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Az Országos Erdészeti Egyesület közgyûlése által jóvá-
hagyott 2002-2006. évekre meghatározott négyéves
programját a 2006. évi program zárja. Cél a négyéves
program minél teljesebb megvalósítása.

A továbbiakban is kiemelten kívánjuk megjelentetni
az Egyesület több mint 150 éves múltjához méltó SZEL-
LEMI ÉRTÉKEIT és ennek segítségével érvényesíteni
tagságunk SZAKMAI ÉRDEKEIT. Munkánk során le-
gyen becsülete szavainknak és tetteinknek!

I. Egyesületi élet fejlesztése

a) Szervezeti élet fejlesztése
• Az Egyesület Alapszabályát és szabályzatait a közgyûlés

határozata szerint át kell dolgozni, a hét régió kialakítá-
sát figyelembe véve. 

• Be kell fejezni Egyesületünk arculatának kialakítását
(honlap, prospektus).

• A régiók tevékenységének erõsítésével tovább kell fej-
leszteni a pártoló tagság, a helyi csoportok és szakosz-
tályok mûködését.

• Tagsági igény alapján 
– Kerüljön megszervezésre az Erdei Sportok Szakosz-

tálya. 
– A vállalkozások (10 db) további bevonásával a Vál-

lalkozások Pártoló Tagi Tanácsa kezdje meg mûkö-
dését. 

– A tagság aktivitását jelzi, hogy újabb szervezeteket ala-
kítanak meg. Ugyanakkor egyes szervezetek pedig ak-
tivitásukat befejezték, nem mûködnek. A korábbi gya-
korlatnak megfelelõen az elnökség ellenõriztesse a he-
lyi csoportok és szakosztályok valós mûködését. 

• Törekedni kell a taglétszám stabilizálására, a tagokat az
okirat és az Alapszabály ünnepélyes átadásával érzel-
mileg is az Egyesülethez fogadni. 

• Az Egyesület mûködését minél szélesebb körben meg-
kötött szakmai és pénzügyi megállapodások megköté-
sével kell segíteni.

b) Egyesületi kiemelt programok szervezése
• Az egyesületi rendezvények rangot vívtak ki a szakmá-

ban, melyet erõsíteni szükséges. Kiemelt rendezvények: 
I. Országos Erdész Bál, Pécs (03. 04.)

(rendezõ a Baranya megyei HCS, MEFA Zrt.)
II. Az év erdésze – országos verseny, Mátrafüred,

Eger (05. 25-27.)
(rendezõ a Mátrafüredi Szakiskola és az Egererdõ Zrt.)

III. Bányász-kohász-erdész találkozó, Eger  (05. 26-28.)
(rendezõ az OMKE és az Egererdõ Zrt.)

IV. Vándorgyûlés – Balatonkenese, Pápa (06.9-10.)
(rendezõ VERGA Zrt., Bakonyerdõ Zrt., Balaton-
felvidéki NP Ig., Magán Erdõtulajdonosok Veszp-
rém megyei Egyesülete)

V. Riedl Gyula emlékszoba ünnepélyes átadása
(08. 01.)

VI. WOOD TECH Erdészeti Szakkiállítás és Konfe-
rencia, Sopron (09. 6-9.)
(Program Kft., társszervezõ az OEE Gépesítési
Szakosztálya)

VII. Erdõpedagógusok Európai Szövetségének
konferenciája, Sopron (09.20-22.)
(Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor, Az erdõk há-
za, társzervezõ OEE Erdészeti Erdei Iskola Szak-
osztálya)

VIII. X. ERDÕK HETE megnyitó, Sopron (09. 20-22.)
(szervezõ az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya)

IX. Erdésznõk Országos Találkozója, Pécs (07. 21-22.)
(rendezõ Baranya megyei HCS és a MEFA Zrt.) 

X. Újságírók Találkozója – tervezett helyszín
Egererdõ Zrt., Nyíreredõ Zrt.

XI. 120 éves az OEE volt Székháza (12.08.) 
• Az egyesületi rendezvények „akció” jellegével kell a közvé-

lemény figyelmét hatékonyabban felhívni az erdõ ügyére. 
• Kiadványokkal szolgáljuk az értékteremtõ munkánkat.

