


  

Fekete Gyula 
(Kecskemét, 1911. — Budapest, 1998.)

Bedõ-díjas erdõmérnök, minisztériumi osztályvezetõ-helyettes, az Országos Erdészeti Egyesület fõtitkárhelyettese,
majd fõtitkára 1963—1971 között, 1996-tól az OEE tiszteletbeli tagja.

1935-ben szerezte meg erdõmérnöki oklevelét Sopronban. Az Alföld-fásítás területén
kezdte meg pályafutását. Ezután került a Földmûvelésügyi Minisztérium erdõbirtok-politi-
kai fõosztályára. Aktív idõszakának jelentõs részét az erdészet társadalmi, igazgatási terü-
letén töltötte. Nyugállományba 1972-ben minisztériumi dolgozóként vonult, mint a MÉM
Erdõrendezési Fõosztályának vezetõ helyettese.

A II. világháború után, már az 1950-es években igen tevékenyen bekapcsolódott az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület munkájába, 1954-tõl fõtitkárhelyettes volt. 1963-ban megválasztot-
ták az OEE fõtitkárává, és ezt a tisztséget két választási cikluson keresztül egészen 1971-ig
betöltötte. Azt követõen (már nyugdíjasként) fõtitkárhelyettesként dolgozott. Fõtitkári mûkö-
dése idejére esett az OEE modern szervezeti kiépülése, a központi szakosztályok, szakbizott-
ságok, valamint a helyi csoportok nagyobb részének létrehozása. Sokat tett az Egyesület nem-
zetközi kapcsolatainak kiszélesítése érdekében is. Munkássága elismeréseként 1968-ban
megkapta a Bedõ-díjat, 1996-ban pedig az OEE tiszteletbeli tagja címmel tüntették ki.

Sírhelye: Fekete Gyula hamvait az Óbudai temetõben szórták szét, 1037 Budapest, Bé-
csi út 365—371.

Gáspár-Hantos Géza  
(Bajaszentistván, 1927. február 18. — Budakalász, 2016. január 22.) 

Bedõ-díjas erdõmérnök, minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettes, az Erdõrendezési Szolgálat mûszaki igazgatója, az
Országos Erdészeti Egyesület egykori fõtitkára 1985-tõl 1990-ig, 2013-tól az OEE tiszteletbeli tagja, az OEE Er-

dõrendezési Szakosztályának három évtizeden keresztül elnöke.

Erdõmérnöki oklevelét 1951-ben szerezte meg Sopronban. Pályafutása az erdõgazdálkodá-
si gyakorlatban, Zalacsányban kezdõdött, majd a keszthelyi szolgálattal teljesedett ki. Ti-
zennyolc éven át erdõmûvelési feladatokat látott el, különbözõ beosztásokban. Eljárást dol-
gozott ki a Balaton-felvidéki kopárok betelepítésére és a rontott erdõk átalakítására. A
keszthelyi erdõfelügyelõség vezetõjeként bekapcsolódott az erdõk többcélú hasznosítását
elõkészítõ munkába. Minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesként 1972-tõl  erdészeti gazda-
ságpolitikával, a távlati tervezés elméletével és gyakorlatával, a többcélú erdõgazdálkodás
feladatainak összehangolásával, az erdõállomány-gazdálkodás és az erdõrendezés fejleszté-
sével foglalkozott. Az Erdõrendezési Szolgálat mûszaki igazgatójaként 1979-tõl az üzemter-
vezés rendszerének és módszereinek fejlesztésében szerzett maradandó érdemeket.

Szerkesztette az 1984-tõl bevezetett Erdõállomány-gazdálkodási útmutatót. Nyugdíjazá-
sáig, 1988-ig az új elõírás szerint készülõ elsõ üzemtervek munkáinak felügyeletével, a
fenntartható fakitermelési lehetõség meghatározásának módszertanával, prognózisokkal
foglalkozott. Nemzetközi színvonalú szakmai munkásságát nyugdíjasként is folytatta.

