.   

Riedl Gyula könyvtárunk õre volt az
a személyiség, akitõl legtöbbet kaptam
az egyesületi életrõl való gondolkodás,
az értékek õrzése és újak teremtése te-
rületén az ún. „feltöltések” alkalmából.
Könyvtári szobájában beszélgettünk és
kerestünk megoldásokat az egyesület

aktuális feladataira, a múlt hagyomá-
nyaira építkezve. A személyes mentali-
tását igyekeztem megszívlelni, mely így
szólt: „Az egyesület csak kér és kö-
szön”. Temetését is a könyvtárból szer-
veztük, ahol felravataloztuk és innét in-
dult utolsó útjára. A vele való történések-
rõl számos dokumentum a könyvtár-
ban, elnökségi jegyzõkönyvek, az Erdé-
szeti Lapok és az OEE honlapja kiadvá-
nyok õriznek emlékeket tanulságként
az utókor számára. Riedl Gyulával való
munkakapcsolatom eredményezte, ta-
nított meg arra, hogy hatalom nélkül is
lehet irányítani, elképzeléseket megva-
lósítani, valamint jót tenni, értéket õriz-
ni és teremteni, továbbá szolgálni és
szolgálni. 

Még egy személy gyakorolt egyesü-
leti életünk értékeinek következetes õr-
zése területén nagy hatást rám, Schmot-
zer András, aki két cikluson át elnöki,
majd egy cikluson keresztül általános
alelnöki szolgálatot vállalt. Érdemes
volna felkérni, hogy írja meg az egyesü-
letünkkel kapcsolatos legfontosabb tör-
ténéseket, mert úgy gondolom, sok
esemény hiányzik archívumunkból.   

Hangsúlyozom, hogy e ciklusok alatt
minden elnök, elnökség és egyesületi
alkalmazott számos értékkel gazdagí-
totta az egyesületi életet. A mindennapi
munkában a legnagyobb segítséget
Mester Gézáné titkárságvezetõ és dr.
Sárvári János, könyvtárunk jelenlegi
õre jelentette számomra. Lelkiismeretes
munkájuk következtében a könyvtár-
ban vagy az egyesületi irattárban a do-
kumentumok megtalálhatók, illetve
emlékeikbõl felidézhetõek.

Az egyesületi értékek õrzése és újak
megteremtése területén meg kell emlé-
kezni a helyi csoportokról, szakosztá-
lyokról, az állami és magánerdõ-gazdál-
kodókról, a nemzeti parkokról, az okta-
tási és kutatási intézményekrõl, a mi-
nisztériumokról és nem utolsó sorban
az Országgyûlésrõl, az MTA-ról, mely
szervezetek, illetve tagjaik számos ér-
tékkel gyarapították az erdészet és
egyesületünk értékeit. 

Az OEE központjának felújítása
Egyesületünk központja a MTESZ Fõ
utca 68 sz. alatti épületében kapott he-
lyet. 1990-tõl Káldy József elnök kezde-
ményezésére, dr. Marjai Zoltánné Kata-
lin ügyvezetõ titkár közremûködésével

központunk teljesen megújult. Új helyi-
ségek kerültek kialakításra (klubterem,
fõtitkári iroda, titkárság, EL szerkesztõi
iroda), új szobabútorok, új szekrények
és berendezés szolgálta a példaértékû
hagyományokkal rendelkezõ egyesüle-
tünk tagságának életét. Az egyesület
székhelye az épület legszebben kialakí-
tott együttese volt. (Mire e sorok megje-
lennek, az irodák és a bútorok a Buda-
keszi úton lévõ Erdészeti Információs
Központban kaptak új helyet, tovább
szolgálva eredeti funkciójukat.) 

