
A közgyűlést megelőzte Kaán Károly mellszobrának avatása 

Schmotzer András elnök avató beszéde: 
A mai napon a Zalaerdő kezdeményezésére Kaán Károly 

szülővárosában felavathatjuk a szobrát, a részvénytársaság 
épülete előtt. 

Tisztelettel köszöntöm a Kaán család jelenlévő tagjait. 
Századunk egy olyan kiváló erdészgéniuszának szobrát 

jöttünk ma ide felavatni, aki életével, munkásságával a mai 
generációnak is példaképe lehet. 

Kaán Károly 1867. július 12-én Nagykanizsán született. 
Gyermekkorát anyai nagybátyja irányította, aki uradalmi fő-
erdész volt, és a fiatal Kaán szemét rányitotta az erdő sze
retetére. 1885-ben iratkozott be a Selmecbányái Bányászati 
és Erdészeti Akadémia erdőmérnöki szakára. Tanulmányait 
1888-ban fejeztébe, kitűnő minősítéssel. 1907-ben léptették 
elő erdőmesterré, majd minisztériumi szolgálatra rendelték, 
ahol 1916-ban miniszteri taná
csossá és a kincstári erdők fő
osztályának vezetőjévé nevez
ték ki. 

A minisztériumi szolgálat 
Kaán tevékenységét egyértel
műen az erdészeti politika sík
jára terelte. 1918-ban feladata 
többszörösre növekedett, ami
kor a Károlyi kormány államtit
kári jogkörrel felruházva, az er
dő és faügyek országos kor
mánybiztosává nevezte ki. 

Az igazi nagy történelmi fel
adatot Kaán Károly számára a 
Trianoni Békeszerződés hozta, 
amelyben egy területileg leszű
kült országon belül kellett meg
oldani a tornyosuló feladatokat. 

Az új helyzet alapjaiban új 
erdészeti politika kialakítását 
tette szükségessé. Nyilvánvaló
vá vált, hogy le kellett számolni 
az illúziókkal, tudomásul kellett 
venni a békeszerződést, és az 
adottságok figyelembe vételével 
kellett fejleszteni az erdőgazdál
kodást, az erdőterületek növelé
sével, a meglévő erdőkben folyó gazdálkodás belterjessé té
telével. 

Az általa megfogalmazott erdészeti politika lényegében 
négy cél felé irányult: 

- növelni kell az erdők területét, elsősorban a fátlan Al
földön, és ezzel hozzá kell járulni a sík terület arculatának, 
az egész Alföld egészségügyi viszonyainak megváltoztatá
sához, a fakitermelési lehetőségek növeléséhez; 

- belterjessé kell tenni a magyar erdőgazdálkodást, kü
lönösen a minimálisra zsugorodott kincstári erdőkben; 

- ki kell terjeszteni az állam tervező, ellenőrző, szabály
zó szerepét az ország valamennyi erdejére; 

- meg kell teremteni a háború utáni erdőgazdálkodás vi
teléhez szükséges pénzügyi és hitelfeltételeket. 

Kaán különösen érzékelte, hogy a lecsökkent erdőgaz
dálkodás fejlesztését akkor lehet a közösség javára biztosí
tani, ha összhangba hozzák a nemzetgazdaság érdekeivel, 
így az Alföld fásítás szükségességét mindenekelőtt a ma
gyar népbetegség, a tüdővész elleni küzdelemmel kapcsolta 
össze. 

Kaán Károly Alföld fásítási tervezete 1945 után magját 
alkotta az ország fásítási tervezetének. 

A történelmi nagyságának másik tényezője az, hogy a 
politikát nem önmagában, hanem a szélesebb és hosszú távú 
humán ökológiai, társadalmi perspektíva részeként, s a ma
gyar nép általános jóléte előmozdításának eszközeként ke
zelte. 

Az erdőgazdálkodás végső céljának a tartamosság, a gaz
daságosság és a szükséglet kielégítés, a harmonikus gazda

ság i n ö v e k e d é s , a termé
szetszerű, vagy ahhoz közel ál
ló erdőgazdálkodás elvét fogal
mazta meg. Az erdészeti politi
ka célját jelenlegi szinten is ne
hezebb volna komplex módon 
meghatározni. 

A M a g y a r T u d o m á n y o s 
Akadémián 1921-ben levelező 
tagjává választotta. 1925-ben 
58 éves korában földművelésü
gyi államtitkárként nyugalomba 
vonult. Aktív pályafutásának 
befejezése nem jelentett vissza
vonulást alkotó szellemi mun
kájától. Számtalan tanulmánya 
és cikke jelent meg ezután. 

Történelmünk során számta
lanszor beigazolódott, hogy a 
legnehezebb helyzetekben a 
magyarság tettrekészsége nem 
ismer határokat és csodákra ké
pes. A csodákat azonban nem 
várni óhajtjuk, hanem szak
mánk, az erdészeti kutatás, ok
tatás, irányítás, felügyelet, az 
erdőtervezés és gyakorlat végre 
néhány stratégiai célra képes 

lesz összpontosítani és Kaán Károly szellemiségéhez mél
tóan a társadalom egyetértését és támogatását képes lesz 
kivívni és ennek érdekében cselekedni. 

Ezen emlékmű avatása eléri célját, s utat mutat a ma 
élők és tenni akarók számára a további szakmai célok el
érése érdekében. 

Megemlékezésemet hadd zárjam Kaán Károly szavaival: 
el fog jönni, mert el kell jönni az időnek, amikor az 

erdő minden magyar kultúrember szemének és szívének 
egyik legkedvesebb tárgya lesz, és azt igen csak azért fogja 
nagyrabecslilni, mert testét-lelkét üdíti és megnyugtatja, 
szépérzékét pedig gyönyörködteti, de mert magán és köz
gazdasági érdekek nézőpontjából is benne a nemzet egyik 
legszebb és legérdekesebb kincsét ismeri fel." 



[ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 1998. 

SCHMOTZER ANDRÁS elnök 

köszöntötte az elnökségben helyet foglaló kollégákat: Koleszár 
Istvánt, az ÁPV Rt. portfolió ügyvezető igazgatóját, Dauner 
Mártont, az EH elnökét, Kovács Mátyást, a KTM főosztályve
zetőjét, Nagy Lászlót, a Zalaerdő Rt. igazgatóságának elnökét, 
Feiszt Ottót, a Zalaerdő Rt. vezérigazgatóját, Dr. Szikra Dezsőt, 
az OEE főtitkárát. 

Az Egyesület tiszteletbeli tagjait: dr. Szőnyi Lászlót, dr. Ma
das Andrást, Riedl Gyulát. A külföldi tiszteletbeli tagokat: 
Manfréd Zielkét, a Német Erdészeti Egyesület képviseletében, 
Friedrich Prandlt, az Osztrák Erdészeti Egyesület képvisele
tében, Cafnikot a Szlovén Erdészeti Egyesület képviseletében, 
Ratzt az Osztrák Erdészeti Egyesülettől. 

Köszöntötte dr. Koleszár József rektort, dr. Faragó Sándort, 
az Erdészeti Kar dékánját, a 100. évét ünneplő Erdészeti Tu
dományos Intézet főigazgatóját, dr. Fiihrer Ernőt, dr. Magyar 
János volt főigazgatót, dr. Bondor Antal volt főigazgatót. Dr. 
Hajas Józsefet, a MTESz Ellenőrző Bizottságának elnökét, 
Horváth Tibort, a Faipari Tudományos Egyesület új elnökét, 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület részé
ről dr. Tardy Pál elnököt, Herczeg Miklóst, az Erdészeti és 
Faipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkárát, Gerely Feren
cet, az ÁPV Rt. erdészeti portfolió igazgatóját. 

Elhunyt tagtársaknak egy perc néma felállással tiszteleg: Jé
rőme René OEE tiszteletbeli tag, Kossow József Kaán Károly-
díjas, Takács László, Kincses Benjámin és mindazoknak, akiket 
az elmúlt évben elveszítettünk, majd megnyitotta a közgyűlést. 

FEISZT OTTÓ, a Zalaerdő Rt. vezérigazgatója: 

Tisztelt Tisztújító Közgyűlés! Túl vagyunk a szakmai bemu
tatókon, a baráti találkozón, és sok kellemes kollégális eszme
cserén, így remélhetően minden résztvevő maradandó emlék
képeket is megőrizhet a zalai állami erdőkről és a benne élő, 
dolgozó emberekről, a Nagykanizsai Vándorgyűlésről. 

Kiadványainkban és a Zalaerdő újság külön kiadásában, va
lamint a Zalai Hírlapban és a terepi helyszíneken is, igyekez
tünk minél több oldalról bemutatni a zalai erdőgazdálkodást, 
részvénytársaságunk jellemző gazdasági adatait, hogy Önök 
megismerkedhessenek a munkánkkal, céljainkkal, gondjaink
kal. Gondolom a szakmai programokban bizonyítottuk, hogy 
jó kezekben vannak a zalai állami erdők. Biztosítottak azokban 
a tartamos gazdálkodás feltételei. Az utókornak, unokáinknak 
- reményeink szerint - jobb minőségű erdőket fogunk átadni, 
mint amilyeneket nagyapáinktól örököltünk. Újabb adatokkal, 
termelési eredményekkel nem kívánom Önöket terhelni. 

Inkább arról szeretnék röviden szólni, hogy hogyan látjuk 
mi Zalából az átalakult tulajdonviszonyok és a megváltozott 
törvényi szabályozás tükrében ágazatunk, és annak részeként 
a Zalaerdő Részvénytársaság jövőbeni boldogulásának lehető
ségét. 

Természetesen mi, itt élő erdészek elsősorban a zalai erdő
gazdálkodásért tehetünk a legtöbbet, de sorsunk nem választ
ható el az ágazat, a magyar erdők és a bennük zajló tulajdoni, 
gazdasági, természetvédelmi és más folyamatoktól. 

Az állami erdők tulajdonjogát a Kincstári Vagyoni Igazga
tóság gyakorolja. Az állami erdők kezelését végző Erdészeti 
Részvénytársaságok vagyonkezelője pedig az Állami Privati
zációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság. Az erdőkben a ha
tóságijogkör első fokon az állami Erdészeti Szolgálatnál, má
sodfokon az FM Erdészeti Hivatalánál van. A természetvédel
mi területeken a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Mi
nisztérium a Nemzeti Parkok Igazgatóságain keresztül gyako
rolja az első fokú hatósági jogkört. A jövőben feltétlenül szük

ségesnek látszik egy egyszerűbb tulajdonlási, kezelési, ellen
őrzési forma megteremtése. 

A közelmúltban megalkotott törvények és rendeletek az er
dők, a természet- és a vadállomány védelmében sajnos parag
rafusok és tilalomfák erdejével szabályozta, és sokszor feles
legesen túlszabályozta, korlátozta a gazdálkodást. Bürokrati
kus, bonyolult rendszerekkel nehezíti a modern, piacgazdálko
dáshoz igazodó, a tulajdonviszonyoknak megfelelő erdő- és 
vadgazdálkodást. 

Példaképpen megemlítem, hogy egy félhektáros e rdő -
részlet végvágásától, befejezett erdősítésként történő' átadá
sáig 9, esetleg 10 hatósági határozat születik. Vagy gondol
junk a már majdnem végrehajthatatlanságig túlbonyolított 
vadászati adminisztrációra. 

A közeljövő feladata lesz az európai jogharmonizáció kere
tében e törvények korszerűsítése és deregulációja. 

A rendszerváltás éveiben hangzott el az a megállapítás, 
hogy: „A régi nem azzal bünteti az újat, hogy nyíltan ellene 
szegül, hanem hogy ráhagyja módszereit." 

Egy ilyen régi módszer tartja magát az erdőfelújítások fi
nanszírozásának rendszerében az úgynevezett erdőfenntartás
ban. Megváltoztatása nagyon időszerű, minden további késle
kedés csak tovább fogja növelni a bajt, ami kirajzolódni látszik 
az elavult, a piacgazdaságtól, a magántulajdontól idegen rend
szer erőszakolt fenntartásával. 

Ezért a döntések meghozatalakor - azok hatásait a gazda
ságra - előre ki kell számítani. Érvényes ez az eltúlzott termé
szetvédelmi előírásokra is. Anélkül, hogy dramatizálni kíván
nám a helyzetet, a magyar gazdaságban és az erdőgazdálko
dásban - a tő mellett - kegyetlen harc folyik a talponmaradá
sért, a megszorító intézkedésekhez való alkalmazkodással. 

A versenyképesség fenntartásáért az állami akarat egyik 
oldaláról piaci kategóriákban: reorganizáció, tőkeemelés, 
kamattámogatás révén, nagy erőfeszítések történnek az Eu
rópai Unióhoz való csatlakozás képességének megteremtése 
érdekében. Ugyanakkor az adminisztratív intézkedések és 
szabályozások néha úgy tűnik szinte érzéketlenek a piaci 
viszonyokra. Például ilyen volt az erdőművelés kivétele a 
mezőgazdasági kistermelési korból, vagy az indokolatlan 
fakitermelési korlátozások természetvédelmi megfontolá
sokból, akár telepített nemesnyárasokban is. Ötven-száz év 
megtermelt értékét nem szabad fölöslegesen elveszni hagy
nunk. 

A magyar erdőgazdálkodásnak az erdőtelepítésekhez, az er
dőfelújításokhoz, a magánerdőgazdálkodás beindításához, az 
erdőfeltáráshoz, a faipari fejlesztésekhez, a sarangolt termékek 
feldolgozásának bővítéséhez tőkére van szüksége. Ezt két for
rásból biztosíthatjuk: vagy az erdők hozamából keletkező ered
ményből, vagy külső pénzeszközökből. Az első nem áll meg
felelő mértékben rendelkezésre! Az elvonási rendszerek a leg
jobb adottságú gazdálkodóknak is csak igen alacsony jövede
lem megszerzésére adnak lehetőséget. Ez pedig nem szolgálja 
a fejlődést, a gazdasági növekedést. A külső forrásokat az er
dőtelepítésekhez és erdőfelújításokhoz, vagy a költségvetésből, 
vagy az Európai Uniótól, a faipari fejlesztésekhez pedig a kül
földi tőke behozatalától várhatjuk. 

Úgy gondolom, ezekre a fontos feladatokra, az ellentmon
dásos folyamatokra újra és újra fel kell hívnunk a szakma, az 
ágazatvezetés figyelmét. Ezért választottuk Kaán Károly időt
álló fenti megállapítását, Vándorgyűlésünk jelmondatának: „A 
nemzeti érdekeknek az az erdőgazdálkodás felel meg legjob
ban, mely az erdőt, a köz- és a magánérdekek javára haszno
sabbá és jövedelmezőbbé tudja tenni." 
(A megszokottnál erősebb taps követte a vendéglátó felszóla
lását.) 



Főtitkári beszámoló 1998. 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kollégák! 
Egyesületünk 132 éves történetében most tartjuk a 68. 

Vándorgyűléssel egybekötött Közgyűlésünket. Itt Nagyka
nizsán ezt megelűzűen 1963-ban, éppen 35 éve találkoztak 
Egyesületünk tagjai. 

Az idei közgyűlés jelentűségét emeli, hogy tisztújító kül
dött közgyűlésre gyűltünk egybe. Ezért a fűtitkári beszámo
ló az elmúlt 10 hónap eseményeit az elmúlt négy év ösz-
szefoglalójába illeszti be és csak a legjelentősebb témák
kal, eseményekkel tud foglalkozni. 