Egyesületünknek 1953 óta volt tagja. Számos tisztséget viselt. Tizenöt éven át a Keszt-
helyi Helyi Csoport titkára, 1971-tõl évekig az elnökség tagja volt. 1972-tõl 1990-ig tevé-

kenykedett Az Erdõ szerkesztõbizottságában. A rendszerváltást megelõzõ idõszakban, 1985-tõl 1990-ig az OEE fõtitkári tiszt-
ségét töltötte be. E szerepében — egyebek mellett — fontos részt vállalt a Wagner Károly Alapítvány létrehozásában, a könyv-
tár elhelyezésének akkori megoldásában a Csillagvölgyi úton. Vezetõje volt az 1990. évi Alapszabályt elõkészítõ bizottságnak. 

Szakmai és egyesületi munkásságának közös terepe az Erdõrendezési Szakosztály, amelynek három évtizeden keresztül elõ-
ször elnöke, majd titkára volt. Vezetése alatt a szakosztály programjaiban jelentõs változás történt: elõtérbe került az erdõren-
dezési eljárások tökéletesítése, a szakmai tájékoztatás és a külföldi kapcsolatok kiépítése. 

Szakirodalmi érdeklõdése jeles könyvgyûjtõként is ismertté tette, számos értékes darabbal gyarapította Egyesületünk könyv-
tárát. 

Elindította az Erdõrendezési Napok és a Becslési Versenyek sorozatát. Egy nemzetközi munkacsoportban részt vállalt az er-
dõrendezési, erdészeti szakkifejezések kilencnyelvû gyûjteményének összeállításában. A sorozat magyar kötetét személyesen,
jórészt már nyugdíjasként szerkesztette.  Az OEE tagsága 1985-ben Bedõ Albert Emlékéremmel  ismerte el szakmai és egye-
sületi érdemeit és 2013-ban vehette át az Egyesület tiszteletbeli tagja díszoklevelet.

Sírhelye: Gáspár-Hantos Gézát 2016. február 12-én, az ürömi temetõben (2096 Üröm, Rókahegyi út) helyezték örök nyu-
galomra.
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A Nyugat-magyarországi Egyetem Alacsony sûrûségû fa-
anyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak
komplex elemzése címmel Országos Tudományos Kutatási
Alapprogram pályázatot nyert, melynek keretein belül lehe-
tõséget kaptunk a magyarországi nyárfaállományok felmé-
résére és sokrétû vizsgálatára. 
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Releváns hazai irodalmak 

      
      


     
  



      

 






      




  




      

    



 




Nyárkutatás új szempontok 
figyelembevételével

Termõhely-specifikus faanyagtudományi vizsgálatok

– tudományos munkatárs, NymE-SKK Faanyagtudományi Intézet

– kutatómérnök, NymE-SKK Faanyagtudományi Intézet
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Nyártermesztés
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Nyárfajták anatómiai és szerkezeti tulajdonságai


 





     








 

  













   


 

 
 



  
     


   
 



 




        
     

      




 


       
     


 



   

      


 


      


 
     

  


  



       


Összefoglalás és kitekintés
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Köszönetnyilvánítás
 
  
     
     


Szakirodalmi források, hivatkozások
 




 



 
        

      


  

       


 


 
     



 



 


 
 

 

 

        


 
       


 
 

 
 

 
 

 

2016. november 23-án, immár hatodik alkalommal került
megrendezésre jogi konferencia a 22 állami erdõgazdaság
vezetõi, valamint jogi képviselõi részvételével. Ezúttal a
KEFAG Zrt. adott otthont a színvonalas szakmai fórumnak.
A szervezéssel kapcsolatos feladatokat a Sárhegyi & Társai
Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd, a
moderátori teendõket dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélõtábla
elnöke látta el.