Szervezeti élet megújítása
1990-tõl kisebb mértékben módosult, leg-
inkább bõvült egyesületünk szervezetei-
nek száma. Újra alakult az Állami Erdõ-
gazdálkodók Pártoló Tagi Tanácsa
(PTT), megalakult a magánerdõ, az okta-
tási intézmények (késõbb szerepét átvet-
te a szakosztály) pártoló tanácsa. A vál-
lalkozók PTT-jét – bár elnökségi határo-
zat született – nem sikerült megalakítani.
A Magán Erdõgazdálkodók PTT-jének
megalakítása történelmi jelleggel is bír.
Holdampf Gyula, az FVM Erdészeti Hi-
vatal hivatalvezetõ-helyettese kért meg
arra, hogy kezdjük meg a rendszerváltás
után a kibontakozó magánerdõ-gazdál-
kodók összefogását, megszervezését.
Dr. Péti Miklós magánerdõ-gazdálkodási
alelnökkel felkértük az erdõfelügyelõsé-
geket, hogy véleményük szerint a leg-
jobb magánerdõ-gazdálkodók listáját
juttassák el egyesületünkhöz. Személyes
megbeszélés és telefonos egyeztetések
után alakult ki az az ötven magánerdõ-
gazdálkodó és -tulajdonos, akikbõl a
MTESZ Pesti Konferenciaközpontjában
alakult meg az OEE Magán Erdõgazdál-
kodók Pártoló Tagi Tanácsa. Ezek a ma-
gánerdõ-gazdálkodók és -tulajdonosok
alkotják a mai Magán Erdõgazdálkodók
és Tulajdonosok Országos Szövetségé-
nek (MEGOSZ) gerincét. 

Az elmúlt évek során a változások
következtében megszûnt az ERDÉRT és
az ERTI Helyi Csoportja. Ugyanakkor
2010-ben megalakult Sopronban a Hall-
gatói Helyi Csoport. Egyesületünk szel-
lemiségét ápolva, 2009-ben a Gyimes-
középlokon szervezett IX. Erdészeti
Szakkonferencia alkalmával történt
kezdeményezésünk eredményeként si-
került megalakítani az elsõ Kárpát-me-
dencei szervezeti egységünket, az Er-
délyi Helyi Csoportot, melynek szava-

Értékõrzés – értékteremtés
Emlékeim az elmúlt tizenkét év egyesületi történéseirõl
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zási eseményére a Baranya megyei Sel-
lyén, a Mecseki Erdészeti Zrt. által szer-
vezett vándorgyûlés alkalmával került
sor. Az egyesületi zászlókat pedig a
2010-ben a Bálványoson megrendezett
X. Erdészeti Szakkonferencián adtuk át.  

A szakosztályaink is gyarapodtak,
megalakult a Közönségkapcsolatok, a
Megújuló Energia és az Erdei Sportok
Szakosztálya.

A szervezet megújítása során a kü-
lönbözõ szabályzatok is megújításra ke-
rültek. A legfontosabb változások az új
Alapszabályban kerültek rögzítésre. Az
egyesület elnöksége széles körû egyez-
tetések és szakmai viták után az egye-
sület emblémáját módosította, megjele-
nítve az 1851-es évszámot is, mint alapí-
tási évet. Azóta elõkerült dokumentu-
mok bizonyítják, hogy helyes volt a
döntés, egyesületünk 1851. évi eszter-
gomi megalakulását jelölve.   

A vándorgyûlések szervezettségének
és ünnepélyességének fokozása érdeké-
ben az egyesületi kitüntetések átadása-
kor bevezettük a hozzátartozó jelenlétét,
ezzel is elismerve azt a segítséget és
együttmûködést, amit a családi háttér je-
lent a kitüntetettnek. Bevezettük egyesü-
letünk és szakmánk legnagyobb éven-
kénti seregszemléjén, hogy a fõtitkár a
résztvevõkkel együtt emlékezik az elõzõ
év alatt elhunyt tagtársainkról. 

Egyesületi tagságunk tagsági jogvi-
szonya kezdetének rögzítésére és elis-
merésére Riedl Gyulával és dr. Sárvári
Jánossal hoztuk létre a Tagsági Okiratot
2004. évben. Azóta is folyik az egyesü-
let vezetése által az okiratok átadása,
remélhetõen hamarosan befejezõdik,
és akkor elkezdõdhet a tagsági jubileu-
mi oklevelek kiadása, átadása.