Mielőtt ezek taglalásába fognék, eddigi főtitkári beszámo
lj: lóimhoz hasonlóan néhány szakmatörténeti évfordulóról emlé

kezem meg. 
Kereken 100 éve, 1898-ban kezdte meg tényleges műkö

dését Selmecbányán a földművelésügyi miniszter által 1897. 
december 31-én aláírt alapító rendelet értelmében a Királyi 
Magyar Erdészeti Kísérleti Állomás, a mai Erdészeti Tudo
mányos Intézet (ERTI) egyenes jogelődje, azaz az ERTI az 
idei esztendőben ünnepli alapításának centenáriumát. 

A rendelet megszületésében, a selmeci Kísérleti Állomás, 
majd a továbbiak felállításában (Temesvár-Vadászerdő, Gör-
gényszentimre, Lipótújváros, Kúályhalma) az OEE-nek és sze
mély szerint Bedő Albert országos főerdőmesternek elévülhe
tetlen érdemei voltak. Ezért az ERTI és az OEE ebben az év
ben több helyszínen és rendezvényen közösen emlékezik meg 
erről az eseményről. Mai közgyűlésünkön dr. Führer Ernő úr, 
az ERTI főigazgatója méltatja a 100 évvel ezelőtti esemény 
jelentőségét és ebben az OEE szerepét. 

Ebből az alkalomból közgyűlésünkre meghívtuk az ERTI 
| ma már nyug-állományban lévő volt vezetőit dr. Magyar Já

nost, dr. Keresztesi Bélát és dr. Bondor Antalt, akiket tiszte
lettel köszöntök. 

50 éve, 1948-ban szerveződött újjá a II. világháború után 
az OEE és újonnan választott, teljesen középosztálybeli veze
tőség irányításával folytatta több mint nyolc évtizedes műkö
dését. Ismét megjelent az „Erdészeti Lapok", ami 1944. de
cemberétől a háborús események és a következő évek nehéz
ségei miatt kényszerűen szünetelt. Ebben az évben alakult meg 
a Műszaki- és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
(MTESz), amelynek egyik alapító tagja volt az OEE. 

40 éve, 1958-ban került sor első ízben erdőmérnöki diplo
ma átadásra Kanadában a vancouveri British Columbia Egye
tem (UBC) erdészeti fakultásán az ún. soproni divízió azon 
tagjai részére, akik tanulmányaikat még 1952-ben Sopronban 
kezdték meg, de 1956-ban kollektíven emigrálva már Kana
dában fejezték be. A 27 végzett hallgató (köztük hét hölgy) 
valétálási tablója még azt a címet viselte: „Soproni Műszaki 
Egyetem Erdőmérnöki Kar". 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt négy évben a szakmai és egyesületi élet fő 

kérdése az erdészeti ágazat gazdasági-szerkezeti és tulajdoni 
átalakulása volt. E folyamatban az Egyesület - Alapszabá
lyunk célkitűzéseinek megfelelően - az erdőgazdálkodás 
hosszú távú és közérdeket szolgáló szakmai érdekképvise
letét látta fő feladatának és ezen keresztül igyekezett előse
gíteni hazánk erdeinek, természeti értékeinek megóvását. 

Feladatainkat a Választmány által 1995. januárban elfo
gadott 12 pontból álló „Az OEE erdészetpolitikai irány
elvei" alapján igyekeztünk ellátni. 

Hasonló, orientáló jellegű állásfoglalás, ajánlás született 
az 1995. évi „Természetvédelem és erdőgazdálkodás" 
konferencián (megjelent: Erdészeti Lapok 1996. január) és 
ide sorolható a szegedi közgyűlésen elfogadott „A múlt kö
telez" című kiáltvány is. 

Ezen hosszabb távra szóló állásfoglalások keretként szol
gáltak az évente meghatározott kiemelt feladataink és a fo
lyamatosan ránk zúduló napi feladatok megoldásakor hozott 
döntéseinkben. 

Az első évben leginkább előtérbe került témák a követ
kezők voltak: 
• a jogszabályalkotás előkészítő szakaszában való részvé

tei, 
• az állami erdők jövője, 
• a társas- és magánerdő-gazdálkodás problémaköre, 
• az erdő- és vadgazdálkodás kapcsolata. 

I Ez az időszak az átalakulás „zajos", nagy csatákkal járó 
| szakasza volt még. 

A következő évben az előbbi felsorolás kiegészült még a 
természetvédelem és az erdőgazdálkodás viszonyának javítá-

| sával. 
A jogszabályalkotás előkészítő' szakaszában való részvé

telünk széles skálán zajlott a Parlamentben és a parlamenti 
pártok környezetében folyó szakértői munkától a lobby tevé
kenységen át a hivatalosan megkapott jogszabály-tervezetek 
elemzéséig, véleményezéséig és az önálló javaslatok megtéte
léig. Ide sorolható az írott és az elektronikus sajtóban való 
megjelenésünk, szereplésünk riportok vagy vitatalálkozók ke
retében. 

Két fontos szereplésről külön is említést teszek: 
1995. november 16-án az OGY Mg. Bizottsága a „Mező

gazdaság helyzete és aktuális kérdései" címmel nyílt napot tar
tott a Parlamentben 700 fő részvételével. Az óriási részvétel, 

| a rendelkezésre álló rövid idő, a mezőgazdaság és élelmi
szeripar problémáinak sokasága ellenére is öt hozzászóló érint
hette szakterületünk fontos ügyeit, köztük az OEE elnöke is. 

1996. február l-jén az OGY Mezőgazdasági Bizottsága 
Sopronban az egyetemünkön készítette el az erdő- és vadászati 
törvényjavaslatok általános vitát megelőző előkészítő ajánlását. 
A törvényelőkészítők és a képviselők mellett nyolcan fejthet
ték ki véleményüket a témáról, elsőként Egyesületünk. 

Nincs módom részletezni azt a sok-sok munkát, amit az 
erdő-, a vadászati és a természet védelméről szóló törvény 
megszületése és egyidőben való parlamenti elfogadása érdeké
ben végeztünk úgy, hogy közben még számos egyéb jogsza
bálytervezettel is foglalkoztunk. 



Végülis 1996 nyarán lezárult a hosszú évek óta tartó folya
mat és a Parlament egyidóben elfogadta mindhárom törvényt. 
Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy az Egyesület a tör
vényelőkészítés során derekasan kivette részét a munkából. 

A törvények hatályba léptek és mint ahogy lenni szokott, 
menet közben számos probléma merült fel, melyek zömét a 
végrehajtási rendeletek megoldották, de még mindig van gond. 
Összehangolási problémák is vannak és a Természet védelmé
ről szóló törvényben jelzett rendeletek egy része a mai napig 
sem jelent meg. 

Mindezek ellenére e törvények korszerűek, a nemzetközi 
normákat, hatályos nemeztközi kötelezettségeinket figyelembe 
veszik és nagyon szigorúak. 

Sok gazdálkodó csak most érzékeli, hogy milyen szigorúak 
és nemtetszésüknek egyre hangosabban hangot is adnak. Azt 
gondolom azonban, hoy most már a törvények módosítása he
lyett azok végrehajtásán kellene fáradozni. 

A jogszabá lya lko táshoz kapcsolódó munkánk termé
szetesen 1996 nyara után sem szűnt meg, de intenzitása jelen
tősen csökkent. 

Az erdő- és vadgazdálkodás kapcsolata témában szaba
dultak el leginkább az indulatok. Itt voltak a legzajosabb csaták 
és a felek bevetették teljes fegyvertárukat. Mindez szorosan 
kapcsolódott a vadászati törvény formálódásához és a törvény
ek kihirdetésének pillanatáig zajlott. 

A jogi lehetőség adott volt ugyan a teljes kérdéskör kor
szerű rendezéséhez, de elsősorban a kedvezményezettek érde
keltsége és a vadászatban rejlő érdekérvényesítési lehetőségek 
miatt ez nem valósult meg teljeskörűen még a törvény végső 
formájában sem. Emiatt a törvény végrehajtásakor újabb és 
újabb gondok, problémák, sót bírósági ügyek keletkeztek. Ma 
már elcsitultak az indulatok, de a hamu alatt még van parázs. 

A jogszabály-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységünk
nek volt része az állami és magántulajdonú erdők jövőjének 
alakítása is, de egyértelműen megállapítható, hogy e témakör 
figyelemmel kísérése sem zárult le a három törvény elfogadá
sával. Sőt napjainkban az ÁPV Rt. tervezett megszűnésével az 
államerdészet jövőbeni szervezete hovatartozása újra a figye
lem középpontjába került. 

Az állami erdők jövőjét a privatizációs törvény kapcsán 
borúlátóan ítéltük meg. Az állami erdők irányításában a „két 
gazda" (kincstár és vagyonkezelő) megjelenését és aktivizáló
dását, majd az FM, KTM és a HM egyre erősödő érdekérvé
nyesítését együttesen egy komplikált és kusza rendszernek tar
tottuk, ahol fennállt a veszélye annak, hogy a „sok bába között 
elvész a gyerek". Ez a rendszer nagymértékben nehezítette és 
ma is nehezíti az erdők kezelését, vagyonvédelmét. Mi azt fo
galmaztuk meg, hogy az állami erdők vagyonkezelését és szer
vezetét úgy kell kialakítani, hogy az teljes mértékben tegyen 
eleget az erdők közszolgálati feladatainak, a favagyon bővíté
sének, hasznosításának és védelmének. 

Ezt az elvárást a most várható átalakulásnál is alapvető kö
vetelménynek tartjuk, mint ahogy azt is, hogy ne csökkenjen 
tovább az állami erdők területe. Az aránya egy nagyobb lép
tékű erdőtelepítési program beindulásával természetesen csök
kenni fog. 

A társas- és magánerdó'gazdálkodás azért került előtérbe, 
mert alapvetően megváltozott a tulajdoni szerkezet. Talán he
lyesebb lenne, ha nem is múlt időben mondanám ezt, hiszen 
a változás még most is folyamatban van. Nem fejeződött be 
a birtokbaadás, a valós tulajdonosok bejegyzése. Lassan megy 
az ésszerű birtokátrendeződés, a birtokkoncentráció és a társult 
erdőgazdálkodás még ma is sok „gyerekbetegséggel" küszkö
dik. 

Ezek megoldása, megoldódása nélkül pedig nem lehet a 
gazdasági élet vérkeringésébe bekapcsolni a magántulajdonú 
erdőket. Ez viszont a tulajdonosnak is és az országnak, a ne
meztgazdaságnak is kárára van. 

Az Egyesület nagy energiát fordított arra, hogy a magán
tulajdonú erdők helyzete megszilárduljon és állapota ne káro
sodjon helyrehozhatatlanul. 

Mit tettünk? Magánerdőgazdálkodási alelnöki funkciót 
létesítettünk, megszerveztük a Magán- és Társult Erdészeti 
Szakosztályt, a jogszabálytervezetek bírálatánál e gazdálko
dási forma és gazdálkodók érdekeinek figyelembevételével 
is tettük meg javaslatainkat, széles korú" felvilágosító tevé
kenységet folytattunk (TV, rádió, írott sajtó, számos ren
dezvény, szakirodalmi tevékenység). Az EL számos lépést 
tett a magánerdő-tulajdonosok megnyerésére. Bizonyára 

nem teljes a sor, mert döntő volt a HCs-okban végzett fel
világosító, oktató munka, melyet nem áll módomban most 
itt részletezni. 

Hogy mindez sok volt-e vagy kevés, nem érdemes vitatni. 
Ennyire futotta lehetőségeinkből. Fontos azonban, hogy nem 

| szabad abbahagynunk felvilágosító-oktató munkánkat és támo
gatnunk kell az e területen kialakuló önálló érdek-érvényesí-

| tést. 

Az 1995/96-os esztendőben kiemelt feladatként kezeltük 
a természetvédelem és erdőgazdálkodás témakört. Egy 
nemzetközi (Pro Silva Kongresszus) és egy hazai nagyren
dezvényt szerveztünk több társrendezővel közösen (FM Er
dészeti Hivatal, KTM Természetvédelmi Hivatal, Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, WWF). 

A természetközeli erdőgazdálkodás megvalósítását célul 
kitűző Pro Silva szervezet kongresszusa és tanulmányútja 
jelentős lépés volt e szemlélet hazai elfogadtatásában annál 
is inkább, mert e törekvés a természetvédelmi elvárásokkal 
is megegyezik. A „Természetvédelem és erdőgazdálkodás" 
konferencia az Európai Természetvédelem Éve alkalmából 
1993-ban tartott hasonló rendezvény folytatása volt. Most 
15 pontos állásfoglalást fogadtunk el, melynek fő gondolata 
a mi szempontunkból az volt, hogy az „ökológiai szemléletű 
t e rmésze tköze l i e r dőga z dá l kodá s kielégí t i a termé
szetvédelem alapvető érdekeit és célkitűzéseit." Az új er
dőtörvény is az ilyen szemléletű erdőgazdálkodás kereteit 
határozza meg. A „Múlt kötelez" című kiáltvány alapgon-



dolata is a környezet és az emberi tevékenység, a természet 
és az ember harmóniájának megteremtése volt. 

Az elmúlt hetekben-hónapokban ismét igen élénk, sok eset
ben éles hangot megütő vita bontakozott ki az erdőgazdálkodás 
és a természetvédelem között. Fő témája a természet védelmé
ről szóló törvény gazdálkodási feltételeket jelentősen nehezítő 
volta, a természetvédelmi kezelés szabályozatlansága, a gaz
dálkodási hátrányok kompenzálása, a védett területek nagysá
gának növekedése, a védettség státuszának változása a NP-ok 
alakulásával. 

A viták jelzik, hogy még mindig nem megfelelő és nem 
folyamatos a két tevékenység párbeszéde. Sok vita a hiányzó 
jogszabályokra vezethető vissza, de nem megfelelő a fe-lek 

| kompromisszum készsége sem. Hiba, hogy az erdészek jelen
tős hányada nem akarja tudomásul venni, hogy az Erdőtörvény 
mellett a Természet védelméről szóló törvény is vonatkozik 
ránk. 

Egyesületünk egyértelműen támogatja a természetközeli 
gazdálkodás elterjesztését és a folyamatos párbeszéd kialakí-

| tását a vitás kérdések rendezésére. 

Az elmúlt négy évben két alkalommal is kiemelt feladat
nak tekintettük az ágazat, ezen belül az Egyesület közön
ségkapcsolatának javítását és stratégia kidolgozását. Saj
nos még ma sincs szervezett PR tevékenységünk. Szerep
léseinkkel kapcsolatos kezdeményezések sok esetben nem 
tőlünk indulnak el. Az Egyesület sajtóbeli megjelenése nem 
egy tudatos, előre megtervezett „építkezés" eredménye, ha
nem inkább személyhez kötődő, korábbi más jellegű kap
csolatokra támaszkodó törekvés eredménye. 

Mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy szakmánk 
és az Egyesület sajtóbeli megjelenésének és egyéh terüle
teken való színrelépésének se szeri se száma, de az egységes 
stratégia kidolgozása meghaladta erőnket. 

