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„..a szellem sohasem fölényes, 
minél magasabb 

szférából táplálkozik, 
annál alázatosabb!” 

(Jókai A.)

Az OEE Szeniorok Tanácsa (továbbiak-
ban: SzT) legutóbbi munkaterv szerinti
kihelyezett ülését 2013. május 23-án a
Nyugat-magyarországi Egyetem (NyME)
Intézményeiben tartotta. Az NyME ne-
vében Prof. Dr. Lakatos Ferenc, az Er-
dõmérnöki Kar dékánja fogadta a tagsá-
got. A vendéglátóknál Dr. S Nagy Lász-
ló, a SzT elnöke jelezte a kihelyezett
ülés indítékát és az érdeklõdés irányult-
ságát. Vázolta, hogy szeretnének tájéko-
zódni az egyetem aktuális helyzetérõl,
az Erdõvagyon-gazdálkodási és Vidék-
fejlesztési Intézet tevékenységérõl, to-
vábbá véleménycserét kezdeményez-
nek az egyetem (megalakult) OEE ifjú-
sági csoportjával, úgy is mint az ágazat
szenior és ifjúsági nemzedéke.

Prof. Dr. Lakatos Ferenc dékán tolmá-
csolta Prof. Faragó Sándor rektor üdvöz-
letét, majd tájékoztatott a NyME szerve-
zeti formáiról, fejlõdésérõl, a hallgatói
létszámának alakulásáról. Megtudhattuk,
hogy az ország 3. legnagyobb egyeteme
2008 óta 5 városban és 10 karral mûkö-
dik; ezek a Savaria Egyetemi Központ –
Bölcsészettudományi Kar, Természettu-
dományi Kar; Apáczai Csere János Kar,
Benedek Elek Pedagógiai Kar, Erdõmé-
nöki Kar, Faipari Mérnöki Kar, Geoin-
formatikai Kar, Közgazdaságtudományi
Kar, Mezõgazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi Kar, Mûvészeti, Nevelés- és Sport-
tudományi Kar, ahol körülbelül 11 000
fõ tanul, illetve 1300 fõ oktatási, kisegítõ
személyzet végzi nevelõ, kutatási tevé-
kenységét. A NyME különbözõ, hagyo-
mányos tudományterületekre épülõ szel-
lemi „mûhelyként” úgy szakmai, mint
gyakorlati vonatkozásban szilárd alapot
nyújt a kreativitás kiteljesedésére, sokol-
dalú elhelyezkedésre, munkavállalásra.
Az egyetem sajátos szellemiséget képvi-
sel a diákhagyományok és a kulturális
élet tekintetében egyaránt. 

A dékán részletesebben szólt az Erdõ-
mérnöki Karról, mert a Szeniorok igényt
tartottak a szakot érintõ kritikus kérdések
alaposabb megismerésére, amelyek a sza-
kunk reakcióit új szemléletû megvilágítás-
ba helyezték, és amelyeket az átalakuló
gazdasági környezet felgyorsult változásai
tettek idõszerûvé. Egyre világosabb ugyan-
is, hogy a hazai, sajátos erdészeti, genetikai

erõforrásaink gondozására nagyobb fi-
gyelmet kell szentelni. A kar tíz „integrált”
intézményében és két más szerepû egysé-
gében igen széles tantárgyi szerkezetben
oktatnak. Az átformált tanszékek hagyo-
mányos tantárgyakra is épülve különbözõ,
fontos tudományterületek szakanyagát
közvetítik. A gyakorlati ismeretek elsajá-
títását szükségszerûen segítik az Erdõgaz-
dasági, illetve más feldolgozó, szolgáltató
vállalatok, bevonva az oktatásba a gyakor-
lat szakembereit is.

Megnyugtató információ volt, hogy az
oktatás-nevelésben visszatértek az osztat-

lan 5 éves erdõmérnök-képzésre, erõsí-
tendõ a „Zöldegyetem” jelleget. A szak-
tantárgyak intézményi keretben történõ
oktatásáról kapott tájékoztató újszerûen
érzékeltette a képzés iránti igények/elvá-
rások teljesítését, a korszerûsödést. A vé-
leménycsere során sok új tantárgy beve-
zetésérõl hallottunk, amely jelezte a fejlõ-
dés irányát. A véleménycsere során felme-
rülõ kérdésekre adott válaszok érzékeltet-
ték a megalapozott és elkötelezett oktató-
, nevelõmunka eredményeit, a tudásról ta-
núskodó diploma értékét. A tájékoztatók
során kapott gazdag ismeretanyagot, a
gyakorlati vonatkozású, esetenként kriti-
kus kérdésekre kapott válaszokat a SzT el-
nöke köszönettel nyugtázta, s a szeniorok
tapasztalatát ezúton is felajánlotta.