Alkotmány utcai székház birtok-
ba vétele

Legnagyobb sikerem és kudarcom is a
legfontosabb szellemi és anyagi érté-
künkhöz, az Alkotmány utcában lévõ
egykori székházunkhoz kötõdik, hozzá
téve a korábban itt kialakított könyvtár-
ral és bútorzatával együtt. Elõször Riedl
Gyulával, könyvtárunk õrével mentem
a székházba 1990-ben. Praznovszky
Gyula kommunikációs munkatárs foga-
dott, akirõl a bemutatkozáskor Riedl
Gyula azonnal kiderítette, hogy felme-
nõ rokona volt Waldbott Kelemen
egyesületi elnöknek, aki még a szék-
házban dolgozott. Természetes, hogy
ezután a háttérben minden kapu kinyí-
lott számunkra. Ez az út vezetet Glatt-
felder Béla államtitkárhoz, akivel sike-
rült elintézni, hogy bekerülhettünk a
minisztérium épületébe, és a nagy tár-
gyalót Erdészteremnek nevezhettük el.
Az avatásról két tablót is készítettünk,
melyek a terem két oldalán vannak ki-
függesztve. Itt kell megemlékezni má-
sik segítõnkrõl, Brunner Orsolyáról, aki
szintén a kommunikációval foglalko-
zott a Gazdasági Minisztériumban. Ké-
sõbb Kóka János miniszter protokollfõ-
nökként nyitotta meg a kapukat szá-
munkra. Fõ érdemet szerzett azzal,
hogy õ volt az, aki az Erdészterem felú-
jítását elintézte, és aki a székházban az
egyesületi helyiségek megszerzését
elindította 2009-ben. Sikerült az egye-
sületet a kiemelt ügyfelek kategóriájába
soroltatni a kormányzatnál, és ennek
következtében három szoba bérlését
elindítani. A szerzõdés a közeli kor-
mányváltásra és egyesületi választásra
tekintettel nem került aláírásra. A szék-
ház újbóli birtokba vételének szándé-

kában legfõbb segítségemre dr. Sárvári
János, könyvtárunk õre volt. Egyesületi
történelmünkre tekintettel a székház új-
bóli birtokba vételérõl soha sem mond-
hatunk le.

Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár megújítása

Az elmúlt tizenkét év kiemelkedõ ese-
ményei közé tartozik könyvtárunknak
a Csillagvölgybõl a Budakeszi útra tör-
tént költözése is. Számos egyeztetést
folytattunk Bakon Gáborral, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. Budapesti Erdészetének
vezetõjével, aki az új épület létrehozá-
sáért volt felelõs, és kiemelkedõ mun-
kát végzett az átköltöztetésben. Riedl
Gyula maga csomagolta dobozokba a
könyvtár anyagát, az új helyen az erdé-
szet munkatársai segítették a sok doku-
mentum elhelyezését. Riedl Gyulával,
dr. Sárvári Jánossal elkészítettük a
könyvtár alapító okiratát. Ugyanis ed-
dig a könyvtár az egyesület vagyo-
nában semmilyen módon nem volt fel-
tüntetve. A könyvtár nevének Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárat java-
soltuk, melyet az illetékes fórumok el-
fogadtak. Riedl Gyula vezetésével
2004. március 10-én avatta új helyén az
egyesület a könyvtárat. Riedl Gyula ha-
lála után dr. Sárvári János felsõfokú
könyvtárosi végzettséggel vette át a
könyvtár irányítását. A könyvtár évente
gyarapszik könyvekkel és egyesületi,
erdészeti emlékekkel. A jelentkezõ
helyhiányt sikerült egyetemünk felújí-
tása során feleslegessé vált eredeti sel-
meci szekrényekkel megoldani prof.
dr. Molnár Sándor intézetigazgató,
egyetemi tanár segítségével. Riedl Gyu-
la kiemelkedõ munkásságára az egyko-
ri dolgozószobájából kialakított Emlék-
szoba létrehozásával emlékezünk.

Erdészcsillag Alapítvány létreho-
zása

Az 1988-tól mûködõ elnökség határo-
zott elképzelése volt az elesett erdé-
szeti dolgozók felkarolása. Ennek ér-
dekében elhatározta, hogy Erdész-
csillag Alapítványt hoz létre egy mil-
lió forint alaptõkével. Az Erdészcsil-
lag Alapítvány Kuratóriumának ala-
kuló ülését 2001. november 7-én hív-
ta össze Gémesi József elnök. Az Ala-
pítvány kiválóan mûködik, számos
rászoruló erdész és családja kapott
támogatást, legutóbb az árvíz és vö-
rös iszap sújtotta területeken. Egyesü-
letünk és tagságunk az SZJA 1% tá-
mogatásból tölti fel az Alapítvány tõ-
kéjét.