   
  
 

   


   







      

       


       
      

     



    
       



     





   

    
    

   







     











Erdész—jogász találkozó Bugacon
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Pro Silva nagyrendezvény Zalában
A Pro Silva Hungaria kétévente meg-
rendezésre kerülõ nagyrendezvényét
október 18-19. között tartotta a Zala-
erdõ Zrt. Zalaegerszegi Erdészetének
területén a folyamatos erdõborítást
biztosító erdõgazdálkodás eredmé-
nyeirõl és lehetõségeirõl. 
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2016 decemberében két általános is-
kolás osztály érkezett a Farkasszigeti
erdõbe, azzal a céllal, hogy lékeket fo-
gadjanak örökbe.


  


  



  
 


    
   
     



    

    
   
   
     



     

      




   


     


     
     



   







    
   

  

   





Lékbõl kapott tudás



Erdészeti Lapok CLII. évf. 1. szám (2017. január)8



   

   



    



    
   
     
    
    



  

 

   


   
   


  
     


     

     
    





  



  



     
      
     
    
     



   


   
   
    



     
   



     
    
 

 
   
    




   

      
   
   
   


  


     

 
    
  

    

     
    
  
   

    
    


    
  




    
   

 
   
    

    
     



    
 



Natura 2000 erdõkezelés Bajorországban
Tavalyelõtt az Erdészeti Lapokban
beszámoltunk arról, hogy Szlovénia
hogyan hangolta össze az erdõgaz-
dálkodás és a természetvédelem
alapelveit és gyakorlatát. A Life in
Forests* pályázat — melynek fõ
koordinátora a WWF Magyarország
— 2016-ban lehetõséget teremtett
a bajorországi Natura 2000 erdõke-
zelés megismerésére. 
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A Nordmann-fenyõ igazi hazája a Kaukázus vidéke, ponto-
sabban Grúzia (Georgia). Nem véletlen, hogy a karácsonyfa-
termesztõk közül sokan onnan szerzik be a magot közvetle-
nül, vagy pedig közvetett módon. Egy kis kíváncsi erdész
csapat 2016 tavaszán felkerekedett, hogy a helyszínen néz-
ze meg, honnan küldi Jézuska a karácsonyfák magját a gye-
rekek nagy örömére. Rendhagyó és nem csak szakmai be-
számolónkat folytatjuk a következõk oldalakon.



     



   



 
      
     




      
      



       
     

      









    




      

       







       
       
   
     



 
 
 
       




     



      


  







        
     

   
 






       




   



Ahol a karácsonyfák magja terem II.
Barangolás Grúziában
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Lett, német és magyar tagból állt az a
nemzetközi diákcsapat, mely megnyerte
a Fiatalok Európa Erdeiben (Young
People in European Forests) tanulmányi
verseny Lettországban megrendezett
döntõjét. A végsõ megmérettetésen 12
ország vegyes nemzetiségû középisko-
lás diákcsapata mérte össze tudását,
talpraesettségét és kreativitását. 

    
     
   
  

      

  




    
    

     
   

  
   

    
   
 

    
     
    
     

   
 


      




  

  
 
   



    
    

    

   



   




  
  


 
   
  
Jânis Dûklavs 
 
  





    


   



     
    


 

    
   
 
   


  

    




      












    

   






 

  
    
      



   
   
  













YPEF nemzetközi döntõ Lettországban
2017-ben Magyarország a házigazda
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A székház születése



  




    

 
    

    
 


     
   


 
  
 

 
 
  
 
 

  

        


   
    
  
 

   


Történelemmel átitatott falak
      
    
     
    







 
    
     

     

    
   






    




    
   

      
    

 

 
 
  
 
  
 
 

 
  
 
 
  
  

   
 
  
      


    

   
    
   


   
      


      
    
     

 