Az e téren kifejtett erőfeszítéseink zömmel az ifjúsághoz, 
a gyerekekhez, az oktatáshoz kötődnek. Megalakult az Erdé
szeti Erdei Iskolák Szakosztálya, ma már szinte mindegyik er
dőgazdaságnál működik valamilyen színvonalú erdei iskola, 
megtartottuk a ül. Erdőpedagógiai szemináriumot, két pályá
zatot írtunk ki gyerekek számára többszáz pályázat beérkezé
sével, támogattuk „Az erdő és az ember" videófilm elkészültét 
és terjesztését, valamint a FAGOSZ „Az erdőgazdálkodás és 
a fából készült termékek társadalmi megítélésének jobbítására" 
irányuló programját, az „Év fája" mozgalmat. Nagysikerű volt 
a Magyarok cselekedetei TV-sorozatban a Bedő Albertről és 
az OEE volt székházáról készült filmetűd, a Gazdaképzőben 

1 a magánerdőgazdákat segítő 2 0 perces film, az Ablak című 
műsorban sugárzott riport stb. Ezt a sort még hosszan folytat
hatnám akár a központi szervezésű, akár a HCs, Szo-ok által 
kezdeményezett eseményekkel, szereplésekkel. Es mindezek
re nagyon büszkék lehetünk. Nagyon sok „zöld szervezet" 
irigyelhetné eredményeinket. Mindezek ellenére célszerű lenne 

| az „egyesületi szóvivő" intézmény bevezetése és egy rend
szerezett, írásban lefektetett PR-stratégia kialakítása, kidolgo
zása. 

Kiemelt feladatunknak tartottuk egy nagyszabású erdó'-
telepftési program előkészítésében való részvételünket, hi
szen sajnálatos módon az 1990-ben meghridetett 10 évre 
szóló, 150 000 ha erdő telepítését célul kitűző program csak 
kisebb részt valósult-valósul meg, persze a most kibonta

kozó erdőtelepítési program, amely szintén kormányzati ol
dalról támogatott, igaz más prioritásokból kiindulva (elma
radt térségek munkahely teremtési törekvései), de tekinthető 
a korábbi program felélesztésének is. 

Az Egyesület - elődeink jó példáját hasznosítva - szorgal-
ii; mázza az erdőtelepítések fokozását, mert az 

- terület- és vidékfejlesztési célokat szolgál, 
- ezen keresztül szociális és jóléti hatásokat fejt ki, 
- kapcsolatot teremt vagy teremthet az állami erdő-vagyon

kezelők (mint tervezők, kivitelezők) és a magántulajdonosok 
vagy azok szervezetei között, 

- egyesítheti az állami támogatást, a magán erőforrásokat, 
sőt külföldi támogatásokat-befektetéseket is, 

- ezen erdőkből majdan kitermelhető fakészletek tehermen
tesíthetik a természetszerű erdőkre nehezedő piaci nyomást, 
ezáltal az ökológiai stabilitáshoz, a fajgazdagság fennmaradá
sához fűződő érdekeket is szolgálja, 

- az EU-hoz való csatlakozásunk során agrár-stratégiai gon-
| dókat oldhat meg, amikor mezőgazdasági rendeltetésű földte

rületek más célú hasznosítását kell majd megoldanunk. 
Egy ilyen nagyarányú erdőtelepítési program megvalósítá

sának előmozdítása vonzó feladat Egyesületünk számára, hi
szen rövid távú érdekeket is szolgál a munkanélküliség csök
kentése révén, hosszabb távon viszont nagyban segítheti EU 
csaüakozási szándékunk megvalósulását. 

E munkában együttműködtünk a Földművelésügyi és Mun
kaügyi Minisztériummal, a Közmunka Tanáccsal és az Erdé-

| szeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetével. 

Törekvésünk volt a magyar erdészettel szemben támasz
tott EU igények megismerése, majd szélesebb körű megis
mertetése tagságunkkal. E törekvésünk egyelőre nem sok 
eredménnyel járt a megfelelő forrásanyagok hiánya miatt. 

Négy éves működésünk legeredményesebb évének tar
tom az 1996-os évet. Nemcsak azért, mert ebben az évben 
fogadták el a három törvényt, hanem azért is, mert Egye
sületünk múltjához méltóan sikerült megemlékezni nemze
tünk és szakmánk jeles eseményeiről: a Millecentenárium-
ról, Egyesületünk alapításának 130. és az 1936-os budapesti 
II. Nemzetközi Erdőgazdasági Konferencia (mai nevén Er
dészeti Világkongresszus) 60. évfordulójáról. Továbbá 
azért, mert a központi szervezésű eseményeken kívül szinte 
egész tagságunkat megmozgatva az ország majd minden te
rületén helyi kezdeményezésű megemlékezésekre, tárgyi 



emlékek felállítására, felújítására került sor bizonyítva ezzel 
is az erdészek magasfokú haza- és szakmaszeretetét. 

Korábbi beszámolóimban meglehetős részletességgel meg
emlékeztem az eseményekről, ezért most ettől eltekintek, de 
három dolgot meg kell említeni: 

- az előre megtervezett és írásban lefektetett esemény- és 
tevékenységsor lépésről lépésre csekély változtatással megva
lósult a szokásosnál nagyobb költségráfordítással, de a beter
vezett kereten belül, 

- a szerteágazó szervezési-végrehajtási munkába ennyi tag
társunkat még sohasem sikerült bevonnunk. Ki kell emelnem 
dr. Király Pál főtitkár elődömnek a rendezvénysorozat meg-

| tervezésében és a megvalósulás számos pontjában nyújtott nél
külözhetetlen munkáját, segítségét, amelyet most is megköszö
nök, 

- a három évfordulóval kapcsolatos rendezvényeink elő
adásait kevés kivétellel sikerült összegyűjteni és az Erdészet
történeti Közlemények XXX. köteteként „A millecentenárim 
éve az OEE-ben" címmel kiadni. Itt viszont dr. Oroszi Sándor 
az Erdészettörténeti Szo. elnökének kell megköszönnöm e 
könyv kiadásának megszervezését és a rendezvény-sorozatban 
végzett számos egyéb munkáját. 

1 E téma befejezéseként azt hiszem nyugodtan mondhatom, 
hogy a megemlékezés-sorozatunk csúcspontja az Opusztaszeri 
Vándorgyűlés volt. Méltóbb színhelyet nem is találhattunk vol
na és ráadásul az időjárás is kegyes volt hozzánk. 

Kiemelt feladataink közül a továbbiak már a szorosabban 
vett egyesületi élethez kötődnek. 

Nagy örömmel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a körü
löttünk lezajló nagy társadalmi, szociális változások, vala
mint a szakmát érintű drasztikus átrendeződéseket - tulaj
don- és szervezeti változások, létszámleépítések, finanszí
rozási rendszerek módosulása, leépülése stb. - és az ezek 
nyomán a négy év alatt lezajló sok-sok vita ellenére is meg
őriztük Egyesületünk egységét, szervezetének stabilitá
sát. Mindezt tagságunk az 1997. évi közgyűlésen az új alap
szabály elfogadásával meg is erősítette. 

Az erdészek utóbbi időben sokat bírált, de a kívülállók 
által ma is irigyelt és nagyon sokunk által ma is kívánt ösz-

| szetartozásnak, összefogásnak megfelelő színteret biztosított és 
biztosít napjainkban is Egyesületünk. Ezt jelzi számunkra, 
hogy az előbb röviden taglalt, de súlyos megpróbáltatások el
lenére taglétszámunk a négy év alatt mindössze 5%-kal csök-

| kent úgy, hogy az utolsó évben már emelkedést mutatott. Az 

emelkedés részben a tanulóifjúság köréből került ki, ami szin
tén kedvező irányú változásnak tekintendő. 

Mindehhez szorosan kapcsolódik, hogy megőriztük Egye
sületünk anyagi stabilitását is, hiszen jelentős tartalékokkal 
rendelkezünk. Mindezt úgy értük el, hogy az „Erdészeti La-
pok"-at új köntösben, nyomdatechnikailag igényesebb kivitel
ben adtuk ki havi rendszerességgel. 

A fentieket részletesebben alátámasztó, számszerű adatokat 
a beszámolóm későbbi részeiben ismertetem. 

Az Elnökség a Választmánytól azt a feladatot kapta 
1995-ben, hogy az amúgy is többször módosított Alapsza
bály helyett az 1994. évi választások tapasztalatait is figye-
lembevéve új Alapszabályt terjesszen az 1997. évi köz
gyűlés elé, amely lehetővé teszi az 1998. évi választások 
közmegegyezésen alapuló lebonyolítását. 

Az Elnökség a főtitkár vezetésével egy héttagú bizottsá
got hozott létre, amelyik többhónapos kemény munkával a 
korábbi módosítások és a Hcs-ok, Szo-ok többszáz javasla
tának felhasználásával végül is összeállította az új Alapsza
bály és egy önálló Választási Szabályzat tervezetét. Sok-sok 
órás vita és kisebb-nagyobb változtatásokkal a Választmány 
jóváhagyta a Választási Szabályzatot és a Közgyűlésnek el
fogadásra ajánlotta az új Alapszabályt. Az 1997. évi Köz
gyűlés ezt el is fogadta. 

Ezt követően év végén megjelent a közhasznú szervezetek
ről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény. Mivel az Elnökség 
Egyesületünk jövője szempontjából fontosnak ítélte közhasznú 
szervezetté minősítésünket, a törvénynek megfelelően módo-

| sításokat kell végrehajtani Alapszabályunkon. E módosításokat 
külön napirendi pontként terjesztjük elő azzal, hogy a T. Köz
gyűlés hagyja azt jóvá, mert pénzgazdálkodásunkat segíük a 
változtatások, illetve támogatóinkat hozza kedvezőbb helyzet
be a támogatások elszámolása során. Meg kell jegyezni, hogy 
a változtatások másik része a működési rendre vonatkozó szi
gorításokat tartalmazza. 

Az Alapszabály szerkesztésével párhuzamosan megkísérel
tük egy „Szakmai etikai irányelv-gyűjtemény" összeállítását is. 

|; Sajnos nem volt elegendő idő a javaslat kiérlelésére, így egye
lőre előterjeszteni sem tudtuk, noha véleményem szerint nagy 
szükség lenne rá. 

Az új Alapszabály kapcsán két dolgot szeretnék még 
megemlíteni: 

- Ismét felszínre hoztuk székházunk visszaszerzésének 
ügyét. Székház bizottság alakult, amely beadványok, kérel
mek előterjesztésével, az ezekhez szükséges további rész
ben levéltári, részben földhivatali iratanyagok felkutatásával 
foglalkozik. Tagjai: dr. Czerny Károly régióképviselő, a 
mindenkori főtitkár és dr. Marjai Zoltánné ügyvezető titkár. 

- Az új Alapszabály lehetőséget biztosított főállású fő
titkári állás pályázat útján való betöltésére. Az Elnökség és 
a Választmány úgy döntött, hogy a mostani választáson már 
nem is kerül sor főtitkár jelölésére és megválasztására. így 
hosszú idő után én zárom a választott főtitkárok sorát. Az 
új Elnökség feladata a pályázati feltételek megállapítása és 
a pályázat kiírása a főtitkári állás betöltésére. 

A leendő főállású főtitkárnak sikeres működést kívánok. 
Kívánom, hogy találja meg örömét e nem könnyű hivatásban 
és legyen méltó örököse nagyszerű elődeinek, Bund Károly
nak, dr. Mihályi Zoltánnak. 



| Az 1997/98-as év egyik legfontosabb feladata a mai egye
sületi tisztújítás korrekt és jó előkészítése volt. Elnökségünk 

| úgy véli, ezt a feladatot lelkiismeretesen végrehajtotta: új, jó-
| váhagyott szabályzatok állnak rendelkezésre, a választás tárgyi 
1 és személyi feltételei adottak és a múlt év őszétől tevékeny-
| kedő Választási Bizottság működésének első percétől adottak 

voltak. A HCs-okban, Szo-okban a választások rendben lezaj-
;li lottak, az országos tisztségekre a jelölések megtörténtek, a „tal

ponmaradt" jelölteket egy kis kiadványban bemutattuk stb. 
I Most már a tisztelt küldötteken múlik, hogy kik fogják 
| „kormányozni" a következő négy esztendőben Egyesületünket. 

Tisztelt Közgyűlés! 
A továbbiakban Egyesületünk belső életével szeretnék 

foglalkozni. 
Taglétszámunkról 
Taglétszámunk és a lapelőfizetők száma az elmúlt 4 év

ben a következők szerint alakult: 

1995 1996 1997 1998. 
január 1. 

Taglétszám (fő) 4290 4139 4010 4072 

EbbSI: 
nyugdíjas (fő) 
tanuló (fő) 

853 
55 

804 
45 

913 
63 

979 
83 

Fenti taglétszámbó l 
lapelőfizető (fő) 

3620 3591 3603 3502 

A létszám csökkenését sikerült megállítani, sőt szerény 
1,5%-os növekedést értünk el 1998. januárra. Négy év alatt 
mindössze 218 fővel - 5%-kal - csökkent taglétszámunk. 

A nyugdíjasok aránya jelentősen nő. Ez egyrészt jelzi a 
szakmában hosszú időt eltöltők kötődését az Egyesülethez, 
másrészt fontos feladatot is jelez az Egyesület vezetői számára. 
Az eddiginél is többet kell foglalkozni a nyugdíjasok sajátos 
problémáival, valamint ezt a folyamatot a hosszabb távú gaz
dasági-pénzügyi tervezésnél is feltétlenül figyelembe kell ven
ni. 

A diákok létszáma az emelkedés ellenére is igen csekély 
és ez az Egyesület jövője szempontjából kedvezőtlen. Úgy vé
lem, hogy ezzel a mindenkori Elnökségnek folyamatosan fog
lalkoznia kell. 

A lapelőfizetők száma úgy tűnik 3500-3600 fő körül sta
bilizálódik. Ezen belül lassan nő a nem egyesületi tagok szá
ma. 

Egyesületi élet, szervezet 
Az egyesületi élet ma ismét 36 HCs, 17 szakosztály és 3 

bizottság (Ellenőrző, Szerkesztő és Díj) keretében folyik. Az 
elmúlt évtizedekben kialakult szervezet stabilitását jelzi, hogy 
a beszámolási időszak 4 évében sem voltak jelentős változások 
a szervezetet illetően. 

Az OMMI-nál megalakult (1997), az ERTT-nél pedig meg
szűnt (1998) egy HCs. Újjászerveződött a Vadgazdálkodási 
Szakosztály (1995) és az Informatikai Szakosztály (1998), va
lamint a volt Termelőszövetkezeti Szakosztály átalakult Ma
gán- és Társult Erdészeti Szakosztállyá (1995). Új szakosztály
ként 1997-ben kezdte meg működését az Erdészeti Erdei Is
kolák Szakosztálya. Sajnálatos, hogy az Oktatási Bizottság új
jászervezése - bár volt rá törekvés - nem valósult meg. 

Az Alapszabálynak megfelelően évente tartottunk közgyű
lést. Ez minden alkalommal szakmai programmal, a Vándor
gyűléssel egészült ki. Évente két alkalommal ült össze a 

Válsztmány és az Elnökség általában havonta ülésezett. Az 
országos titkári értekezletet valamennyi HCs és Szo. részvéte
lével minden év őszén megtartottuk. 