Tervezett, kiemelt kiadványok: 
I. Gyökerek és lombok V., 
II. Erdei fák és cserjék, 

• Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a határos országok
és az EU-hoz tartozó országok erdészeti szervezeteivel,
valamint a külföldön élõ magyar erdészekkel való
internetes kapcsolat kiépítése.
I. Horvát kapcsolatok jól mûködnek a határ menti

erdõgazdaságok, helyi csoportok által. Az elnök-
ségnek célszerû felújítani szerzõdéses kapcsolatát
a Horvát Erdészeti Egyesülettel és látogatást tenni
Zágrábban, a Székházukban. (Gerely Ferenc)

II. Kapcsolat felvétele a Bosznia-Hercegovina Állam-
szövetség Erdõmérnökök és Erdésztechnikusok
Egyesületével. (Gerely Ferenc)

III. A szerbiai Erdõmérnökök és Erdésztechnikusok
Szövetségével kapcsolat kialakítása. (Sódar Pál)

IV. Bajor kapcsolatok ápolása, szerzõdés aktualizálá-
sa, a 2007. évi straubingi megújuló energia szakvá-
sár magyar díszvendégként való részvétel
elõkészítése. (Dr. Dobroszláv Lajos)

V. Szlovák erdészekkel, kamarával hivatalos kapcso-
lat felvétele. (Ormos Balázs)

VI. Kárpátaljai erdészekkel kapcsolat ápolása.
(Bartha László, Garamszegi István)

VII. A Pannónia Nemzetközi Erdésztalálkozó keretében,
1976-tól találkoznak és ápolják az erdészkapcsolato-
kat a zalai, vasi, szlovéniai, osztrák (burgenlandi) er-
dészek, az évente más-más résztevõnél rendezett
összejöveteleken. (Tihanyi Gyula, Bejczy Péter)

VIII. Az erdélyi EMT Erdészeti Szakosztállyal a
szerzõdéses kapcsolat bõvítése, az éves konferen-
cián való aktív részvétel.  

IX. Kanadai, vancouveri magyar erdõmérnökökkel
internetes kapcsolat kialakítása. 

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
2006. ÉVI PROGRAMJA
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c) Erdészeti Lapok fejlesztése
• Szükséges az Erdészeti Lapok tartalmának folyamatos

változtatása a tagság elvárásaihoz igazodva, új mûködé-
si rendjének kialakítása. A MEGOSZ híradójának továb-
bi megjelenítése.

• A közönségkapcsolatot támogató cikkek megjelentetése. 
d) Egyesületi honlap (www.oee.hu)  beindítása

• A honlap tartalmának meghatározása, mûködési feltéte-
leinek kialakítása, a honlap beindítása.

e) Erdészcsillag Alapítvány
• Feladat az Alapítvány mûködtetése külsõ támogatási

források bevonásával.
f) Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár

• Riedl Gyula emlékszoba kialakítása.  
• Az Egyesület levéltári anyagainak, dokumentumainak

folyamatos feldolgozása.
• Szakmatörténeti anyagok készítése az Erdészeti Lapok

és a tagság számára.
• Az Egyesület elnökségei, elnökei, fõtitkárai fényképso-

rozatának elkészítése.
g) Alkotmány utcai volt Székházunk újbóli birtokbavétele

• Egyesületünk függetlenségének jelképe az Alkotmány
utcai Székház. Folyamatos célunk a birtokon belül ke-
rülés megvalósítása.

• Újabb jogi és együttmûködési lépések kezdeményezé-
sével a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal való
kapcsolat erõsítése.

• A Székház 2006-ban 120 éves. Méltó ünnepséggel és az
épületen lévõ márvány emléktábla felújításával emléke-
zünk az évfordulón.

• Az ERDÉSZTEREM részben eredeti állapotába való
visszaállításának, felújításának további szervezése. 

h)Megemlékezés 1956 erdész vonatkozásairól (50.
éves évforduló)
• Erdészeti történeti leírások – Erdészettörténeti Szakosz-

tály versenye.
• Közös ünneplés a Kanadai Magyar Nagykövetséggel és

a Kanadában élõ magyar erdészekkel.
• Egyetemi és Sopron városi megemlékezésekben részvétel
• Faültetés az ország településein.

i) Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismere-
ti Verseny
• A XIV. verseny egyesületi támogatása, aktív részvétel a

szervezésben, kommunikációs lehetõségek kihasználása. 

II. Szakmai érdekek képviselete

a) Az erdészeti ágazat érdekeinek képviselete
• Az Erdõtörvény módosítása az ágazati érdekeknek

megfelelõen, összefogva a FAGOSZ és MEGOSZ szö-
vetségekkel, az FVM Erdészeti Fõosztály együttmûkö-
désével. 