Erdészeti palota a Bükk lábánál
Az erdészek mindig is erõs kapcsolatot ápoltak múltjukkal, a történelmi gyö-
kereikkel és a rájuk bízott örökségükkel. Nem is lehetne ez másként, hiszen
— ellentétben más modern tudományokkal — olyan természeti és szellemi
örökséget kell nemzedékrõl nemzedékre megõrizniük, melynek kutatásához,
megfigyeléséhez sokszor több emberöltõ is kevés. 
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Elõször is vissza szeretnék kanyarodni
2013. december 4-éhez. Azon a napon
Firmáink összegyûjtöttek minket a Bo-
tanikus kertben a Matematika Intézet
épülete mellett. Egy fácskát ültettünk
el közösen, mégpedig az abban az év-
ben az év fája címet viselõ házi berke-
nye egy példányát. Akkor egy szem
még erõsebben hozzákapcsolódott egy
hosszú lánchoz. Köszönet az ötletért,
köszönet a megvalósításért!

   



     
 
     





     
       
     






   

   









A szíl s a szél
















Év fáját ültettünk Sopronban
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Vadalma (Malus Sylvestris)
 



      





     
    
     

    


    
    



  
 
   
    
  

   

    


  




      









      
       
     


     
       









       
        









     
  
  

    


  
    

    
     




    




















   




  

A vadalma 200 éves tananyagban
Selmecbányán az Erdészeti Tanintézetben 1809-ben
megindított erdészeti felsõoktatás elsõ tanára Heinrich
David Wilckens volt. Elõadásai alapján 1815-ben Ne-
deczei Nedeczky Ferenc akkori hallgató német nyelven,
Erdészettan címen, ötkötetes kéziratot állított össze,
amelyet 1973-ban Zakar János lefordított. E mû második
kötete Az erdészeti növények ismerete címet viseli,
melyben 48 fás szárú növényfaj ismertetését találjuk,
köztük a vadalmáét. Az alábbi írás jól példázza, hogy
kétszáz évvel ezelõtt mennyi ismeret gyûlt össze a fás
szárú növényekrõl, s mit kellett akkor elsajátítani egy
hallgatónak. Az ismertetés szakmai korrekción nem
esett át, benne terminológiai hibák is maradtak.
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Hosszas idõpont-egyeztetések után
valósult meg a hagyományos len-
gyel—magyar barátság újabb mérföld-
kövét jelentõ tanulmányutunk, amely-
nek során újra meglátogathatták a
magyar erdészek a Krosnói Regionális
Erdészeti Igazgatóság szakembereit.
Utazásunknak az erdõmûvelési szak-
mai programok mellett az erdõgazdál-
kodásukat érintõ egyéb témák és tör-
ténelmi megemlékezés is részét ké-
pezték.

 
 




   



  
     
 
  



    
  
   
    
   
   







    









   

    
 

    



 


 
    
    
   
    
  
    





     


       
    

    
  
   

    


   
  
   
    
    
   
 

     


   
     
  
    

  
     



Przemyœl






      


 


     
     
    
  










   





    
   
     

 
  
     



Galíciában jártunk
Közös szakma, közös történelmi múlt
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2016. november 3-án az OEE Erdõren-
dezési Szakosztálya, Erdészettörténeti
Szakosztálya és veszprémi helyi cso-
portjai közös emlékülést rendeztek a
veszprémi Megyeházán. 



   
   
  
 
  
  
  
  
  
   
  
 





    



    
   
   
  
    
 
    

      




    


  
    


    
    





   
     
   


   
    
     
   

    

     



    
  




   
 

 
    
  
   

    
 
  

    
   


   
    


  
 









    

    
      


  


   

 
    
  
   
      
   
   




   


   


 

    

 








    
   
    

   

    



    
     


 









Mészáros Gyula-emlékülés Veszprémben
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Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõ-
feltárási Szakosztálya 2016. október
20-21-én a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. és az OEE Szombathelyi Helyi Cso-
portja szervezésében szakosztályülést
tartott. A rendezvény kiemelten foglal-
kozott a Kõszegi-hegységben megva-
lósult erdészeti útfelújításokkal. 