A Pártoló Tagok Tanácsával évente egy alkalommal vitat
tuk meg Egyesületünk helyzetét. 

Az 1994. évi választást követően - az akkor módosított 
Alapszabálynak megfelelően - a hat területi (régió) képvise
lővel kibővített Elnökség kezdte meg munkáját. 

A Választmány kötelezte az Elnökséget, hogy még az 1997. 
évi közgyűlés előtt értékelje a „területi (régió) képviselő" in
tézményét. Ezt az Elnökség jónak, hatékonyság-növelőnek és 
az új Alapszabályban véglegesítendőnek ítélte az egyesületi 
élet irányítása, az Egyesületnél jelentkező feladatok megoldása 
szempontjából. A Választmány, majd az 1997. évi közgyűlés 
az új Alapszabály jóváhagyásával az elnökség javaslatát elfo
gadta, megerősítette. 

Úgy vélem, hogy a 4 éves időszakról szóló beszámolómban 
meg kell említenem, hogy a 15 tagú Elnökségben három sze
mélyi változás történt. Haraszti Gyula területi képviselő 1996-
ban munka- és lakóhelyváltozás, Bús Mária területi képviselő 
1997 őszén az Egyesületet csak közvetve érintő helyi probléma 
miatt mondott le. Helyükre az érintett régiók Hcs-jai Cserép 
János vezérigazgatót és Tasnády Péter erdőfelügyelőt koop
tálták tanácskozási joggal, Steiner Józief alelnök 1997 júniu
sában szakmai viták kapcsán elvi okokra hivatkozva „hagyta 
el a hajót". Feladatait az Elnökség többi tagja vette át. 

Az 1997. évi közgyűlésen részletesen beszámoltam arról, 
hogy '96 őszén és '97 tavaszán számos kérdésben (így pl. az 
állami erdők jövője, erdőfenntartási alap, kárpótlás és annak 
kapcsán a 20 Ak) ismét nagy viták zajlottak le a kibővített 
létszámú, munkahely, tapasztalat, érdeklődési kör, képviselt 
szakterület, személyes érdekeltség szempontjából változatos 
összetételű Elnökségen belül. 

Az Elnökség további együttmunkálkodása megingott, de si
került megoldani, egyes esetekben ámidalni a problémákat, vi
tákat. Ennek eredményeként az Elnökség teljesíteni tudta a 
négy évre vállalt kötelezettségét. 

Az Elnökség változatos összetételéből fakadó adottságot én 
az első perctől fogva a mai napig is elnökségi munkánk ere
jének, előnyének tartom, annál is inkább, mert ez kikénysze-
rítette a megegyezési készségek és technikák felszínre jutását, 
a toleráns magatartás megerősödését. 

Már a korábbi években is mindig elmondtam, hogy véle
ményem szerint a tagság számára az egyesületi élet vonz-ere-
jét, savát-borsát a Hcs-okban és a Szo-ban folyó munka adja. 
Ezért ezen szervezeti egységek elnökeire-titkáraira igen nagy 
felelősség hárul. 



Az elmúlt hónapokban megtörténtek a helyi választások, 
tisztújítások. Sok helyen új arcok kerültek a vezetésbe, má
sutt a régiek folytatják a munkát. A leköszönt és tovább 
szolgáló tisztségviselőknek itt is megköszönöm eddigi ön
zetlen munkájukat abban bízva, hogy a leköszönök továbbra 
is munkálkodni fognak Egyesületünk céljai megvalósításán. 
A tovább szolgálóknak és az újonnan megválasztottaknak 
gratulálok és köszönöm, hogy vállalták a sokszor igen nagy 
igénybevétellel járó tisztségeket. 

Kérem, hogy szakmai missziónak számító tevékenységü
ket folytassák töretlen hittel, meggyőződéssel tagtársaink, 
szakmánk és az erdő érdekében. 

A HCs-ok és Szo-ok életéről, tevékenységéről lehetősége
ink szerint folyamatosan beszámoltunk az Erdészeti Lapok 
„Egyesületi hírek" rovatában. Természetesen ez csak olyan 
mértékig történhetett meg, amilyen mértékben mi tájékotzatást 
kaptunk a tagságtól. Kérem az újonnan megválasztott tisztség
viselőket, hogy éljenek a lehetőséggel és minden jelentősebb 
eseményről tájékoztassák a lapot, hiszen szerkesztési alapelv, 
hogy az „Egyesületi hírek" rovatnak elsőbbsége van minden 
más rovattal szemben. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Pénzügyi helyzetünkről szeretnék röviden szólni. 
Az elmúlt négy évben megoldatlan pénzügyi nehézsége 

nem volt Egyesületünknek. Szigorú pénzügyi fegyelemmel, 
takarékos gazdálkodással elértük, hogy jó színvonalon mű-
óködtethettük szervezetünket és adhattuk ki az Erdészeti 
Lapokat. Természetesen sok elképzelésünk, vágyunk nem 
valósult meg, de elégedetlenségre nincs okunk. 

Az Egyesület stabil és eredményes pénzgazdálkodásában 
döntő szerepe volt dr. Marjai Zoltánné ügyvezető titkár ke
mény, precíz, lelkiismeretes munkájának, de azt is meg kell 
említeni, hogy jó pénzügyi „örökséget" vettünk át az előző 
Elnökségtől. 

Tartalékaink ma mintegy háromnegyed éves műkö
dést tesznek lehetővé. 

Az elmúlt négy évben pénzgazdálkodásunk eredménye az 
alábbi volt eFt-ban: 

1994: +633 1995: +4243 1996: -1707 1997: +1500 

A pénzügyi stabilitás legfontosabb pillére a jogi tagválla-
| lataink által az együttműködési megállapodásainkban rögzített 

és rendszeresen fizetett támogatás. E támogatásokat ezúton is 
| köszönjük a jogi tagvállalataink vezetőinek és munkatársainak. 

Bízunk abban, hogy Egyesületünk közhasznú szervezetté 
nyilvánítása támogatóinkat is kedvezőbb helyzetbe hozza majd 

| a támogatásaikat illetően. 
A második fő bevételi forrásunk az egyéni tagdíj. 
A tagdíjmértéke 1994-98 között így alakult: 

Aktív dolgozó Nyugdíjas, diák 

1994 600 180 (lappal együtt ) 

1995 600+600 180+600 (tagdíj +  lap ) 

1996 600+600 180+600 (tagdíj +  lap ) 

1997 600+600 180+600 (tagdíj +  lap ) 

1998 900+900 180+900 (tagdíj +  lap ) 

A felsoroltakból látható, hogy „végsőkig kitartottunk", de 
1998-ra már elkerülhetetlen volt az emelés. 

A harmadik bevételi forrásunk az utaztatásokból és ren
dezvényszervezésekből származó bevétel. Nehezen tervezhe
tő, bizonytalan, de egyre nélkülözhetetlenebb bevétel, ami el
sősorban a beutazó csoportok befizetéseiből képződik. 

E bevételi forrás súlyát, fontosságát jól jelzi a következő 
számsor eFt-ban: 

1994: 3336 1995: 3276 1996: 841 1997: 2755 
A negyed ik forrásunk a pályázatok útján elnyerhető 

összegek. Pályázatokat elsősorban az Erdészeti Lapok támo
gatására nyújtottunk be az elmúlt években (MTESz, Pro Cul-
tura Alapítvány, OMFB, Erdészeti Alapkő, KKA, Soros Ala
pítvány, ÁPV Rt., Közép-európai Környezetvédelmi Központ). 
A siker változó volt, a tanulság pedig az, hogy a pályázatok 
elkészítésére még nagyobb súlyt kell fektetni és további lehe
tőségeket kell feltárni. 

• Külön teszek említést tagjaink, támogatóink szja-jából 
Egyesületünk javára felajánlott 1%-ról. Természetesen 
mi is éltünk a lehetőséggel és kértük tagtársainkat és az 
erdészettel rokonszenvezőket, hogy számunkra ajánlják fel 
az 1%-ot. 

Az eredmény várakozásunkat felülmúlta: 1198 eFt-ot 
utalt át az APEH támogatóink felajánlása nyomán. 

Ezt úgy értékeltük, hogy Egyesületünk sokat jelent tag
társaink számára és egy kicsit úgy is, hogy az Egyesület 
választott tisztségviselői jól sáfárkodtak választóik bizalmá
val. 

Bízunk benne, hogy az idei évben sem ér csalódás ben
nünket e tekintetben. Támogatóinknak ezúton is kifejez
zük köszönetünket! 

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előbb említett 1198 
| eFt felhasználásáról határozatban döntött az Elnökség: 

- 1/3 rész a könyvtári számítógépes nyilvántartás elkészí
tésének megkezdésére, 

- 1/3 rész erdészettörténeü emlékhelyek összeírásaira, álla
potfelmérésére, esetleges felújítási sorrend megállapítására. Itt 
jelentem a Közgyűlésnek, hogy Elnökségi határozat nyomán 
a 30 éven át az OEE főtitkáraként tevékenykedő Bund Károly 
síremlékét ebből a pénzből újítottuk fel a Farkasréti temetőben. 
A felújított síremléket most, május 15-én avattuk fel, 

- 1/3 rész Alapszabály szerint az egyesületi munkában te
li vékenykedő, vagy egyesületi munkát végzett rászoruló nyug

díjasok támogatására fordítandó. 



Itt a pénzügyeknél jelentem a közgyűlésnek, hogy a beszá
molási időszakban számos támogatási jellegű kifizetést tettünk, 
természetesen valamennyit elnökségi döntés alapján. Példaként 
felsorolok néhányat: erdészeti szakközép- és szakiskolák, egy 
nyolcgyermekes, özvegy erdőmérnök, a vigándpetendi fafara
gó tábor támogatása, sporttámogatás (Európai Erdészeti Sífutó 
Bajnokság), hozzájárulás dr. Majer Antal zirci emléktáblájának 
elkészítéséhez, kiállítás támogatása a WOOD-TECH-en, kon
ferencián való magyar részvétel biztosításához hozzájárulás, 
könyvajándék, pályázati nyertesek jutalmazása (Játék erdőn, 
mezőn). 

A pénzügyek lezárásaként adatszerűen szeretném ismertetni 
az elmúlt évek köz- és vándorgyűléseink részvételi díjait, mi
vel ez szinte minden évben az elmarasztaló kritika tárgya volt. 
A számok mindig a teljes program teljes árát tartalmazzák fo
rintban: 

1994 1995 1996 1997 1998 

Dobogókő 
6480 

Pécs 
12 36 0 

Szeged 
18 165 

B.gyarmat 
18 00 0 

Nagykanizsa 
16 87 5 

Az „árrobbanás" 1995-ben következett be és 1996-tól jó
szerivel csak az infláció mértékével tudtuk csökkenteni az ára
kat, azaz nem emelkedtek tovább. A 20% körüli inflációnál 
ezt én nem kis eredménynek tartom egyébként. Ennek ellenére 
teljes átgondolást igényel a köz- és vándorgyűlések rendezési 
módja, gyakorisága és finanszírozása. Abban bízom, hogy a 
most megválasztandó új Elnökségnek lesz ereje, bátorsága 
gyökeres változtatást kezdeményezni és megvalósítani. 

Az elmúlt esztendő konkrét pénzügyi adatait az Ellenőrző 
Bizottság beszámolója fogja tartalmazni, ezért én azzal nem 
foglalkozom. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Röviden szólnék külkapcsolatainkról. 
Az Egyesületünknek hagyományosan jó külkapcsolatai 

vannak. Célunk az, hogy a tagság minél szélesebb rétegei
nek biztosítsuk a külföldi tanulmányutakon, továbbképzé
seken való részvételt. Ezzel egyidejűleg külföldi csoportok 
fogadásával , szakmai továbbképzés t biztosító tanul
mányútjaik szervezésével segítettük elű a kapcsolatok bő
vítését, a mi csoportjaink fogadását, a magyar erdőgazdál
kodás és természetvédelem megismertetését. 

A német, osztrák, szlovén, holland, svéd, norvég, finn, 
görög, török, amerikai erdészeti egyesületekkel van kapcso
latunk. Ezek közül - nemcsak a földrajzi közelség miatt -
kiemelkedően jó, baráti a kapcsolatunk a német, osztrák és 
szlovén erdészeti egyesületekkel. Ők közgyűléseinken is 
rendszeresen képviseltik magukat. 

A Holland Királyi Erdészeti Egyesülettel megkötött és 
| 1997. év végén lejárt együttműködési megállapodás megújítá-
| sát a most leköszönő Elnökség támogatja és az új Elnökségnek 
| aláírásra ajánlja. 

Az elmúlt négy évben mintegy 550 tagtársunk vett részt 
külföldre szervezett tanulmány útjainkon, továbbképzéseinken 
Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Görögországban, 
Finnországban, Hollandiában, Kanadában, Törökországban, az 

§ Amerikai Egyesület Államokban és Thaiföldön. 
A több mint 20 út fáradhatatlan itthoni szervezői zömmel 

dr. Marjai Zoltánné és dr. Szőnyi László voltak. Külön meg 
kell említeni Laci bácsi (elnézést a közvetlenségért) csak fel
sőfokkal jellemezhető, a legremekebb szellemi élvezetként em
líthető útikalauzolásait. Azt hiszem mindenki hálás lehet neki, 
aki részt vehetett bármelyik útján, hiszen a szinte teljes mély-

| ségű szakmai ismeretanyag átadása mellett mindig megtalálta 
| a módját, hogy a helyszínnek megfelelő gazdasági, földrajzi, 

történelmi, irodalmi, vallási, művészettörténeti hátteret is mes
terfokon bemutassa. Remek kapcsolatteremtő képessége, hu
mora, óriási tudása, a gondosan előkészített, előre kiadott írá
sos útianyagai nagyon fognak hiányozni későbbi útjainkon. 

Biztos vagyok benne, hogy eddigi egyesületi útjainkat 
jó szervezettségük, programjaink részbeni unikális jel
lege és nem utolsó sorban kedvező árai miatt bármelyik 
utazási iroda megirigyelheti. 

Néhány utunkról külön is szeretnék szólni. 
Nagyon büszke vagyok rá, hogy 1995-ben két évi előké

szület után megvalósult a British Columbiai (Kanada) tanul
mányút. Az útról hatrészes beszámolót olvashattunk az Erdé-

| szeti Lapokban (1995. XU. - 1996. V.) Az úübeszámolóból 
is kitűnt, hogy ennek az útnak a legnagyszerűbb pillanatai azok 
voltak, amikor találkozhattunk azokkal a kollégákkal, akikkel 
közös az Alma Materünk és akikben talán megerősítettük a 

% hitet, hogy mi sem felejtkeztünk el az 56-ban kivándorolt er
désztestvéreinkről. Úgy vélem ez az út személyük és tevékeny-

| ségük elismerése is volt az itthonmaradtak és a későbbi gene-
I; rációk részéről. Nagyon remélem és nagyon örülnék, ha ezt 

ők is így éreznék! 
Ez az út volt Egyesületünk addigi legnagyobb vállalkozása 

a tanulmányutak szervezése terén, amit nem tudtunk volna 
megoldani dr. Sziklai Oszkár professzor úr hallatlanul nagy, 
körültekintő és sikeres kinti szervezőmunkája nélkül. Úgy lát
szik, professzor úr elégedett volt a Kanadában járt csoporttal, 
mert vállalkozott rá, hogy múlt év őszére előkészítse az USA 



nyugati parkvidéke erdeiben, nemzeti parkjaiban, az „óriások 
földjén" tervezett utunkat. Az USA négy államát érintő, mint
egy 5700 km-es út 1997. szeptemberében nagyon sikeresen 
lezajlott. Az útibeszámoló első része az 1998. áprilisi Erdészeti 
Lapokban megjelent. 