A következõkben Dr. Héjj Botond ny.
egyetemi docens vezetésével a botani-
kus kertet „érintve” átmentünk a korábbi
erdõrendezési épületbe. Ott az Erdõva-
gyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési In-
tézetrõl Dr. Schiberna Endre igazgató
adott általános ismertetõt. Az intézetet az
Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tan-
szék (vezetõje Dr. Schiberna E.), az Erdõ-
rendezési Tanszék (vezetõje Dr. Gál Já-
nos), illetve a Tájtudományi és Vidékfej-
lesztési Tanszék (vezetõje Prof. Dr.Kon-
koly-Gyuró Éva) alkotja. Ott igen sokol-

dalú és feltûnõen jól szervezett tájékozta-
tást kaptunk a tanszékek feladatáról
munkatársaik: Dr. Stark Magdolna egy.
docens, Prof. emeritus Dr. Lett Béla ny.
egyetemi tanár, Dr. Gál János egy. do-
cens, Dr. Jáger László egy. docens, Dr.
Tirászi Ágnes egy. adjunktus  elõadásá-
ból. A végzett munkákról, eredmények-
rõl tantárgyi vonatkozásban is tagolt, oly
kimerítõ ismerettel „halmoztak el”, hogy
alig maradt idõ a véleménycserére. 

Az intézet sokrétûségének érzékelteté-
sére – a részletekbe hatolás mellõzésével
– kiemelek néhány tantárgyat: Jogi és
igazgatási ismeretek, Természetvédelmi
jog és igazgatás, Közgazdaságtan, Erdõva-
gyon-gazdálkodás, Környezet-gazdaság-
tan, Erdészeti politika és erdészettörténet,
Vezetés és vállalkozástan, Informatika, Er-
dõértékelés, Erdészeti ökonómia, Számvi-
teli és pénzügytan, Erdõpedagógiai kép-
zés stb. Az elhangzottakból kiderült, hogy
a mérnök, illetve PhD, továbbá a Szakirá-
nyú továbbképzés keretében mintegy 80
tantárgy szerepel. E számszerûség kap-
csán a tapasztalati látásmód felveti azt a
kérdést, hogy az „integrátumok”, illetve a
tantárgyak között kellõen kiszûrõdtek-e a
párhuzamosságok. Talán az is mérlegelés-
re szorul, hogy a mélyebb, új részismere-
tek az áttekinthetõség, a fontosság tekin-
tetében hol, hogyan „szintetizálhatók”
hasznosítható formában. E szerény meg-
jegyzés ellenére/mellett gratulálni kell az
intézet bemutatott tevékenységéhez,
megköszönve a tájékoztatást és további
eredményes oktató-nevelõ munkálkodást
kívánok a szeniorok nevében.

A következõ napirend keretében
Prof. Dr. Lakatos Ferenc dékán jelenlé-
tében találkoztunk az OEE ifjúsági cso-
portja vezetõivel; Domonkos Gábor el-
nökkel, Kelecsényi Szilárd titkárral, és
Nagy Leventével. Az ifjúsági csoport
munkájáról kapott rövid tájékoztatóból
kitûnt, hogy a hagyományok ápolása
mellett formálódnak a vállalható felada-
tok is. A kapcsolat felvételével egyetért-
ve igen hasznosnak ítélik a két életkori
réteg közötti véleménycserét, a témák,
módszer pontosítását. A jelenlévõk meg-
állapodtak , hogy a részletek megbeszé-
lésére és meghatározására keresik a
megfelelõ idõpontokat. A megbeszélé-
sek után az SzT elnöke megköszönte a
dékán és munkatársainak a fogadást, a
kapott tájékoztatást és további eredmé-
nyes munkát kívánt az egyetem, illetve a
kar munkatársainak és az ifjúságnak.    

Dr. S Nagy László
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Tájékoztató a Szeniorok Tanácsa ülésérõl