     
      
    

   



   

   


    
    

    

   
  
 


    
   
   
   

  
   
   




      
   




    

  





  

     
    
    



    
     



  
   


    
   
     

    
    
    
    
    

     
   


     


   




   
  
  
    
   


   
   
     




  





Erdõfeltárási Szakosztályülés Vas megyében
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Prof. dr. Kosztka Miklós, az OEE Díj Bi-
zottságának elnöke hat évig tartó te-
vékeny egyesületi munka után, 2016
novemberében leköszönt a bizottság
vezetésérõl. 


    
   





    

   
   
   

    

    


   
   

 
  

     
   

 
 

    


   
 


  





     
    

    
 
 


    
 
 
    

  

    





Megújult az OEE Díj Bizottsága
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Szakmai-baráti találkozó Sárvár térségében
A korábbi évek gyakorlatát folytatva szakmai kiránduláson vehetett részt az
OEE Nagykanizsai Helyi Csoportjának több mint negyven tagja, a Szombathe-
lyi Helyi Csoport és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársainak jóvoltából
2016. október 27-én. A Vas megyei kollégákhoz immár hatodik alkalommal
szervezett tanulmányút ezúttal Sárvár térségében zajlott, ahol az arra a vi-
dékre jellemzõ, gyenge termõképességû cseri talajokon álló faállományok
múltbéli és jelenlegi erdõgazdálkodási sajátosságaival ismerkedhettünk meg.
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Egészen különleges úton jutott könyv-
tárunk birtokába az Erdészeti Kísérle-
tek kilenc évfolyamának három, kötet-
be kötött példánya. Balázs András fia-
tal erdõmérnök kollégánk 2009-ben
kezdett dolgozni a Finn Erdészeti Ku-
tató Intézetben, ami 2015-tõl Termé-
szeti Erõforrások Intézete néven mû-
ködik. 




    
     
   

 




     

  
   

   



       
   
  
    
    






November 15-én tartotta csoportülé-
sét a Budapesti HM helyi csoport a
Süttõ melletti alsóvadácsi vadászház-
ban. A csoportülésnek az adott külön-
leges alkalmat, hogy a tagság új titkár
választására gyûlt össze. 

 
    
    
    


    
   
   
     
 




 

  



  
  
   
  





    
    






A könyvek útja

Titkárválasztás Alsóvadácson
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A magyar erdészeti szakirodalom megteremtése után az
Egyesület gazdasági téren is érvényesítette befolyását. Csak
hosszas, kitartó fáradozással sikerült az erdészetet más gaz-
dasági ágaktól, különösen a bányászattól, függetleníteni, és
mint önálló tényezõjét a hazai közgazdaságnak, a nemzeti
célok szolgálatába állítani. 

A korszerû erdei termelés és feldolgozás kérdései az erdõtisztek
többsége elõtt kezdetben még eléggé ismeretlenek voltak. Az Egye-
sület a hivatalos lapjában megjelent számos cikk útján megterem-
tette a lehetõségét a szükséges ismeretek el-
terjesztésének és több szakkönyv kiadásával
is segítségére sietett az erdõ-tisztikarnak. 

Arról is gondoskodott az Egyesület, hogy
tagjai minden kínálkozó alkalommal bete-
kintést nyerhessenek a gyakorlati gazdálko-
dásba. Lehetõleg mindig vidéken, az ország
különbözõ részein tartotta közgyûléseit, eze-
ket egybekötötte a közelben fekvõ erdõura-
dalmak és faipartelepek megtekintésével,
így adott bõséges alkalmat szakelõadásokra
és vitákra. …

… Az 1914. évi világháború kitörése
elõtt a tagok száma 2400-ra emelkedett, az
egyesület vagyona pedig — a székházat nem
is számítva — meghaladta az 1,400.000 a.
Koronát. Ezt a szép föllendülést a minden-
kori kormányok megértõ jóindulata is elõ-
mozdította, mert átérezték az Egyesület nagy
horderejû nemzetgazdasági szerepének a
fontosságát és minden erdõgazdasági kérdésben szívesen hallgatták
meg állásfoglalását. 