Ezúton is köszönöm dr. Sziklai Oszkár professzor úrnak, 
Egyesületünk tiszteletbeli tagjának többévi folyamatos elő-ké-
szítő munkáját és személyes jelenlétét a tanulmányuta-kon. 

Törökországban rendezett XI. Erdészeti Világkongresz-
szushoz kapcsolódott az 1997 októberében szervezett törökor
szági tanulmányutunk. Az útról szóló beszámolót várja az Er

ii dészeti Lapok Szerkesztőbizottsága. 
Az eddigi tanulmányútjaink közül talán a legegzotikusabb 

| tájakra vezető út a tavaly novemberben megvalósított thaiföldi 
I tapasztalatcsere volt. Egy 1991-ben hazánkban járt magasran-
| gú thaiföldi delegáció akkori meghívásának megerősítése után 

a thaiföldi Királyi Erdészeti Hivatal és Pichitr tábornok, királyi 
főtanácsadó vendégeként fogadták az OEE csoportját. Az úti
beszámoló első része az Erdészeti Lapok májusi számában je
lent meg. A Thaiföldi Királyság budapesti nagykövetének, Pra-
dap Pibulsonggram úrnak e helyütt is megköszönöm Egyesü
letünk irányában megnyilvánult megkülönböztetett figyelmét, 
segítségét. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Egyesületünk tagja 
• az .Európa i Erdészek Szövetségé"-nek, 
• az „Európai Természeti és Nemzeti Parkok Szövetségé"-

nek és 
• a „Pro Silva" szervezetnek. 

A természetközeli erdőgazdálkodás elterjesztéséért fárado
zó, azt népszerűsítő „Pro Silva" szervezet 1995. évi kong
resszusa és tanulmányútja Magyarországon volt, melyet az 
OEE szervezett meg. 

Külön szeretném megemlíteni a Deutsche Waldjugend-
del és személy szerint Roland Migende úrral, Egyesületünk 
tiszteletbeli tagjával 1990. óta fennálló kapcsolatunkat. Mi
gende úr igen jelentős és hathatós segítséget nyújtott az if
júság erdészeti szemléletű természetismereti nevelésében. 
Támogatást szerzett erdei iskoláink (Szolnok, Árpádtető) 
számára, szakemberek németországi tapasztalatcseréjét 
szervezte meg és az idén áprilisban már a III. Erdőpedagó
giai szemináriumot tartottuk meg, melynek anyagi fedezete 
a korábbi évekhez hasonlóan Migende úr közvetítésével ju
tott el hozzánk. 

Az 1996. évi szeminárium zárófogadását az NSZK nagy
követe dr. Ottó Raban Heinichen úr is megtisztelte jelenlétével 

| és a németországi „Év fáját", a gyertyánt ő ültette el Egyesü
letünk könyvtárának udvarán. 

A külkapcsolatok palettáját gazdagítják a HCs-ok és Szo-ok 
által létesített és ápolt kapcsolatok, az általuk szervezett ki- és 
beutazások. A titkárság több esetben már eddig is „besegített" 
ezen utak szervezésébe és természetesen a jövőben is készség
gel áll rendelkezésre. 

Egyesületünk további tevékenységeiről 
Egyesületünk számos, részben már hagyományos nagyren
dezvény szervezője vagy társszervezője volt a beszámolási 
időszakban: 
Országos Erdészeti Találkozó (Sopron) (1994-1998) 
Erdész-faiparos találkozó (1995-1998) 

Országos bányász-kohász-erdész találkozó (1996) 
Erdőpedagógiai szeminárium (1996-1998) 
Természetvédelem és erdőgazdálkodás konferencia (1995) 
Pro Silva kongresszus (1995) 
Erdő-piac-társadalom konferencia (1997) 
Pannónia '97. (1997) 
Erdőtűz konferencia (1995) 
Erdésznők II. Országos Találkozója (1997) 
Vigándpetendi fafaragó tábor (1995-1997) 
Az V. Európai Erdészeti Tájfutó verseny 
(1998. június) előkészítése (1996-1998) 
Erdészeti szaklapok szerkesztőinek találkozója (1997) 

Örömmel tájékoztatom a közgyűlést, hogy hazánkban az 
OEE kezdeményezésére elindult „Az év fája" mozgalom foly
tatódik és a madárcseresznye (96), kislevelű hárs (97) után az 
1998-as év fájává a vadkörtét választotta a kuratórium (Erdé
szeti Lapok 1998. március). 

Az Erdészeti Lapok hasábjain megjelenő cikkek és az igen 
szép, színes brosúra kiadásán túl jó lenne egy kicsit tovább
lépni és a kiválasztott fafajra lapunkon kívül is ráirányítani a 
figyelmet: publikáció más újságokban, folyóiratokban, képes
lap-, érme-, bélyegkiadás stb. Ez is hozzájárulhatna szakmánk 

| előtérbe kerüléséhez, népszerűsítéséhez. 

Az elmúlt években több fórumon folyamatosan képvisel
tük tagságunkat: 
• FÁÉT (Fagazdasági Érdekegyeztető Tanács) [alelnök] 
• MTA Erdészeti Bizottság [főtitkár] 
• Pro Silva Hungáriáé FM kitüntetés odaítélését előkészítő 

bizottság [főtitkár] 
• „Az év fája" kuratórium [főszerkesztő] 
• FM Vadgazdálkodási Szakbizottság (1995-97.) [főtitkár] 



Számos alkalommal éltünk kitüntetési javaslat előterjeszté
sének lehetőségével, örömünkre többször sikeresen (Széchenyi 
díj: dr. Madas András, MTESz díj: Jérőme René, dr. Papp 
Tivadar). 

Itt tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy jó és korrekt kap
csolatunk van hosszú évek óta az ágazati érdekvédelmi szer
vezetekkel: az Erdészeü- és Faipari Dolgozók Szakszerveze
tével, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetséggel, Társult 
Erdőgazdálkodók Országos Szövetségével, a MOSz Erdészeti 
Választmányával. 

A MTESz-szel fennálló kapcsolatunkat - nemcsak azért, 
mert alapító tagjai vagyunk - külön is kiemelem. Szervezetünk 
működtetésében hallaüan nagy és mindennapi segítséget ka
punk a MTESz-től (természetesen a szolgáltatásokért fizetünk) 

| és Egyesületünk résztvesz a MTESz szakmai és irányítási 
| munkájában. Pályázataink révén a MTESz állami támogatásá

ból rendszeresen részesülünk. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Mint minden évben, most is külön szólok a 136 éves 

„Erdészeti Lapok"-ról, a könyvtárról és a Titkárságról. 
A beszámolási idűszak elején, 1995. januárjában az 

Egyesület felvállalta a kiadói feladatokat és ettől kezdve 
saját kiadásban és egyben új arculattal jelent meg a lap: 
színes címoldal, fényképek a szöveg között, más tördelés, 
új címmegoldások, új betűtípusok. 

Az újdonságot hamar befogadta és értékelte az olvasói tá
bor. A megújult külső az addig is értékes tartalomnak nagyobb 
súlyt, jelentőséget adott. A lap igen népszerű lett tagságunk 
körében. E népszerűség kivívásában „oroszlánrésze" volt Jé
rőme Renének, aki a főszerkesztő mellett biztos kézzel kor
mányozta a lapot. Sokan szeretnénk, ha lapunk a négy évvel 
ezelőtti megújuláshoz hasonlóan tovább léphetne. Erről sokat 
beszélgettünk René bácsival is, akinek bölcsességére, tapasz
talataira, tanácsaira óriási szükségünk lenne, de sajnos már 
nem élhetünk vele. 1998. április 3-án 89 éves korában elhunyt. 

| Csendesen ment el, szinte munka közben, hiszen az áprilisi 
lapszámot még gondozta. Április 30-án búcsúztunk Tőle. 

Az Erdészeti Lapokkal kapcsolatban még két dolgot meg 
kell említenem: 

- Fontosnak tartom, hogy a határon túli magyar szakem
berekkel rendszeres kapcsolata van a lapnak. Örülök, hogy 
anyanyelvünkön írott cikkeiket megjelentethetjük és annak 
is, hogy egyre többen olvassák lapunkat a határainkon túl 
is. Jó lenne, ha a tengerentúl élők is élnének ezzel a lehe
tőséggel. 

- Az elmúlt években két nagysikerű, gyerekek számára 
kiírt pályázatot gondozott a lap, illetve a főszerkesztő Pápai 
Gábor, melyek sikeres momentumai voltak az Egyesület 
közönség kapcsolata fejlesztésének. 

Korábban már említettem, hogy megteremtődött a pénz
ügyi forrása értékes könyvtárunk és tárgyi gyűjtemé
nyünk számítógépes nyilvántartásának elkészítéséhez. Ezt 
a munkát nagyban fogja segíteni könyvtárunk őrének, Riedl 
Gyula nagyrabecsült tagtársunk eddigi lelkiismeretes, gon

dos, pontos munkája. Gyula bácsinak a könyvtárat rajongá
sig szerető munkájára azonban még hosszú-hosszú évekig 
szükség lesz, mert az emlékezetében és a szívében őrzött 
dolgokat a komputer nem pótolhatja. 

Végezetül a háromtagú Titkárság munkáját említem. Az 
elmúlt években drasztikusan megnőttek a feladatok, a lét
szám nem. Nagyon kemény munkát végeznek. Tevékeny
ségükről csak az elismerés hangján szólhatok. Külön is ki
emelem az ügyvezető titkár elkötelezett, önzetlen magatar
tását és munkáját. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Ezzel befejeztem beszámolómat az elmúlt négy évről, 

amelyben kitértem az előző közgyűlés óta eltelt rövid idő
szakra is. 

Nem mulaszthatom el kifejezni köszönetemet mind
azoknak, akik az elmúlt években konkrét segítséget adtak 
vagy tanácsaikkal, baráti biztatásukkal támogatták főtitkári 
munkámat. 

Köszönöm a Duna-Ipoly NP Igazgatóság munkatársai
nak, dr. Szabó Sándor igazgató úrnak külön is, annak le
hetőségét, hogy lelkiismeretem szerint láthattam el főtitkári 
teendőimet. 

Köszönöm az együttműködést a Választmány és az El
nökség tagjainak, valamint a tisztségviselőknek. 

Négy évvel ezelőtt, amikor számomra is váratlanul meg
választottak főtitkárnak, már másfél éve a természetvédelem 
területén dolgoztam. Megválasztásom lehetőséget adott, 
hogy újra együtt éljek az erdészekkel, az erdőgazdálkodás
sal. Ezt igen nagy kitüntetésnek tartottam akkor is és tartom 
ma is. 

Emiatt is és természetesen Egyesületünk iránti elkötele
zettségem miatt is főtitkárságomat mindig szolgálatnak te
kintettem. Hogy ez a szolgálat mennyire volt eredményes, 
nem az én tisztem eldönteni, de nyugodt lelkiismerettel vá
rom ennek megítélését. 

Mi, a leköszönő Elnökség úgy gondoljuk, hogy egy szer
vezetileg jól működő, anyagilag stabil, teljesen új, korszerű 
szabályzatokkal felszerelt tettrekész Egyesületet adunk át az 
új Elnökségnek egy sok sikert felmutatni tudó, de azért az 
utódoknak feladatot is bőven hagyó négy éves szolgálat 
után. 

A folytatáshoz a most megválasztandó Elnökség tagjai
nak kívánunk sok-sok hitet, erőt és türelmet Bedő Albert 
intő szavainak figyelembevételével: 

„...Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat 
hűséggel, egyetértéssel és összetartással!" 

Kérem beszámolóm elfogadását. Köszönöm figyelmüket! 
Üdv az erdésznek! 

Dr. Szikra Dezső 
főtitkár 

A küldöttközgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A Magyar Tudományos Akadémia 162. közgyűlésén a tudós testület levelező tagjai közé 
választotta SÓLYMOS REZSŐ oki. erdőmérnököt, az MTA Doktorát, 
az MTA Erdészeti Bizottsága elnökét. Eredményes munkát kívánunk. 



DR. A N D A I S T V Á N az Ellenőrző Bizottság elnöke: 

Az elmúlt 4 év egyesületi történéseit részletesen hallhat
ták a főtitkári beszmolóból. 

Az ellenőrző" bizottság munkája - amelynek tagjai dr. 
Luib Nándor, Kolozsvári Ákos, Szekeres György, Gerely Fe
renc, majd az ő lemondásuk után Mihályfi Imre - a törté
nések főbb elemeinek ellenőrzésére korlátozódott. 

Az EB tevékenységében már az előző ciklusban is, de 
az elmúlt 4 évben még inkább az ellenőrzés volt tudatosan 
a főfeladat és fokozatosan csökkentettük az operatív ügyek
be való bekapcsolódást. 

A gazdálkodást folyamatosan jónak találtuk. Az egyesü
let anyagi helyzete megnyugtató. 1997-ben 23,9 MFt bevé
tel és 22,4 MFt kiadás mellett 1,5 MFt eredmény képződött. 
1998-ra gyakorlatilag bevétel-kiadás azonosságot tervezett 
az elnökség. A részletes számokat az Erdészeti Lapokban 
látni fogják. 

A szakosztályok tevékenységét az előző ciklusnál jobb
nak találtuk, de továbbra is kívánatosnak tartjuk a fiatalítást. 

A díjbizottság munkáját jónak minősítettük, az eddigi dí
jazásokat áttekintve azt javasoljuk a következő elnökségek
nek, hogy ne adjanak egyetlen évben sem több díjat, mint 
amennyi az alapítási szabályozatokban elhatározásra került. 
(A „felszabadulásunk" évfordulójára megemelt díjszám 
mondatja velünk ezt a véleményt.) 

Értékeltük a szerkesztő' bizottság munkáját. Azt eredmé
nyesnek találtuk, nem formai szempontok alapján. Vélemé
nyünk szerint az Erdészeti Lapok szerkesztéséért a főszer
kesztő kell, hogy feleljen. Ez volt eddig is a gyakorlat. A 
szerkesztőbizottság nem tudja szerkeszteni a lapot, szerepe 
csak a főszerkesztő munkáját segítő lehet és annyiban el
lenőrző, hogy a lap Alapszabályának megfelelő működését 
ellenőrzi és ha itt kifogása van, jelzi az elnökségnek. 

Kezdeményeztük a könyvtár számítógépes nyilvántartá
sát. Közreműködtünk abban, hogy az Alapszabály lényegi 
módosítása ne a vezetőségválasztó közgyűlésen, hanem egy 
évvel előbb történt meg. 

Megállapítottuk, hogy 1994-98 között az Egyesület belső 
élete kevesebb vitával és feszültséggel, kiegyensúlyozottab-
ban folyt, mint az előző ciklusban. Ebben mind a külső 
körülményeknek, mind az elnökség kibővítésének voltak 
kedvező hatásai. 