• A szakmai érdekek érvényesítése a különbözõ parla-
menti, kormányzati és szakmai szervezetekben. 

• Belépés az IUCN világ természetvédelmi szervezetbe,
ezáltal brüsszeli képviselet lehetõsége az erdészeti ága-
zat számára.

• Jogsegélyszolgálat további mûködtetése, fejlesztése
elsõsorban a magánerdõ-gazdálkodók és tulajdonosok
részére. 

• Tudatos együttmûködés kialakítása az erdészeti szak-
mai érdekképviseletekkel, szövetség kialakítása. Szoros
együttmûködés a zöld szervezetekkel.

b) Erdészeti vállalkozók képviselete
• Az erdõgazdálkodáshoz kötõdõ Erdészeti Vállalkozók

Pártoló Tanácsa beindítása, érdekeik képviselete. A Ta-
nács érdekérvényesítõ ereje szolgálhatja egész szak-
mánk érdekvédelmét is.

c) Magánvállalkozói erdõgazdálkodás képviselete
• Érdekeik védelme a magántulajdon elsõdlegességének

törvényi deklarálásával, az erdõkezelés törvényi és gya-
korlati körülményeinek javításával, egyszerûsítésével.

• A magántulajdonú erdõket érintõ jogszabályok könnyí-
tésével, mûködõképességük elõsegítése.

• A MEGOSZ kiemelt partner, a szakmai munka és érdekérvé-
nyesítés területén is kívánatos az együttmûködés fokozása.  

d) Állami vállalkozói erdõgazdálkodás képviselete
• A szervezeti kialakítás folyamatos véleményezésével,

javaslatok adásával a tagságunk többségét érintõ érde-
kek képviselete. 

• A többcélú erdõgazdálkodás koncepciójának támogatá-
sa az állami erdõgazdálkodás szakmai színvonalának,
szervezetének és területének megõrzésével. 

e) Természetvédelem, védett természeti területek kezelése
• Az érdekvédelmi tevékenységünk során kiállunk, hogy 

– a védett és nem védett természeti területen álló erdõk
kezelését továbbra is a mára gyakorlatot szerzett álla-
mi- és magánvállalkozói erdõgazdálkodók végezzék

– az erdõgazdálkodók terjesszék ki a természetközeli
erdõgazdálkodást, erõsítsék az erdészek természet-
védelmi kommunikációját, valamint használják ki er-
re a célra az erdészeti erdei iskolákat és vegyék
igénybe az Egyesület rendezvényeit

• Az erdész természetvédelmi munkájának elismertetésé-
vel mind az erdõgazdálkodás, mind a természetvéde-
lem területén dolgozó tagságunk érdekeit képviseljük. 

f) Az erdészeti oktatás és tudomány
• Az együttmûködést a partnerség fejlesztése mellett kell

tovább erõsíteni.
• Kezdeményezni kell a kötelezõ szakmai továbbképzé-

sek rendeleti elõírását. 

III. A megvalósítás pénzügyi feltételei

• Csak olyan tevékenység kezdeményezhetõ az Egyesü-
letnél, melyhez a szükséges forrás biztosított.

• A külsõ pénzügyi források rendszeres megszerzése nehéz-
kes, ezért a saját bevételek kihasználása elsõrendû feladat.
(jogi és egyéni tagdíjak, az Erdészeti Lapok költségtérítése). 

• Új könyvelõ cég alkalmazásával célunk a hatékonyabb
költséggazdálkodás elérése. 

• Az Erdészeti Lapok az egyik legfontosabb kommuniká-
ciós lehetõségünk, ugyanakkor az egyik legnagyobb
költségigényû tevékenységünk is. A kapcsolódó költsé-
gek és bevételek figyelése kiemelt feladatunk. 

• A könyvkiadás és vállalkozói tevékenység gyakorlata
csak elõre megkötött szerzõdésekkel folytatható. 

• Az Egyesület legfontosabb pénzügyi célja a Küldöttköz-
gyûlés által meghatározott programok pénzügyi finan-
szírozása. 

• Folyamatos pénzügyi cél a bizonytalan NFA támogatás ki-
váltása az egyre bõvülõ pályázati és egyéb lehetõségekkel. 

1. A feladatok pénzügyi hátterének biztosítása: 
– Jogi és egyéni tagdíjak, valamint az EL-ok költségtéríté-

sének maradéktalan befizetése. 
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– Az Erdészeti Lapok kiadási költségeinek csökkentése,
bevételeinek növelése.