Az 1919-ben bekövetkezett általános összeomlás az egyesület
helyzetét is teljesen megrendítette. Országunk földarabolása egyút-
tal erdõterületünk 86%-ának az elvesztését is jelentette, az Egyesü-
let tagjainak több mint a fele része pedig idegen uralom alá került. 

Az Egyesület egész készpénz-vagyona, alapítványaival együtt, a
devalvációnak esett áldozatul. A kis számban megmaradt tagok, na-
gyobbrészt tisztviselõk, nem tudták elõteremteni az újraépítéshez
szükséges anyagi eszközöket, s a nyomasztó politikai és gazdasági vi-
szonyok mellett az Egyesület iránti érdeklõdés is erõsen megcsappant. 

Ezzel szemben azonban a csonkaországnak meghagyott, arány-
lag csekély erdõterület gazdasági jelentõsége lényegesen megnöve-
kedett, fönntartása és gyarapítása tehát elsõrendû nemzeti érdekké
vált. Fakiviteli országból fabehozatali országgá váltunk és így telje-
sen át kellett állítani egész erdõgazdasági rendszerünket. Az erdõ-
birtokosság hamar rájött arra, hogy csak az összes erdõgazdasági ér-
dekeltek szoros összetartása biztosíthatja erdõgazdaságunknak azt a
helyet a magyar közéletben, amelyre fokozottabb mértékben tartha-
tott igényt, és így erélyes mozgalom indult meg az Országos Erdé-
szeti Egyesület újjászervezésére. 

Az Egyesületre váró új feladatok sikeres megoldása szempontjá-
ból szerencsés fordulópontot jelentett az az örvendetes körülmény,
hogy sikerült olyan kiváló szaktekintélyt és lelkes harcost az Egye-
sület ügyvezetõségének megnyerni, aminõ Bíró Zoltán. 

Az erdõgazdaságnak nemzeti és gazdasági szempontokból meg-
növekedett jelentõsége mindenekelõtt a régi erdõtörvény sürgõs fe-
lülvizsgálatát, kiegészítését és egységesítését követelte. Az új élet-

re támadt Egyesület elsõ célkitûzése tehát az új, korszerû erdõtör-
vénynek a kezdeményezése volt. 

Súlyos anyagi gondok közt, lankadatlanul küzdött az Egyesület
ennek az eszmének a megvalósításáért, míg több kudarc után az er-
dõbirtokosok és erdõmérnökök közös erõfeszítésének mégis sikerült
„Az erdõkrõl és a természetvédelemrõl” szóló 1935. évi IV. t.c.-ben
az új erdõtörvényt tetõ alá hozni. 

Emellett azonban a gazdasági élet más terein is állandóan védel-
mezni kellett az erdészet érdekeit. Tarifa- és vámpolitikánkat is a
változott viszonyoknak megfelelõen kellett módosítani. A hazai er-

dõgazdaság a külföldrõl beözönlõ fatermel-
vények ellen védelmet kívánt, az alárendelt
erdei termelvények értékesítésének a bizto-
sítása is igen fontos volt és végül ki kellett
szabadítani a magyar erdõbirtokost a speku-
láció hálójából, amely üzleti fogásokkal az
erdõk egész jövedelmét learatta, úgyhogy a
birtokosnak már nem jutott semmi. 

A magyar erdõgazdaság teljes összeomlás
elõtt állott és megmentéséért az Egyesület
elszánt küzdelmet folytatott, amelyet teljes
siker koronázott. A bizományi üzletek kor-
szaka remélhetõleg végleg eltûnt a magyar
erdõgazdasági életbõl. 

Lelkes elõharcosa az Egyesület az alföld-
fásítás nagy horderejû kérdésének is, amely-
nek a megvalósításáért szóval és írásban ál-
landóan síkraszáll. 