Tisztelt Taggyűlés! 
Megköszönöm az EB valamennyi tagja nevében az ed

digi bizalmat és a munkánkhoz nyújtott támogatást. 
Kérem fogadják el beszámolónkat. 
Egyúttal én külön is megköszönöm az eddig élvezett bi

zalmat. 10 évig 2 teljes és egy fél ciklusban vettem részt 
az Egyesület elnökségének munkájában, mint EB elnök, na

gyon izgalmas, nem mindig könnyű időszakban. Örülök, 
hogy részese lehettem ennek a munkának, köszönöm hogy 
megbízásukkal lehetővé tették ezt számomra. 

Engedjék meg, hogy a most megválasztandó új vezetés
nek néhány gondolatot a figyelmébe ajánljunk: 

Helyezzenek nagy súlyt a helyi csoportok és szakosztá
lyok munkájára. Fordítsanak nagy figyelmet az új erdőtu
lajdonosokra, mint az Egyesület potenciális tagjaira. 

A vándorgyűlések szervezésénél folytassa azt a gyakor
latot - amit itt is tapasztalhattunk - , hogy a résztvevők sok 
szakmai bemutatóhely közül választhassanak. S noha ez a 
rendszer sokkal több erőfeszítésébe kerülhet a rendezőknek, 
mint a tegnapi nap sikere is jelzi - megéri. Gratulálok a 
zalaiaknak! 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1997-98. évi 
gazdálkodásának főbb számai EFt-ban: 

Bevételek 1997 terv 1997 tény 1998 terv 

Eqyéni tagdí j 4000 4231 6137 

Jogi tagdí j 6500 6070 6060 

Tanulmányutak (nettó ) 1000 3506 2000 

Rendezvények - 218 -

Kamat 2000 2270 2500 

Pályázatok 1700 1202 1200 

Állami támogatás 300 600 600 

SZJA 1%- a 1000 1198 1200 

Egyéb 1070 5328 4296 

Vállalkozás 100 21 30 

(Könyvért) -
Összesen: 17 670 23 893 24 023 

Kiadások 1997 terv 1997 tény 1998 terv 

Bér +  járuléka 3768 3991 4556 

MTESZ taqdíj és szolgáltatá s 2364 2720 2910 

Nemzetközi tagdí j 200 116 350 

Belföldi kiküldeté s 300 181 238 

Külföldi kiküldetés 460 553 450 

Erdészeti Lapok 8245 5133 10956 

Egyebek 4233 5133 4893 

Összesen: 19570 22393 24 35 3 

Eredmény: -1900 +1500 -330 

A küldöttközgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Ezután Bognár Gábor a Mandátumvizsgáló Bizottság mun
kájáról tett jelentést. 

Schmotzer András elnök az Alapszabály módosítással 
kapcsolatos előterjesztést teszi meg, amit a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. 

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága 
Dr. Várhelyi István, 

a közgazdaságtudomány kandidátusa részére 
tudományos munkássága és tudományszervező tevékenysége elismeréséül 

VEAB EMLÉKPLAKETTET 
adományozott. 



DR. B O N D O R ANTAL 

a Díjbizottság elnöke jelentést tesz a 
kitüntetettekről: 

Az OEE 
Választmánya 

BEDŐ ALBERT 
EMLÉKÉRMET 

adományoz 

DR. M A G Y A R J Á N O S 
erdőmérnöknek, 
nyugalmazott egyetemi tanárnak, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának. 

Erdőmérnöki oklevelét 1937-ben szerezte. 
1951-ig dolgozott a gyakorlatban, 1951-54 
között az Erdészeti Tudományos Intézet 
igazgatója, 1955-től 1994-ig egyetemi ta
nár, főigazgató, rektorhelyettes. 
Az erdőrendezés, erdőművelés terén mun
kássága meghatározó. A „V" fás erdőneve
lés, a nyár fatermesztés megalapozása, az 
erdőrendezési utasítás, a dendrometriai 
mércék megalkotása fűződnek nevéhez. 
Feltárta a hazai álományalkotó fafajok va
lóságos termőhelyi szórásmezejét, új fater
mési tábla szerkesztési eljárást dolgozott 
ki. Közel fél évszázadot töltött az erdé
szeti kutatásban, felsőoktatásban. Elé
vülhetetlen érdemeket szerzett a Faipari 
Mérnöki Kar életrehívásában. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1936. 
óta tagja. Több ciklusban volt a Választ
mány, a Szerkesztő Bizottság tagja. A ma
gyar erdésztársadalom kimagasló egyénisé
ge, aki magas kora (87 éves) ellenére je

lenleg is rendkívüli buzgalommal és szak
maszeretettel fejti ki tevékenységét az er
dészet fejlesztése érdekében. 
Az utóbbi időkben kevés kitüntetés jutott 
a tudomány, a kutatás területén dolgozó 
munkatársaknak. Ebben az évben Vándor
gyűlésünk a „szervezett erdészeti kutatás, 
az Erdészeti Tudományos Intézet 100 éves 
jubileuma" jegyében történik. 
Magyar János kitüntetésével az Erdészeti 
Tudományos Intézet legidősebb igazgató
jának és személyén keresztül a magyar er
dészeti kutatás és felsőoktatás minden 
résztvevőjének fejezi ki elismerését és 
megbecsülését az OEE Választmánya. 

N A G Y L Á S Z L Ó 
erdőmérnöknek, 
a ZALAERDŐ Rt. nyugalmazott 
vezérigazgató helyettesének, 
az Igazgatóság elnökének. 

Egyetemi tanulmányainak befejezése, 1958 
óta szolgálja a zalai erdőket. 
Az első időszakban a szentpéterföldei er
dészetnél szerzett erdészeti gyakorlatot, 
majd a csömödéri üzemben az iparvasúti 
szállítás és a fafeldolgozás területén dolgo
zott. 
Később a nagykanizsai műszaki erdészet 
vezetőjeként gondoskodott a termelés mű
szaki feltételeinek biztosításáról. Ezt köve
tően közgazdasági osztályvezetőként, majd 
gazdasági igazgató helyettesként és vezér
igazgató helyettesként látta el kiemelkedő 
színvonalon feladatát. Intézkedéseiben ér
vényesült a gazdaságosság és a hatékony
ság. 
Kiemelt gondot fordított a ZEFAG, majd 
a Zalaerdő Rt. pénzügyi helyzetének stabi
lizálására, fizetőképességének fenntartásá
ra. 
Egész tevékenységéért országosan is kiér
demelte a szakemberek elismerését és meg
becsülését. Az Országos Erdészeti Egyesü
let tagja. Tanácsaival és aktív részvételével 
ma is segíti a helyi csoport munkáját. 

A jelenlegi kitüntetést négy évtizedes ki
emelkedő szakmai és egyesületi munkája 
elismeréseként adományozza az OEE Vá
lasztmánya. 

S Z A K Á C S L Á S Z L Ó 
erdésztechnikusnak, 
a Zalaerdő Rt. 
Zalaegerszegi Erdészete 
kerületvezető erdészének. 

Szakács László 1966-ban szerzett erdész-
technikusi oklevelet Sopronban. Kezdő 
gyakornoki éveiben a Zalaegerszegi Erdé
szetnél beosztott erdészként szolgált. Ke
rületvezetői kinevezése, 1970. óta szakmai 
pályája a zalaegerszegi Alsóerdőhöz kötő
dik. Egy olyan különleges helyzetű erdő
tömb gazdája, amely amellett, hogy értékes 
faállományok alkotják, még a város életé
nek egyik színteréül is szolgál. Nap mint 
nap ezrek fordulnak meg itt, sajnos nem 
mindig csak „közjóléti" céllal. Ez a külön
leges körülmény jelentős többletterhet ró a 
vállára. 
Feladatát így is magas szakmai színvona
lon, a legkisebb részletre is figyelő alapos
sággal látja el. Ennek köszönhető, hogy 
munkáját nemcsak felettesei, hanem a vá
ros többezres kritikus közönsége is elisme
ri. 
Egyesület-közéleti tevékenységet 1980-tól 
folytat. Azóta tagja az Erdészettörténeti 
Szakosztálynak. A komoly hagyományok
kal rendelkező zalai erdőgazdálkodás múlt
jának egyedüli kutatója. Ezirányú tevé
kenységének értéke nehezen felbecsülhető. 
Fontosabb írásai a két világháború közötti 
erdészeti igazgatás, az államosítás és a 
MÁLLERD megalakulása témakörében je
lentek meg. Kutatási eredményeit a szak-
osztályülések gyakori előadójaként ismer
teti. 



Az OEE 
Választmánya 

KAÁN KÁROLY 
EMLÉKÉRMET 

adományoz 

B A J C S Y E N D R E 
vasúti és hadmérnöknek, 
a Mátravasút-Gyöngyös 
nyugalmazott 
vasúti üzemevezetőjének 

Iskoláit a Felvidéken végezte. Vasúti- és 
hadmérnöki képesítését a prágai Károly 
Egyetemen szerezte. Munkahelyei: MÁV 
Vezérigazgatóság, Budapest, a Mozdony
szolgálati Csoport főnöke; Börzsönyi vas
utak - vonalfőnök, Mátravasút - vonalfő
nök. 
Munkáját nagy szakmai hozzáértéssel vé
gezte. Különösen nagy érdemeket szerzett 
a Mátravasút rekonstrukciójának előkészí
tése és végrehajtása során. A vasúti re
konstrukció befejeztével sikerült olyan biz
tonságos, kényelmes és kulturált személy
szállítást megvalósítani, ami maximálisan 
kielégíti a közjóléti létesítménnyel szem
ben támasztott követelményeket. 
Erdei Vasutak vonatkozásában fontos sze
repet vállalt a nehézfelépítményű" sínrend
szer (23,6 kg/fm), a vezetéknélküli forga
lombiztosító hírközlő rendszer, központi 
állítású váltórendszer, önműködő jelzők és 
útsorompók megvalósításában. Nagytelje
sítményű motormozdonyok (MK 48-2000) 
légfékezésű kocsiállomány bevezetésében 
is meghatározó volt tevékenysége. A vál
tozó kor követelményeihez igazodva az Ál
lami Erdei Vasutak jelzési, forgalmi és vas
útkezelési utasítását elkészítette, mely az
óta is hatályos. 

D R S. N A G Y L Á S Z L Ó 
oki. erdőmérnöknek, 
oki. tájrendező szakmérnöknek, a 
Természetvédelmi Felügyelőség 
nyugalmazott igazgatójának 

Nevezett több mint 40 éves szakmai élet
útja során kiemelkedő teljesítményt muta
tott fel úgy az erdészeti gyakorlatban, mint 
a magyar erdők és tájak természeti érté
keinek megóvásában, illetve az egyesületi 
közéletben. 
Életútja első felében erdészeti szakirányí
tói, erdészetvezetői (Tállya, Lillafüred), 
osztályvezetői (K-Bükki ÉG.), főmérnöki 
(ERFÁTERV) beosztásokban dolgozik. 
1973-tól az OTH, ill. az OKTH vezetői 
munkaköreiben tevékenykedik, 1985-től a 
Bp-i Tv-i Felügyelőség igazgatójaként je
lentős szerepe volt 330 eha természeti te
rület, benne 210 eha erdő védelem alá he
lyezésében, a többcélú erdőgazdálkodás 
gyakorlatának kialakításában. Foglalkozot t 
az optimális tájhasznosítás elméleti kérdé
seivel (doktori értekezés), a táj- és környe-
zetértékelés problémáival, támogatta az ez-
irányú erdészeti kutató- és oktatómunkát. 
Az OEE-ben 1955-től rendezvények és 
konferenciák szervezője. A Tájfejiesztési 
és Környezetgazdálkodási Szakosztály 
munkáját megalakulása óta szervezi (veze
tője, majd elnöke), kapcsolata kiváló a tag
sággal. Képviseli az OEE-t a MTESZ-ben 
(a Bp.-i Szervezet tagja, a központi Kör
nyezetvédelmi Biz. titkára stb.), a Magyar 
Környezetvédelmi Egyesületben. 

S P O N G A J Ó Z S E F 
erdésztechnikusnak, 
az Alba Rabinia Erdészeti Bt. 
(Örkény) irányítójának 

Az erdészeti szakmában 38 éve dolgozik. 
14 évi állami erdőgazdasági szolgálat után, 
20 évet töltött a szövetkezetnél, jelenleg 
pedig magán és erdőgazdálkodó betéü tár
saságot irányít. Ezen időszak alatt irányí
tásával 415 ha erdőfelújítás, 1048 ha erdő 
telepítése valósult meg és 1903 ha erdőte
rület szakkezelését látta el. 
A rábízott társadalmi és erdészeti egyesü
leti feladatokat, megbízatásokat maradék
talanul elvégezte, önzetlenül, szakma iránti 
elhivatottsággal. Jelentős és kiemelkedő az 
1982. évi Országos Fásítási Hónap orszá
gos megnyitójának szervezésében kifejtett 
munkája, valamint az annak emlékére Ör
kényben általa megvalósított 23 ha nagy
ságú községi parkerdő. 
Számtalan munkahelyi, minisztériumi és 6 
esetben eredményes fásításért kapott kitün
tetés, érem, oklevél jelzi, hogy folyamato
san és állandóan magas színvonalon tett 
eleget a szakmai követelményeknek. A 
magánerdő-gazdálkodás kialakulásakor 
azonnal felismerte, hogy volt munkahelyén 
lévő falvakban az erdők fenntartása, meg
óvása érdekében meg kell szervezni a tu
lajdonosok közötti erdőgazdálkodó szerve
zetet. Szervező munkája eredményre ve
zetett. Az országban elsők között hozott 
létre társult magánerdő-gazdálkodó szerve
zetet. 

Az Országo s Erdészet i Egyesüle t Választ -
mánya a z Egyesületben végzet t kiamgasl ó 
társadalmi munkájáér t „Elismerő Okleve
let" adományozott : 

Bedő Istvánnak (Zalaegerszeg i HCs) ; Hal
lók Józsefnek (Sárospatak i HCs) ; Jónyer 
Lászlónak (Egr i HCs) ; Kató Sándornak (Pé-
csi HCs) ; Kerényi Bélának (Gödöllő i HCs) ; 
Dr. Kozma Ferencnek (Kaposvári HCs) ; Ma
rosi Györgynek (Sopron i HCs) ; Miklósi La
josnak (Mátrafüred i HCs) ; Pávó Árpádnak 

(Pest m . Magánerdőgazdálkodás i HCs) ; 
Pintér Lajosnak (Nagykanizsa i HCs) ; Pus
kás Pálnak (Debrecen i HCs) ; Sárdi Ferenc-
nének (Gödöllő i HCs) ; Dr. Spingár Ferenc
nek (Kaposvár i HCs) ; Sztárcevity Ervinnek 
(Bajai HCs) ; Török Józsefnek (Miskolc i 
HCs); Bogdán Józsefnek (Erdőhasználat i 
Szo.j; Dósa Gyulának (Erdészeti Erde i Isko -
lák Szo.) ; Gácsi Józsefnek (Magán - é s 
Társult Erdészet i Szo.) ; Matyasovszky And
rásnak (Erdőművelés i Szo.) ; Szabó József
nek (Gépesítés i Szo.) . 



HALASZ GÁBOR 

a Választási Bizottság elnöke ismertette a bizottság felada
tát, a tisztújítás előkészületeit. 