– Pályázati források maximális feltárása és pályázatok
beadása. Pénzügyi együttmûködési megállapodások,
támogatások kötése.

2. Feladatok rangsorolása:
Pénzügyi támogatást igénylõ feladatok, fontossági sor-
rendben: 
– OEE mûködtetése, 
– Tervekben szereplõ programok megvalósítása
– Erdészeti Lapok kiadása,
– Kiadványok megjelentetése.

A terv mellékletei: Pénzügyi terv, Befektetések terve

Budapest, 2006. március 31.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
Cserép János sk.

elnök

Összeállította: Ormos Balázs fõtitkár
Elfogadta: Elnökség a 8/2006. (márc. 31.) sz. elnökségi ha-

tározatával. 
Jóváhagyta: Küldöttközgyûlés a 3/2006. (ápr. 20.) sz. kül-

döttközgyûlési határozatával.

Mucsi Ferenc
1937–2006

Nemrég még arról beszéltünk, hogy szerve-
zünk egy osztálytalálkozót, egy jó hangulatú,
baráti együttlétet. Feri örömmel vette a
szervezõk igyekezetét, és ígérte, részt vesz a
rendezvényen. Régen találkoztunk vele, egész-
sége romlása miatt 1995. évi találkozónkon volt
köztünk legutóbb, vártuk az együttlétet.

Jött a lesújtó hír, Mucsi Ferenc 2006. már-
cius 21-én hobbikertjébe menve, csendben,
percek alatt elment az életbõl. Fáj a távozá-
sa, korrekt, igaz jó barát, kolléga volt.

A Nagyatád székhelyû Délsomogyi Álla-
mi Erdõgazdaságnál 1958. évben kezdte
erdészi munkáját. Kezdetben a Lábodi Er-
dészetnél beosztott erdész, a Simongáti Fû-
részüzemben mûszakvezetõ, majd
kerületvezetõ erdész. Kerületében a túltar-
tott erdõk, a soron lévõ állományok leter-
melése, az erdõk felújítása jelentõs felada-
tot jelentett. A munkahelyi kihívásnak
nagy lendülettel, erõs szakmai elkötele-
zettséggel igyekezett megfelelni. Vezetõi
felismerték benne a munkahelyi vezetõi
erényeket, és 1968-ban az erdészet fahasz-
nálati mûszaki vezetõje lett.

A somogyi erdõgazdaságok kaposvári
székhellyel való összevonását követõen a
Nagyatádi Erdészet, a hozzácsatolt Segesdi,
Lábodi és Berzencei Erdészetekkel 14 500 hek-
táros erdészet lett. A messze átlagon felüli faki-
termelési és értékesítési feladatok ellátására
szervezett fahasznosítási ágazat vezetésével
bízták meg Mucsi Ferencet 1983. évben. A rábí-
zott ágazatot nagy határozottsággal, a szaksze-
rûségre, a szervezettségre nagy súlyt helyezve
eredményesen vezette. A közvetlen munkatár-
saival, akik jó felkészültségûek, nagy munkabí-
rásúak voltak, élõ kapcsolatot tartottak a nagy
kiterjedésû erdészet 90–100 ezer m3 termelési,
értékesítési munkáival. Nagy erõpróba volt az
1984–85. évi hótörés 120–130 000 m3/évi faki-
termelése, amelyet követett három éven ke-
resztül az évi elõírást megfejelõ jelentõs
száradék letermelése. A sajátos választékskála
szerint közel 50 000 m3 erdei faválasztékot kel-
lett kérgezni évente. A fakitermelés kellõ üte-
mû irányítása mellett nagy súlyt helyezett a friss
piaci informáltságra, a fatermékek folyamatos
értékesítésére. Eredményes, jó munkáját több
ízben vállalati elismeréssel jutalmazták, és
három alkalommal Kiváló Munkáért minisz-
teri kitüntetésben részesítették.

Megromlott egészsége miatt 1989. de-
cember 30. napjával rokkantsági nyugdíjba
helyezték, ezzel egy szépívû karrier a csú-
cson végetért. Nyugdíjasként tartotta a szak-
mai barátságot volt munkahelyével, a volt
kollégái mindig barátsággal fogadták.

Most csendes a lakás, amelyben lakott,
csendesek az unokák, érzik, hogy valami
visszavonhatatlan eset történt, csendesek a
kerti kisgépek, nem csattog a metszõolló.