Új belépõk

Szombathelyi Helyi Csoport: Farkas Ralf erdõmérnök; Sopron Hallgatói
Helyi Csoport: Timár Dániel erdõmérnök, Mészáros Diána,, Varga Katalin,
Vígh Andrea, Bacsi-Nagy Gergely erdõmérnök, Borsós Sándor, Czili Kármen,
Folcz Ádám, Hasulyó Péter, Rosta Katalin erdõmérnök,Terjéki Tímea, Török
Gábor erdésztechnikus; Bp. HM Helyi Csoport: Szalczer Bálint erdõmérnök;
Pápai Helyi Csoport: Hoffman Pál erdõmérnök, Csillag Zsolt erdõmérnök,
Fülöp András erdõmérnök, Cságoly Imre erdõmérnök, Malasics Lajos
erdésztechnikus, Farkas Judit egyéb felsõfok, Fehér Tamás erdõmérnök, Jánosi
Mária erdõmérnök,; Baranya megyei Helyi Csoport: Hölbling Sándor egyéb
felsõfok; Tamási Helyi Csoport: Ifj. Berg Péter erdõmérnök; Kecskeméti
Helyi Csoport: Raisz Árpád; Gyõr Erdõgazdasági Helyi Csoport: Varga
Szabolcs erdésztechnikus, Rakovics Andrea erdõmérnök; Székesfehérvári
Helyi Csoport: Spanyárné Halász Szilvia egyéb felsõfok; Visegrádi Helyi
Csoport: Sólyom Barnabásné egyéb felsõfok, dr. Szikra Dezsõné egyéb felsõfok;
Kaszói Helyi Csoport: Galamb Gábor egyéb felsõfok, Tüske Zoltán egyéb fel-
sõfok; Balassagyarmati Helyi Csoport: Horváth Barnabás erdõmérnök; Bp.
FVM Helyi Csoport: dr. Ádámfi Tamásné faipari mérnök, Solymosi Józsefné
egyéb felsõfok, dr. Verbaly Józsefné egyéb felsõfok
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Erdészeti Lapok megújítása       
Az elnökségek és szerkesztõbizottsá-
gok régiós értekezleteken folyamatosan
foglalkoztak az Erdészeti Lapok megújí-
tásával. A számos új ötlet felvetését Pá-
pai Gábor fõszerkesztõ sokszor fenn-
tartással fogadta, mert a szerkesztés kö-
rül nyugalmat akart, mondván, hogy a
folyamatos „megújítás”-hoz nincsen
meg a szerzõi bázis. Aki szerkesztéssel
foglalkozik, tudja, hogy eljön a lapzárta
ideje, és a végsõ tartalom felelõssége
egyedül a fõszerkesztõt terheli. Sajnos
kevés vezetõ akadt, aki az erdészeti
ágazatban végbement folyamatos válto-
zásokról írásaival megfelelõ tájékozta-
tást adott volna. Mindezek ellenére az
elmúlt évtizedben a lap borítója, belsõ
megjelenése is megújult.  

OEE honlap létrehozása
Nem túlzás, ha az egyesület életében
történelmi eseményként rögzítjük,
hogy tagsági igényként, hosszan tartó
elõkészítés után 2007. február 1-jén
elindult az egyesület honlapja. A felada-
tot évekig a fõtitkártól kérték számon,
így õ vállalta a létrehozást és a fõszer-
kesztõi feladatokat is. A végleges szer-
vezeti és mûködési szabályozás még
megalkotásra vár. Két szerkesztõi tanfo-
lyamot is tartottunk Pécsen, ahol a szer-
ver mûködik, így a szerkesztõi csapat is
készen áll a közös munka elvégzésére.
Évente több százezren látogatnak a
honlapra, mely az egyesülettel kapcso-
latos minden fontos információt tartal-
maz, és beszámol az egyesület prog-
ramjában meghatározott feladatokról.
Az eseménynaptár mûködtetésével az
erdészeti ágazat legteljesebb program-
tervezését szolgáltatja. Az elektroniká-
ban bizonytalanok számára és a biztos
archiválás érdekében évente megszer-
kesztésre kerül a papíralapú honlap ki-
advány is, mely az egyesületünk könyv-
tárában kerül elhelyezésre. 