Az utolsó évtizedben is sok vidéki város-
ban és különféle erdõvidéken rendezett az

Egyesület igen sikerült közgyûléseket, amelyek során az erdészet
érdekeltjei megismerkedhettek és szorosabb érintkezésbe léphettek
egymással. Ilyenkor jó alkalom nyílik az egyes vidékek erdõgazda-
sági viszonyainak a tanulmányozására és meg lehet teremteni a
helybeli hatóságok és a lakosság bensõséges lelki kapcsolatát a ha-
zai erdõgazdálkodással. 

Különös örömmel állapítható meg, hogy az Egyesület és az álla-
mi erdészeti igazgatás, mint egymást megértõ, elválaszthatatlan, hû-
séges két bajtárs szolgálja a magyar erdészetet, amelynek a jövõjét
mindkettõ egyformán a szívén viseli, és amelynek a fellendülése
mindkettõ számára nemcsak életcél, de szent és magasztos hazafias
kötelesség is! …

… 1939-ben ütött az elszakított magyar erdõk számára is a részbe-
ni felszabadítás és hazatérés órája. Akkor tért vissza a Felvidék egy ré-
sze és Kárpátalja, ezeket követte 1940-ben Erdély nagy része, 1941-
ben pedig a Délvidék. Az ország erdõterülete 2 millió holdról ennek
több mint háromszorosára emelkedett. Ez az örvendetes fordulat mind
az állami igazgatást, mind az Egyesületet új feladatok elé állította. Biz-
tosra vehetjük, hogy az erdõk kellõ feltárása és a közlekedési viszonyok
rendezése után az ország faellátása saját erdeinkbõl elégíthetõ ki. 

Az Egyesület ma már több mint 6 millió kat. hold erdõterület ér-
dekeit képviseli és a munkatöbblet elvégzését örömmel vállalja, an-
nak a boldog érzésnek a tudatában, hogy kárpáti erdeink és hegy-
gerinceink ismét magyar kézben vannak. Ezért csak természetes,
hogy az Egyesület fokozott bizalommal tekint a jövõbe, friss erõvel
és megnövekedett munkakedvvel kíván küzdeni és dolgozni céljai
megvalósításán, jobb és szebb magyar jövõért!

Erdészeti Lapok, 1942. január

A 75 éves Egyesület II.
Írta: Waldbott Kelemen báró  



Az OEE fennállásának 150. évfordulója alkalmából emléktárgyakat és kiadványokat készíttet, melyeket
minden érdeklõdõ megrendelhet. 

Megrendelés  a www.oee.hu honlapon elérhetõ termék megrendelõ alkalmazás segítségével, vagy az
Erdészeti Lapok 2016. októberi számában található  Megrendelõ lapon. 

A megrendelt termékek személyesen az OEE titkárságán (Budapest, 1021 Budakeszi út 91). vehetõk át
vagy postai utánvéttel a megadott címre küldjük õket. 

További részletekért látogasson el honlapunkra!

Legyen maradandó emléke a 150 éves jubileumról, várjuk megrendelését!
OEE Titkárság

Az OEE fennállásának 150. évfordulója alkalmából emléktárgyakat és kiadványokat készíttet, melyeket
minden érdeklõdõ megrendelhet. 

Megrendelés  a www.oee.hu honlapon elérhetõ termék megrendelõ alkalmazás segítségével, vagy az
Erdészeti Lapok 2016. októberi számában található  Megrendelõ lapon. 

A megrendelt termékek személyesen az OEE titkárságán (Budapest, 1021 Budakeszi út 91). vehetõk át
vagy postai utánvéttel a megadott címre küldjük õket. 

További részletekért látogasson el honlapunkra!

Legyen maradandó emléke a 150 éves jubileumról, várjuk megrendelését!
OEE Titkárság

Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyomá-
nyait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja dr. Oro-
szi Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkesz-
tésében a magyar erdõgazdálkodás történetét ké-
pekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi album-
sorozatát.