Drága osztálytársunktól, kollégánktól
szûk családi körben búcsúzott felesége,
két lánya, või, öt unokája és a lelkünkben
búcsúztunk tõle barátok, kollégák, volt ta-
nárai.

Muth Endre

Galgóczi Ernõ
aranyokleveles erdõmérnök

(1928-2006)

1928. augusztus 31-én
születetett Nagylónyán.
Édesapja erdész volt, a
természet szeretetét a
szülõi házból hozta, 12
évesen már vadászott. 

Erdõmérnöki okle-
velét 1955-ben szerezte

meg Sopronban.
Még ez évben a Honvéd Térképészeti Hi-

vatalhoz került, mint polgári alkalmazott.
1958-tól a Soproni Földhivatal Földnyilván-
tartó részlegénél, mint mûszaki elõadó dol-
gozott. 1962-tõl az Erdészeti Technikum mû-
szaki tanáraként tevékenykedett. 1968-tól a
Veszprémi, majd néhány évvel késõbb a
Szombathelyi Erdõrendezõségen üzemter-
vezõként dolgozott. Innen vonult nyugdíjba
1988-ban. 

Kiváló Munka Érdemérmet 1974-ben és
1988-ban kapott, az Erdõrendezõség Kiváló
Dolgozója címet és érmet 1983-ban vehette át. 

1968-ban a Veszprémi Bérkilövõ Vadász-
társaság alapító tagja, majd egyesülés után a
Pápai Bakony Bérkilövõ Vadásztársaság el-
nöki tisztét is betöltötte. 2002-tõl tiszteletbe-
li tagnak választották.

Kedves Ernõ Bácsi !
Munkád kiteljesedését az erdõrendezés-

ben eltöltött évek jelentették.
Harmincezer hektár állami és szövetke-

zeti erdõterület üzemtervezését végezted el.
Ezen felül sok száz hektár új erdõ termõ-
hely-feltárását és telepítési tervét is elkészí-

tetted. A területet mindig alaposan ismerted,
és sose mulasztottad el a tõ melletti erdészek
véleményének kikérését.

Jól hasznosítottad földmérésben szerzett
gyakorlatodat is. A felmerülõ geodéziai, in-
gatlan-nyilvántartási munkákat szívesen át-
vállaltad tõlünk, e terület szakavatatott
ismerõje voltál.

Megmaradtál pedagógusnak is. Számos
diplomatervezõ üzemi konzulense voltál, és
szívesen emlékeznek Rád az irányításod
alatt szakmai gyakorlatot töltött egykori hall-
gatók is. 

Nyugdíjba vonulásod után is fáradhatat-
lanul tevékenykedtél. Dolgoztál az Erdésze-
ti Múzeumban, segítetted öregdiákjaid gyer-
mekeit soproni tanulmányaikban. Behatóan
foglalkoztál a gyógynövényekkel.

Legutóbb pedig megszervezted 50 éves
találkozótokat. Odaadóan kutattad fel
aranydiplomára jogosult társaid lakcímét,
majd az aranydiplomás erdõmérnökök
képviselõje lettél.

2006. május 4-én megdöbbenéssel érte-
sültünk váratlan halálodról.

Május 12-én vettünk tõled végsõ búcsút a
soproni Szent Mihály temetõben.

Munkádban helytálltál.
Négy gyermekedet becsülettel felnevelted. 
Jó kolléga voltál.
Nyugodt szívvel tekinthetsz le az általad

annyira szeretett soproni, bakonyi és soko-
rói erdõkre.

Ernõ Bácsi nyugodjál békében!
Martos Géza

* * *
Rövid idõn belül Alma Materünk

Erdõhasználati Tanszékének két korábbi ok-
tatója is elhagyta a földi erdõket, hogy égi
lombok alatt nyerjenek örök nyugodalmat.

Kékesi József
egyetemi adjunktus

1926-2006

1926. június 17-én, Parádon született, hét-
gyermekes szegény család elsõ gyermeke-
ként. Rendkívül nehéz gyermekkora miatt
megszakításokkal, majd munka mellett
(Mátrai Erdõgazdaság) végezte általános-
és középiskolai tanulmányait. Erdõmérnöki
oklevelét 1957-ben szerezte meg Sopron-
ban.

1957-tõl a Cserháti Erdõgazdaság Inászói
Erdészetének erdõmûvelési mûszaki vezetõ-