Országgyûlési kapcsolatok kiala-
kítása

Az ágazati érdekérvényesítés legfonto-
sabb helyszíne az Országgyûlés. Sike-
rült egyesületünket az Országgyûlés hi-
vatalos civil partnerszervezeteként be-
jegyeztetni. Következõ igen fontos lé-
pés volt, hogy 1990-ben Bebes István
(FIDESZ) egykori egyetemi hallgatótár-
sunk segítségével létrehozattuk a Mezõ-
gazdasági Bizottság albizottságaként az
Erdészeti Albizottságot, melyet azóta
minden parlamenti ciklusban sikerült
megõrizni. Jelenlegi elnöke Jakab Ist-
ván, aki egyben az Országgyûlés alel-

nöke. Az albizottságot számos esetben
sikerült kiszervezni vidéki programra,
ahol napirenden csak erdészeti téma
szerepelt. (Pilisi Parkerdõ Zrt.: közjóléti
tevékenység; Mátrafüredi Erdészeti Sza-
kiskola: az iskola megmentése a szak-
ma számára; TAEG Zrt.: szúkár felszá-
molása, NEFAG Zrt.: aktuális erdészeti
feladatok.) Kétszer sikerült Erdészeti
Nyílt Napot szervezni (2003, 2010) az
Országházban. Az utóbbi rendezvény
eredménye, hogy bekerült Magyaror-
szág Alaptörvényébe az erdõ. Neveze-
tes esemény volt, amikor egyesületünk
vezetését a partner szervezetekkel
együtt fogadta Szili Katalin házelnök
az Országházban. Javaslom, hogy vala-
ki az egyesületben vegye át az eddig jól
kiépített parlamenti kapcsolatot, szíve-
sen segítek. 

Erdõtörvény létrehozása 
Kezdeményezésünkre indult 2006-ban
a három kiemelt szervezet (OEE, MEG-
OSZ, FAGOSZ) együttmûködése az er-
dõtörvény módosítása, majd az új erdõ-
törvény megalkotása ügyében. (Ekkor
indult a három szervezet fõtitkárának
folyamatos együttmûködése, mely ké-
sõbb minden munkaterületre kiterjedt.)
Megbízást kaptam a törvény új szerke-
zetének kialakítására, mely elkészülte
után mégsem hasznosult, sajnos. Ugyan-
akkor bekerült a törvény nevébe a „gaz-
dálkodás” szó, mely megerõsítette,
hogy az erdõben gazdálkodni kell. Be-
került a „közérdekû erdõgazdálkodás”
meghatározása, mely gyakorlatilag min-
den nem nyereségérdekelt erdészeti te-
rületet magában foglal. Az erdészeti
kommunikációban még nem haszno-
sult! Meghatározásra került az „Orszá-
gos Erdõ Tanács” név. Sajnos még min-
dig nem jelent meg a végrehajtási ren-
deletbe szerkesztett és minden szakmai
szervezet és az Erdõmérnöki Kar által is
támogatott, erdészeti végzettséggel be-
tölthetõ munkakörök megnevezése és a
kötelezõ szakmai továbbképzések
rendszerének bevezetése. 

Osztatlan képzés visszaállítása az
Erdõmérnöki Karon

Az osztott képzés bevezetése nem vált
be az erdészeti képzésben az Erdõmér-
nöki Karon. Az erdészeti ágazatban pél-
dátlan összefogás indult a selmeci ha-
gyományokra épülõ oktatási rendszer
visszaállítása érdekében. Egyesületünk
is kivette részét a „küzdelembõl” a sok
felszólalással, a parlamentben az okta-
tási miniszternek történt levél átadásá-
val és nem utolsó sorban a Selmecen

megrendezett Vándorgyûlés hatásával.
Az összefogást siker koronázta.  

Nemzeti Földalap
Egyesületünket nehéz küzdelem árán
az NFA Bizottságba szerveztük, ami
csak nyolc civil szervezetnek sikerült. A
NFA felsõ vezetésében és területi szer-
vezeteiben több erdõmérnököt foglal-
koztatott az NFA, akik mind egyesüle-
tünk tagjai voltak, így sok segítséget ad-
hattak. Köszönet illeti az állami erdõ-
gazdaságok vezérigazgatóit és a helyi
csoportok vezetõit, akik partnerek vol-
tak abban, hogy megszervezzük az
egyesület tagjai részvételével a birtok-
hasznosítási bizottságokat. Az ország
mintegy háromezer településébõl ezer-
egyszázban állítottunk erdész tagot. A
pénzügyi támogatás pedig éveken ke-
resztül meghatározta egyesületünk gaz-
dálkodását. Az ezeregyszáz település
adta kommunikációs lehetõséget sajnos
nem használtuk ki.     