A helyi csoport üléseken folytatott őszinte hangvételű be
szélgetésekből kiderült, hogy úgy ítéli meg a tagság az er
dészet helyzetét, hogy sajnos nem jobb a mai magyar át
lagnál, sőt több esetben hátrányosabbnak tekinthető. Még 
mindig érezni az átalakulás hatását, még mindig kezelni kell 
az átmeneti állapotokat. A biztonságérzet hiánya nagy gon
dot jelent egy ilyen ágazatban, ahol úgy kell gondolkodni 
a szakembernek, hogy az erdők tartamosán biztosítsák a 
leggazdaságosabban elérhető hasznokat több emberöltővel 
előbbre. Az ország különböző részeit és a múló időt tekintve 
igen eltérő a hangulat. Mutatkozik a kemény elszántság, a 
bizakodás és a csüggedés is. 

A helyi csoport üléseken megszerveztük, hogy a Válasz
tási Bizottság valamelyik tagja részt vegyen. A helyi cso
port vezetőségválasztó és jelölő ülései a kitűzött határidőn 
belül befejeződtek. 

Az új elnökség jelölt listájára kerültek betűrendi sorrendben 
azok, akik jelölésüket írásos nyilatkozatukkal vállalták és 
megküldték a bemutatkozó anyagukat. 

Elnök-jelöltek: 
Káldy József vezérigazgató, 

Mecseki Erdészeti Rt. 138 db* 
Kondor Endre vezérigazgató, Ipolyerdő Rt. 50 db 

Általános alelnök-jelöltek: 
Dauner Márton Imre elnök, FM Erdészeti Hivatal 28 db 
Gencsi Zoltán ügyv. igazgató, 

Hortobányi Közhasznú Társaság 36 db 
Varga Béla ny. osztályvezető, Eger 40 db 
Dr. Viharos Zsolt vezérigazgató, 

Balatonfelvidéki Eg. Rt. 84 db 

Erdész alelnök-jelöltek: 
Iványos László erdészetvezető, Ráckeve 38 db 
Répászky Miklós, Abádszalók 150 db 

Magánerdőgazdálkodást képviselő alelnök-jelöltek: 
Dr. Balázs István közigazgatási tanácsadó, 

FM Erdészeti Hivatal 27 db 
Dr. Péti Miklós igazgatóhelyettes, 

ÁESz Veszprémi Igazgatóság 120 db 
Telegdy Pál elnök, ERDŐSZÖV Rt. 41 db 

Ellenőrző Bizottság, illetve Felügyelő szerv: 
Elnök, illetve^ tagok: 
Kolozsvári Ákos gazdasági főigazgatóit., 
ÁESz Budapest 67 db 
Dr. Lett Béla egyetemi docens, Soproni Egyetem 21 db 
Dr. Ódor József ügyvezető, 

Gordiusz Holding Baja Kft. 16 db 

* A darabszámmal feltüntetett szavazatok az érvényesen szavazó 
országos küldöttek - 188 - számához viszonyítandó, míg a %-os 
arány a területi képviselőkre szavazók - területileg érintett küldöt
tek - szavazati arányát jelenti. 

Tasi Lászlóné közigazgatási vezérigazgató, 
Északerdő Rt. 52 db 

Dr. Mészáros Károly rektorh., Soproni Egyetem 32 db 

Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottság elnök-jelöltek: 
Dr. Bondor Antal ny. főigazgató, egy. tanár, 

Budapest 59 db 
Dr. Oroszi Sándor tud. titkár, 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 43 db 
Dr. Szikra Dezső igazgatóit., Duna-Ipoly N.P. 86 db 

Területi képviselő-jelöltek: 
Győr-Sopron-Moson, Vas, Zala és Veszprém megye: 
Dr. Markovics Tibor körzetvezető felügyelő, 

Fertő-Hanság N.P. 20% 
Ormos Balázs vezérigazgató, Tanulmányi 

Erdőgazdaság Rt. 

Baranya, Somogy és Tolna megye: 
Bognár József erdészeti igazgató, Nagyatád 100% 

Pest, Fejér, Komárom, Esztergom megye és Budapest: 
Dr. Bach István főosztályvezető, OMMI 27% 
Balogh László erdészetvezető, Pilismarót 52% 
Fritsch Ottó erdőfelügyelő, ÁESZ Budapest lg. 21% 

Nógrád-Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 
Bak Julianna osztályvez.h., Északeerdő Rt. 60% 
Fejes Dénes vezérigazgatóit., Mátra-Nyugatbükki Rt. 40% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jásznagykun-
Szolnok megye: 
Gábor Gusztáv igazgatóit., ÁESz Debreceni lg. 89% 

Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye: 
Puskás Lajos oktatási igazgató, DALERD Rt. 96% 

Tisztelt Tagtársaink! 
1998. máju s 5-é n délben megdöbbent ő hír t közöl t velün k Horvát h Jó-
zsef, a  Kaposvári HCs . titkára : meghal t Kincse s Benjámi n tagtársunk , 
aki eddi g is özvegye n nevelt e 8  gyermeké t A  legidőseb b 2 1 éves, a 
legfiatalabb 9 , küzülük 1  munkanélküli, a  többiek mé g tanulnak . 
Nyolc árv a gyerme k részér e kérjü k segítségüket ! Mive l elsősorba n 
készpénz segítségr e szorulnak , ezér t az Országos Erdészeti Egyesület 
sorszámozott csekkeket bocsá t a  segíteni szándékozó k részére. A be-
érkezett összege t elkülönítette n kezeljük , é s a tisztújító közgyűlése n 
megválasztott elnökség határozat a szerin t bocsátjuk a  gyermekek ren -
delkezésére. 
Kérünk benneteke t segítsetek ! 

Köszönettel: 
Marjai Zoltánné 

A hely i takarékszövetkezet az alábbi igazolást adt a Szerkesztőségünk-
nek: 

Igazolás 
A Nagyatá d é s Vidéke Takarékszövetkeze t Lábodi Kirendeltség e iga -
zolja, hog y „Kincse s Anit a é s testvérei" néve n lakosság i folyószáml a 
került megnyitásra , melyne k számlaszáma: 

67000038-10004641. 
Lábod, 1998 . május 5. 

Lassú Istvánn á 
kir. vezet ő 

Ivánné Sz . Andrea 
előadó 



100 éves az 
Erdészeti Tudományos Intézet 

DR. FÜHRER ERNŐ főigazgató: 

Az Erdészeti Tudományos Intézet, amely az egykoron Sel
mecbányán megalapított Magyar Királyi Erdészeti Kísérleti 
Állomás jogutódja, ebben az évben ünnepli 100 éves fenn
állását. 

100 év oly időtávlat, amely alatt a lassan növő" fák, a 
hozzájuk kapcsolódó életközösségek, és mindezek környe
zetükkel szoros kölcsönhatásban álló rendszerei, az erdei 
ökoszisztémák fejlődésében is már mérhető vátlozások fi
gyelhetők meg. A századforduló előtt igen sok gondolkodó 
és döntéshozó ismerte fel, hogy hazánk társadalmi és gaz
dasági felemelkedéséhez elengedhetetlen a szétforgácsolt, 
szigetszerűen élő szellemi erőink koncentrálása és a termé
szettudományi ismeretek célorientált hasznosítása. 

Már 1874-ben, az Országos Erdészeti Egyesület Kalo
csán megrendezett éves rendes közgyűlésén, Fekete Lajos, 
a selmeci akadémia rendkívüli tanára előadás keretében tett 
javaslatot a hazai erdészeti kísérletügy megszervezésére, 
melyben F e k e t e La jos a l áhúz ta , hogy „...a termé
szettudományok gyors előrehaladásukat csak a kísérletek
nek köszönhetik. Megszűnt már azon kor, midőn a szoba
tudósok spekulációjuk által hittek megfejteni a legfontosabb 
kérdéseket, s a természetvizsgálók annak tudatára jöttek, 
hogy a ... dolgok ... észlelés, vizsgálat és kísérletek útján 
dönthetők el, s ítélhetők meg." A közgyűlés az indítványt 
elfogadta. Sajnos, 10 év múlva, 1884-ben újra csak Fekete 
Lajos írja az Erdészeti Lapokban a következőt: „...a tudo
mányos vizsgálódások és kísérletek tételére hol van ma na
gyobb szükség, mint hazánk erdészeti terén ; hol e tekintet
ben éppen a szellemi, de különösen az anyagi erők hiányá
ban, majd semmi sem történt." Bedő Albert országos főer-
dőmester szerint: „...az erdészeti kísérlet ügyének a szüksé
ges mértékre való kifejlesztése azért nem történhetett meg, 
mert a magyar erdőgazdaság az erdőtörvény megalkotása 
óta oly átmeneti korszakot él, amelyben a rendelkezésre álló 
szakerők összes működését a szerves gazdasági alkotások 
közelebbi teendői, s a folyó kezelési ügyvitel veszik igény
be." Bedő Albert 1892-ben a selmeci akadémia újonnan 
épült palotájában megfelelő helyet biztosított egy majdan 
létesítendő erdészeti kísérleti állomás számára. Az Erdészeti 
Lapokban 1893-ban megjelent Vadas Jenőnek „Szervezzük 
a magyar erdészeti kísérietügyet" című tanulmánya. Ebben 

leírja, hogy a kísérleti állomások célja: „...önálló kísérletek
kel, kutatásokkal s megfigyelésekkel az okszerű erdőgazda
ságnak biztos alapot teremteni, vagyis útmutatást adni arra 
nézve, miképpen lehet országunk különböző talaj- és éghaj
lati viszonyai között lehetőleg legértékesebb erdőket nevel
ni...". 1896-ban az Országos Erdészeti Egyesület Budapes
ten megrendezett közgyűlésén Vadas Jenő felvetette az er
dészeti kísérletügy szervezésének és tárgyainak kérdését. 
Kiemelte, hogy „a kísérletügy ... szervezése most már ége
tően sürgős..., minden elmulasztott napja csakugyan elvonja 
erdőgazdaságunktól azt a feltételt, melytől fejlődése függ." 
Hivatkozik az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szö
vetségének azon véleményére, amely szerint „ahol az erdő
gazdaság alárendeltebb jelentősége miatt korlátoltabb fej
lettségű, ahol tehát alacsony fokon áll, ott az erdészeti kí-
sérletügy jelentősége is sokkal csekélyebb." Az Országos 
Erdészeti Egyesület Vadas javaslatát és indítványát helyes
léssel elfogadta és újból megerősítette, hogy „az erdészeti 
kísérletügy mielőbbi megszervezése, mint a nemzet vagyo-
nosodását előmozdító kincs értékének fokozása, s ennél fog
va az erdőgazdaság gyarapítása szempontjából feltétlenül 
szükséges". Végül 1897. december 31-én Darányi Ignác 
miniszter úr aláírta az önálló, közvetlen a minisztérium 
fennhatósága alatt álló, Selmecbányái Erdészeti Kísérleti Ál
lomás létesítéséről intézkedő 12650 sz. rendeletet. Hogy ez 
a rendelet kiadásra került, abban az Országos Erdészeti 
Egyesületnek elévülhetetlen érdeme volt. 

Az első igazgató Vadas Jenő 24 éves vezetői munkássá
ga alatt azt a ma is korszerű ökológiai-ökonómiai felfogást 
érvényesítette, miszerint „a kísérleti állomások ... feladata 
az erdőgazdaság összes dolgaiban tanulmányokat, kutatáso
kat, kísérleteket tenni, hogy azok alapján biztosan legyenek 
megállapíthatók azok az erdőgazdasági elvek, melyeknek 
alkalmazásával az erdők jövedelmezősége, a tartós mértékig 
fokozható". 

A Földművelésügyi Minisztérium 1898. évi 11. számú 
kiadványában lefektették az Erdészeti Kísérleti Állomások 
Működési Szabályzatát, mely szerint a Selmecbányái köz
ponti állomást munkájában 4 külső kísérleti állomás segíti. 
Ezek az akkor már működő 4 erdőőri szakiskolánál, Király
halmán, Vadászerdőn, Lipótújváron és Görgényszentimrén 
létesültek. 

Szakma- és tudománytörténeti szempontból is jelentős 
esemény volt az „Erdészeti Kísérletek" 1899. évi megjele
nése, amely a két világháború viszontagságos éveit leszá
mítva töretlenül, 1954. óta „Erdészeti Kutatások" címmel 
közli a legfontosabb tudományos eredményeket. 

Kezdetben a kutatások célja a domb- és hegyvidéki er
dőgazdálkodás fejlesztése volt, ugyanakkor Vadas Jenő irá
nyításával megindult annak a megfigyelő, adatgyűjtő és kí
sérleti munkának a kiépítése, amely később az alapkutatá
sok fejlesztését tette lehetővé. 

Eredményes kísérleti- és tudományszervező munkája el
ismeréseként Vadas Jenőt 1910-ben az Erdészeti Kutató In
tézetek Nemzetközi Szövetsége (IUFRO) - melyhez csatla
kozási szándékát Magyarország 1903-ban nyilvánította ki 
- , egyhangúlag elnökévé választotta. 

Az első világháború után az erdészeti kísérletügy köz
pontja Sopron lett, ahova a kísérleti állomás az akadémiával 
együtt áttelepült. A kísérleti állomás, illetve 1933-tól Ma
gyar Királyi Erdészeti Kutató Intézet vezetője 1923-tól 
1940-ig Roth Gyula egyetemi tanár. A magyar erdészkuta
tók nemzetközi szinten is elfogadott kísérleti eredményeket 
produkáló tevékenységének elismeréseként a IUFRO 1936-



ban Magyarországon rendezte meg soron következő kong
resszusát. Ezt követően a Magyar Királyi Erdészeti Kutató 
Intézet tevékenysége visszaszorult, Roth Gyula 1940-ben 
lemondott az intézet vezetéséről, melyet Magyar Pál vett 
át tőle. A II. világháború vihara, a harctéri események kö
vetkeztében a kutató intézet elveszítette teljes műszerfelsze
relését, megrongálódtak bútorai és tönkrement értékes irat
tára, könyvtára is. 

A II. világháború után az intézet a Magyar Állami Er
dőgazdasági Üzemek (MÁLERD) irányítása alá került. Ve
zetését Bokor Rezsó' főerdőtanácsos, címzetes egyetemi ta
nárra bízták. 

Igazán nagy fordulatot azonban a 4045/1949. számú kor
mányrendelet jelentette, amely június 1-i hatállyal és buda
pesti székhellyel létrehozta az Erdészeti Tudományos Inté
zetet (ERTI). 

Ezt követően egyre szélesedő szervezeti-személyi-tech
nikai-területi bázison bontakozott ki az a rendkívül sokirá
nyú kutató munka, amely az intézet soron következő félév
százados tevékenységét jellemzi. Az Intézet karizmatikus 
egyéniségű vezetői, Roller Kálmán, Magyar János, Lady 
Géza, Partos Gyula, Keresztesi Béla és Bondor Antal az 
egyre bővülő és gazdagodó feladatkörnek megfelelően ala
kították ki az intézet differenciált osztályokra és állomások
ra tagozódó szervezetét. 