Erdészcsillag kitûzõ
Jubileumi tagsági jelvény

A tradicionális ötosztatú tölgy-
falevél erdészcsillag stilizáció,
15mm-es átmérõ-
ben, ezüstbõl,
egyedi ötvös-
munka, zöld
bársonnyal borított
mûanyag dobozká-
ban, csomagolva.

Az erdész életpá-
lyákat bemutató
interjúsorozat 
8. kötete 
Pápai Gábor
szerkesztésében.

Gyökerek és Lombok
Erdészportrék, 8. kötet 

A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban meg-
jelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98x 63 cm)
gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és
címkével ellátott reprint kiadása.

A teljes
terméklista a
www.oee.hu

egyesületi honlapon
érhetõ el.

A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe
1896 

Ár: 5800 Ft/kötet Ár: 4300 Ft/db

Ár: 3500 Ft/db

Ár: 2625 Ft/db

A magyar erdõgazdálkodás képes története 
I.-II. kötet
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Személyes visszaemlékezések
  
 









        


 
 













      




  
 

  

 








  



       

        








  
 






       






   
        

  












       

       

       
 





 
 

 





 
 

    








Évfolyamunk beiratkozásának 60. évfordulóján, 2013 õszén
az egykori Dimitrov téri kollégiumunknál busszal megállva
perceken át egykori közös élményeinket idéztük fel. Meg-
állapíthattuk, hogy többségünk a „Szent Imre” régi néven
kívül szinte semmit sem tud diákszállónk történetérõl.
Megítélésem szerint az ezzel kapcsolatos általános
ismeretek is igen hiányosak. 

A soproni Szent Imre Kollégium története II. 
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Egyetemi karok diákotthonainak hálózata 1953-ig
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A Vértes-hegység Mezõföldre lefutó
déli nyúlványait borító erdõk közül
már messzirõl égõ vörösen világító,
különös tájsebek hívják fel az arra ba-
rangolók figyelmét. Közelebbrõl már
jól látszik, hogy a lombozat zöldje kö-
zött hatalmas külszíni fejtések bánya-
udvarai bújnak meg. 

    


   

     
  


     
  
    
     






 



   
  


   

   
   

   
  

   
    



    
   


   
   
     






   
    








 





    

    
    





   

     
   





  

Mars felszín a VértesbenMars felszín a Vértesben



 

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítet-
ték az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

Megjelent az EUTR nyilvántartási
rendszer újabb verziója





 
   


 
    

    


 
    














Erdõtörvény módosítások 
jelentek meg a 2016. évi

CXXVII. törvényben



     
     


     

    
     




   



    
  









Januártól már dolgoznak az új
fõvadászok





      
   
    
 
 




   




   









Januártól a Magyar Államkincstár
kezeli az erdészeti támogatásokat


     
    
    
    
   
  
    
    

  

    

    
    


   


  













ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36 23) 505 700  ·  www.stihl.hu	

További részletek és szakkereskedéseink listája: 
stihlnemzedekek.hu

A STIHL gépeket kemény munkára tervezték. Gondos kezekben tartós igénybevétel esetén sem kerülhet porszem a gépe-
zetbe, hiszen az alapos tervezés még a nagy teljesítményű motorfűrészek esetén is egyszerű, gyors és hatékony karban-
tartást tesz lehetővé. 

A legfontosabb a láncfeszesség rendszeres ellenőrzése, illetve a lánc és a vezetőlemez tisztán tartása. Takarítá-
sukhoz érdemes sűrű szövésű ecsetet használni, a korrózióvédelemről és a forgó alkatrészek kenéséről pedig a STIHL  
többfunkciós spray-je gondoskodik. A lánc visszaszerelése és megfeszítése után motorfűrésze máris készen áll az újabb kihívásokra.  
Na és Ön?

STIHL. Nemzedékekre tervezve

Bírja a strapát

STIHL_TELI_Erdeszeti_lapok_2016_205x295.indd   1 29/11/16   12:54
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