Nemzetközi kapcsolatok
Kárpát-medencei kapcsolatok építését
kiemelt feladatomnak tekintettem, hi-
szen egyesületünk a Kárpát-medencei
erdészek egyesületeként alakult meg,
és egykori székházunk felépítésében
is a Kárpát-medencei támogatók vet-
tek részt (a tetõszerkezetet Márama-
rosból szállították kész elemekként).
Az alábbi országok, térségek erdészei-
vel alakult ki kapcsolat, egyesekkel
szerzõdést is sikerült aláírni az elmúlt
években:

Horvátország (szerzõdés), Erdély
(Erdészeti Szakkonferencia szerzõdés),
Bajor kapcsolat (szerzõdés, magánerdõ
és megújuló energia témakörben), Kár-
pátaljai kapcsolat (Fekete-Tisza forrás
felújítása, emlékkõ felállítása, Viski
óvoda támogatása), Szlovén kapcsolat
(Pannónia napokon való részvétel),
Szlovák kapcsolat (Selmeci Vándorgyû-
lés megszervezése), Bosznia-Hercego-
vina (egyesületi szerzõdés aláírása, ta-
nulmányutak szervezése). Számos ta-
nulmányutat szerveztek csoportjaink és
titkárságunk is a környezõ, illetve más
európai országokba (Lengyelország,
Portugália, Spanyolország, Franciaor-
szág, Norvégia, Finnország). 

Kiemelt rendezvények
Egyesületünk évente ismétlõdõ rendez-
vényeket szervezett. Erdészbál (Buda-
pest: Gellért Szálló, Sopron, Pécs, Vi-
segrád). Az Erdésznõk Találkozójának
több év utáni folytatása és rendszeressé
tétele az ország más-más területén. Az
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Erdészverseny bevezetése és kétévente
való megrendezése. Közremûködõként
vettünk részt a kétévente rendezett Bá-
nyász–Kohász–Erdész Találkozókon.
Évente vettünk részt az új nevén inno-
Lignum Sopron Szakmai Kiállításon, az
Erdélyi Szakkonferencián. Évente szer-
veztük az Erdõk Hete programot, és
közremûködtünk az Európai Erdõk he-
te rendezvénysorozaton. Megszervez-
tük az I. Kárpát-medencei Erdészek Ta-
lálkozóját Budapesten. Magyarországot
mint díszvendéget képviselve Strau-
bingban (Bajorország) megszerveztük a
biomassza kiállítás standját és program-
ját. Majd itthon az Európai Biomassza
Napokat. 

Kisebb rendezvényeink: a Vajdahu-
nyad várnál fát ültettünk a hõsök és ’56
októberének emlékére. Wagner Károly
Emlékévet indítottunk az Alkotmány ut-
cai székházunkban, és megkoszorúztuk
az FVM árkádjai alatti szobrát. Közre-
mûködtünk professzoraink szobrainak
felállításában az egyetemi botanikus
kertben (Káldy József, Majer Antal, Ig-
mándy Zoltán, Moór Arthur). Részt
vettünk az Országos Erdõ Tanács mun-
kájában. Évente megrendeztük az újsá-
gírók találkozóját. Támogattuk a Kaán
Károly Országos Természet- és Környe-
zetvédelemi Versenyt.

Kiadványok, könyvek megjelen-
tetése:

Az elmúlt tizenkét évben is megjelentek
a hagyományos kiadványok, az Erdé-
szettörténeti közlemények (Oroszi Sán-
dor), és elindult a Gyökerek és lombok
(Pápai Gábor) könyvsorozat kiadása
(I–VIII. kötet). Ugyanakkor számos
könyv és egyszeri kiadvány is született:
Velünk élõ múlt (dr. Király Pál); Útmu-
tató magánerdõ-gazdálkodóknak (Or-
mos Balázs); – az Utilis Kft. kezdemé-
nyezésére, az Utilis Kft. és a Stihl Kft.
hathatós támogatásával – A mi nyel-
vünk (Grétsy László); A magyar erdõ-
gazdálkodás az EU-csatlakozás küszö-
bén (Ormos Balázs); A magyar erdõ-
gazdálkodás az EU-csatlakozáskor (Or-
mos Balázs); Nótáskönyv (NYME); Er-
dõk megújítása (Hermann Krutzsch,
Madas László fordításában), Beszámoló
az OEE 1998–2002. évi programjának
teljesítésérõl (Ormos Balázs); Erdõgaz-
dálkodásról egyszerûen (dr. Péti Mik-
lós); Erdészeti Erdei iskolák (Ormos Ba-
lázs); Erdészeti erdei iskolák Magyaror-
szágon (Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tály); Ha Selmec hív… (Bartha Dénes,
Oroszi Sándor); Erdõk a közjóért (Er-
dõk a Közjóért Szakosztály); Erdõk He-
te eseménynaptár (Ormos Balázs); XIV.
Erdõk Hete (Ormos Balázs); Az Orszá-

gos Erdészeti Egyesület székháza (Riedl
Gyula, dr. Sárvári János, Ormos Balázs);
Kálnoki dr. Bedõ Albert (dr. Király Pál,
dr. Madas András, Ormos Balázs); Wag-
ner Károly (Oroszi Sándor, Ormos Ba-
lázs); Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár (Riedl Gyula, dr. Sárvári János,
Ormos Balázs); OEE honlap könyvek
2007-2008-2009 (Ormos Balázs); Az év
fája kiadványok (Bartha Dénes).

A rövid, minden bizonnyal nem tel-
jes összefoglalót egyben olvasva érzé-
kelhetjük, hogy egyesületünk nagy ívû
munkát végzett az elmúlt években. Az
új értékek megteremtését csak rendkí-
vül sok egyeztetés, együttmûködés és
önzetlenség révén lehetett megvalósíta-
ni úgy, hogy mindig elõdeink által létre-
hozott értékekre építettünk. Nem csu-
pán az egyesületi munkakört, hanem az
elõttünk álló feladatok minél teljesebb
megvalósítását tartottuk szemünk elõtt. 

Az összes nálam lévõ, a fenti emlé-
kezés dokumentumait is magába fogla-
ló, nem irattári anyagot összerendezés
után a Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtárban helyezem el. Kívánok to-
vábbi eredményes értékõrzõ és értékte-
remtõ munkát az egyesület minden
szervezeti szintjén dolgozó vezetésnek
és tagságunknak. 

Ormos Balázs

1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
• Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom,
• Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs,
• Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Szeged,
• Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron,
• Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola, Szõcsénypuszta,
• Debreceni Márton Szakképzõ Iskola, Miskolc,
• Vadas Jenõ Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollé-

gium, Mátrafüred hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagoza-
tos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon elsõ alapképzésben
és elsõ kiegészítõ alapképzésben részt vevõ hallgatók részesülhetnek két
lezárt félév (egy tanévnek megfelelõ oktatási idõszak) után, képzési szin-
tenként egy tanévre, a következõ létszámban:

szakmai középfokú iskolai tanuló     2 fõ

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a szakmai középiskolai ta-
nuló nyerheti el, aki:
a) az elõzõ tanév mindkét félévében 4,2-nél jobb tanulmányi eredményt

ért el,
b) a szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát

végez és a magyar erdészhagyományokon alapuló kiemelkedõ közös-
ségi tevékenységet folytat. 

A szakmai elõmenetelen kívül a pályázó teljesítményének legfeljebb 10
százalékáig figyelembe vehetõ a hallgató, tanuló közéleti, közösségi,
sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de
minden tanévben újra kell pályáznia.

A pályázatot az oktatási intézmény vezetõjének címére, június 15-ig kell
beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege 17 000 Ft/hó.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat éven-
ként június 30-ig a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal
továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriu-
ma legkésõbb augusztus 19-ig dönt az ösztöndíjak odaítélésérõl.

Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon lehet igényelni, amelyet az adott oktatási
intézményben lehet átvenni.

Az egyesületi ösztöndíj átadására az érintett oktatási intézmények évnyi-
tóin kerül sor.

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszûnik vagy
szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel
kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerõs, elma-
rasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása az erdészeti ösztöndíj 2011/2012. évi pályázatára