A hagyománynak megfelelően az ERTI-ben elsősorban 
alkalmazott, az erdőgazdálkodás gyakorlati, főként a fater
mesztés és a fakitermelés fejlesztésére irányuló komplex 
kutatómunka folyt és részben folyik ma is. A kutatómunka 
számos eredménye mélyen beivódott a gyakorlat mindenna
pos tevékenységébe, ezt a szakemberek evidenciaként keze
lik, sokszor talán méltatlanul is elfelejtve abban a kutató
munka szerepét. Mára bizonyítást nyert, hogy a tartamos 
fatermesztéssel nemcsak az erdő naturáliákban kifejezhető 
értékeit, hanem az erdő egyéb immateriális szolgáltatásait 
is növelhetjük. A tudományos eredmények azt is bizo
nyították, hogy hogy a szakszerűen kezelt erdő nemcsak 
ellenállóbb a káros környezeti hatásokkal szemben, nem
csak több és jobb minőségű faanyagot szolgáltat, hanem a 
jóléti és a védelmi funkciók ellátására is alkalmasabb. 

Ez a gazdag, hullámvölgyekkel és csúcsokkal tarkított 
múlt, a harmadik évezred küszöbén további kutatómunkára 
kötelezi a mára csekély számúvá zsugorodott kutatókat, ku
tatásszervezőket egyaránt. Ennek megfelelően az Intézetben 
folyó kutatás és szakmai tevékenység ma már csak öt disz
ciplína keretében, az erdészeti ökológia, az erdőművelés, a 
nemesítés, az erdővédelem és ökonómia témákban, az inté
zet központi és regionális bázisain folyik. 

Olyan tudományos intézetre van szükség, amely képes 
eredményeivel elősegíteni a hazai erdőgazdálkodás fejlesz
tését, ahhoz korszerű biológiai és ökonómiai alapokat szol
gáltat, tudományos hátteret nyújt egy jól szervezett szakta
nácsadó hálózathoz, lépést tart az erdészettudomány nem
zetközi fejlődésével, együttműködik az oktatással és hasz
nos ismeretanyagot szolgáltat a társadalom szemléletének 
formálásához. 

Az erdőgazdálkodás, természetes környezetünkbe történő 
tudatos, több évszázadra visszatekintő emberi beavatkozás, 
melynek alapfilozófiája a hosszú távú gondolkodásmód 
volt, melyet mi erdészetk tartamosságnak, a széles közvé
lemény pedig fenntartható fejlődésnek nevez. Kezdetben a 
tartamos erdőgazdálkodás csak az erdők területének meg
tartását, annak növelését, majd pedig az erdők minőségének 
javí tásá t j e len te t te . Később azonban, amikor termé
szettudományi alapismereteink fejlődése a tapasztalatok 
gyűjtését szolgáló megfigyelések mellett a tudatos szakmai 
kísérletek elvégzését is lehetővé tette, erdész elődeink fel
ismerték az erdő nyersanyagszolgáltató szerepén túl annak 
védelmi és globálökológiai jelentőségét. 

E folyamatban erdész-kutató elődeink megalapozó mun
kája, az erdészeti kísérlet- és kutatásügy intézményeinek lét
rehívása és ezek folyamatos, máig tartó működtetése nél
külözhetetlen volt. Ezért az Erdészeti Tudományos Intézet, 
illetve jogelődjének a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás 
megalapításának 100. évfordulóján tisztelettel adózunk azon 
erdészkollégáknak, akik a megalapozást, majd pedig a fenn
tartás nehéz és keserves gondjait magukra vállalták és soha 
nem lanyhuló lelkesedéssel küzdöttek az erdészetikutatás, 
ezen keresztül az erdőgazdálkodás fejlesztésének érdeké
ben. 

A harmadik évezred küszöbén múltunk bizakodásra ad 
okot, mert érezzük, hogy az Európai Unióhoz való csatla
kozás előestéjén szükség lesz a szakmai megújhodásra és a 
bővülő társadalmi elvárásokat teljesítő erdőgazdálkodás fel
virágoztatására. Mindez nem képzelhető" el a fejló'dés útját 
megalapozó, korszerű és magas színvonalú erdészeti ku
tatás eredményei nélkül. Előre mutató munkálkodásunk 
mellett azonban továbbra is szükségünk lesz a visszatekin
tésre, az elődök munkáiból való muníció gyűjtésére, és 
szakmánk egyértelmű, a kutatás ügye melletti kiállására. 

A kutatás történetét méltató előadás után dr. Führer Ernő 
Vadas Jenő emlékérmet adományozott 
Dauner Márton, Feiszt Ottó, dr. Gőbölös Antal, Halász 
Gábor, Kovács Gábor, dr. Pethó' József, Schmotzer And
rás és Sódar Pál uraknak. 



Szünet után a kitüntetettek nevében 
MAGYAR JÁNOS a következőket mondotta: 

A velem együtt kitüntetettek nevében, velük egyetértésben 
mindössze én kértem és kaptam szót. Akik ma kitüntetést 
kaptunk, a munkánkban azt az életelvet igyekeztünk meg
valósítani, amely szerint a közösségben éld embernek első
sorban nem jogai vannak, hanem kölcsönösen kötelességei 
egymás iránt. Mi a munkánkban ehhez az életelvhez iga
zodtunk. Őszinte örömünkre van, hogy szaktársaink közül 
ezt többen is felismerték és mert felismerték, érdemeink el
ismerése végett kitüntetésre javasoltak bennünket. Köszö
nöm a javaslatukat, kitüntetett társaim nevében is. Köszö
nöm azoknak a szakmabelieknek, akik a javaslatot felkarol
ták és megvalósították. Minden igen tisztelt és kedves hallg
atómnak öreg fejemmel a legjobbat kívánom, amit ép ésszel 
kívánhatok, további munkájukban az erőt és egészséget! 

Ezután a külföldi meghívottak köszöntötték a közgyűlést. 
Manfréd Zielke a Német Erdésezti Egyesület, Franz Ratz 
Ausztria erdészei, Vlado Bratkovih a szlovén erdészek ne
vében szólt. 

Dr. Hajas József a MTESZ nevében, dr. Tardy Pál az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Hor
váth Tibor a FATE, dr. Kovács Mátyás a környezetvé
delmi tárca, Dauner Márton a Földművelésügyi Miniszté
rium, Koleszár István a Vagyonkezelő" Részvénytársaság, 
Rakonczay Zoltán mint volt alelnök, dr. Koloszár József 
a Soproni Egyetem nevében köszöntötték a Közgyűlést. 

Ezután SCHMOTZER ANDRÁS 
mondta el búcsúbeszédét: 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
Zárszómat a köszönet hangjával kell kezdenem. Megköszö
nöm a Zalaerdő Rt. vezetésének és valamennyi munkatár
sának, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 1998. éves 
nagy rendezvényét ilyen kiválóan megszervezték. Köszö
nöm a tagság és a jelenlévők nevében. Mind tartalmilag, 
mind külsőségekben tanúi lehettünk egy kiváló csapatmun
kának, amelynek kapcsán még arra is volt figyelmük, hogy 
ezen rendezvényen a munkatársak egységes, új erdészruhá
ban jelentek meg. 

Az OEE elnökségének tapasztalnia kellett a tevékenysé
ge során, hogy Magyarországon elég különleges a demok
rácia. Amikor vettem magamnak a bátorságot, hogy elvál
laljam az elnök-jelöltséget, néhány meglepetéssel kellett 
szembenéznem. Az addig rendben van, hogy demokratikus 
választások útján a tagság megválasztja a mindenkori tiszt
ségviselőket, de tudomásul kell venni, hogy ez még nem 
jelent önmagában csapatmunkát. Időnek kell eltelni, amíg 
a tisztségviselők megtalálják egymással a közös hangot, 
megismerik egymás stílusát és szándékait a közös munka 
érdekében. Személyes véleményem, én jobban örülnék an
nak, hogy az Egyesület tisztújítása kapcsán összeállt teamek 
jelöltetnék magukat, mert egészen biztos, hogy nagyon sok 
energiát és időt lehetne megtakarítani a cél elérése érdeké
ben ahelyett, hogy sok esetben egymással foglalkoztunk és 

esetleg elvétettük a célt. Ezt nem kritikának szánom, hanem 
tapasztalataim alapján, jobbító szándékkal tettem ezen meg
jegyzést. 

Keressük a tradíciónk alapján a helyünket a társada
lomban. Azokat a feladatokat, amelyeket elvégeztünk -
amely nem volt kevés - olyan társadalmi változások kere
tein belül oldottuk meg, amelyben sokszor magunk sem bíz
tunk. Az a karizmatikus változás, az a sokszínűség, az a 
sokféle vélemény összehangolása szinte lehetetlen volt az 
elmúlt időszakban. Nézzük a példát: 

1991-ben célként megjelent, hogy a működő erdőgaz
dasági vertikumokat átértékeljük, igyekezzünk a faipart le
választani az erdőgazdasági alaptevékenységről. Ma arról 
beszélünk, hogy hogyan lehet egy korszerű erdőgazdasági 
vertikumban a piacgazdaság követelményeit figyelembe vé
ve eredményesen gazdálkodni. Ez a szakma - természetéből 
fakadóan - mindig foglalkozott bizonyos divatosnak tűnő 
eszmékkel. Gondoljunk csak az 1950-es évek fafaj-válasz
tási politikájára, ahol a fenyvesítés és a nyarak területének 
növelése volt a cél. Vajon érvényes ez napjainkra is? 

Szerencsésnek mondható, hogy ez az Egyesület ilyen kö
rülmények között - tudomásul véve a társadalmi kihívást, 
a szélsőségeket lefaragva - talpon tudott maradni etikailag 
és gazdaságilag is. 

Az elnökségem első 4 évi tevékenységéről az volt a tag
ság véleménye, hogy a rendszerváltozás kapcsán túl sokat 
foglalkoztunk az országos politikával és kevesebbet törőd
tünk a tagság érdekeivel. Ennek a korszaknak a jellemzője 
volt, hogy szinte hetente bombáztuk kérelmeinkkel, elkép
zeléseinkkel a politikai hatalmat miniszterelnöktől osztály
vezetőig. Hittük, hogy beadványaink kapcsán csodák fog
nak történni. Hát nem történtek csodák! Sok-sok beadvá
nyunkat még válaszra sem méltatták. Felismerve ezt a hiá
nyosságot, döntött úgy az Egyesületünk elnöksége és vá
lasztmánya, hogy az 1994. évtől kezdődő ciklusra 6 régió
képviselőt választ az elnökségbe. Ennek célja az volt, hogy 
ezáltal a tagság és az Elnökség közelebb kerüljön egymás
hoz. 

Számtalan meghívást kaptunk különböző egyesületi ren
dezvényekre. Szeretnék itt és most elnézést kérni mindazok
tól, hogy ezen meghívásoknak maradéktalanul nem tudtunk 
eleget tenni. 

Amikor 1990. április 28-án a küldött közgyűlés engem 
választott az Egyesület elnökének, nem tudhattam, hogy mi
lyen feladatra vállalkoztam. Sok töprengést okozott szá
momra, hogy szabad-e ezt a két tisztséget egyszerre, egy 
időben felvállalni. Számtalan esetben előfordult, hogy olyan 
kényszerhelyzetbe kerültem, hogy fel kellett mérnem, hogy 
az adott témában a szavazatomat úgy tegyem-e meg mint 
az Egyesület elnöke, vagy úgy, mint egy erdőgazdasági 
részvénytársaság vezérigazgatója. Nem emlékszem olyan 
esetre, hogy ne az országos érdekek mellett voksoltam vol
na. Felvetődik tehát a kérdés, hogy szabad volt-e ezt csi
nálni? Azt hiszem, hogy igen. 

Nem láthattam volna el az elnöki feladatomat, ha nem 
lettek volna olyan munkatársaim, akik nagyon sok terhet 
átvállaltak a társaság munkájában, mert a nyereséget, a 



szakmai munkát a tulajdonos és a hatóság éppen úgy elvárta 
a MEFAG Rt.-tól, mint más gazdálkodóktól. Nem tehettem 
volna meg ezt, ha nem állt volna mögöttem a család. Nem 
lehetett volna ezt megoldani, ha nem állt volna mögöttem 
a cég megfeleld anyagi kondícióval és infrastruktúrával -
ezek tények! 

Hogy meg kell válnom az elnöki poszttól ez természetes 
az alapszabályok értelmében. Nem vagyok sértett ember, 
boldog, vidám embernek tartom magam. Nem akarok taná
csot, iránymutatást adni az Egyesület új elnökségének. Biz
tosan meg fogja oldani a feladatát. A most leköszönő' el
nökség nevében biztosíthatom az új elnökséget, hogy ha 
igénylik a vélmeényünket, valamennyien készségesen a ren
delkezésre állunk, hiszen mi egy dologra esküdtünk fel, a 
magyar erdőkre és ennek gondozására, amelyet az Egyesü
let is zászlajára tűzött. 

Vágyálmokat is kergettünk az elmúlt időszakban. Hittük, 
hogy ez a szakma nagyon egységes, kívülállók ezt irigyelték 
tőlünk, pedig ez csak a látszat. Hiú ábrándnak tartom, hogy 
a szakma egységessé váljon, természetesen nem lemondva 
arról, hogy a legfontosabb szakmai kérdésekben továbbra 
is kerestetik az egység. Az élet nagyon sok területre elsodort 
bennünket. Igenis tudomásul kell venni, hogy nem közöm
bös az, hogy szakembereink hol dolgoznak, dolgoznak-e 
egyáltalán, ki tudják-e fejteni a társadalom és a magyar er
dők javára kreativitásukat. Nem szabad szem elől téveszte
nünk azt, hogy nem a tagság van az elnökségért, hanem 
fordítva. 

Számtalan példa igazolja, hogy tagjaink jelentős része az 
Egyesülettől csak a havonta megjelenő Erdészeti Lapokat 
kapja, amely - úgy ítélem meg - betölti rendeltetését, hi
szen minden kritika ellenére sikerült megtartani, megújítani 
lapunkat. 

Mitől lesz jobb az erdész közérzete? 
A közérzetünket saját magunknak kell formálni, csodákra 

nem várhatunk, nem fognak helyettünk megoldani semmit. 
Az elmúlt időszakban felerősödtek azok a folyamatok és 
módszerek, amelyet ennek a szakmának is meg kellett ta
nulnia és használnia kellett, ezt idegen szóval lobbizásnak 
nevezik. 

Nem politikai megjegyzésnek szánom, hogy munkánk 
során nagyon sok csalódás ért bennünket abban a tekintet
ben, hogy amikor egy politikust, vagy magas rangú állami 
közalkalmazottat igyekeztünk megismertetni szakmánk sa
játosságaival, céljainkkal, akkor az első szavunkat érdeklő
déssel hallgatták és elhitték, a második szavunkat már két
kedéssel, a harmadik szavunkat már közönyösen fogadták. 

Ezek a folyamatok olyan tényeket is eredményeztek, 
hogy egzisztenciálisan is megkérdőjelezték tevékenysége
met, és szerettek volna beosztásomból eltávolítani. Sok eset
ben el kellett döntenem, hogy kiálljak-e mint az Egyesület 
elnöke az igaz szakmai ügyért, vagy visszahúzódva, féltve 
esetleges egzisztenciámat, bölcsebb a hallgatás. 

Nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező' 4 év poli
tikája ilyen eszközökhöz nem fog nyúlni, ennél kulturál
tabb lesz. Ezt mint magyar állampolgár, elvárhatom. És 

végezetül hadd kérjek elnézést mindazoktól, akiket az 
elmúlt időszakban tisztségemből fakadóan - szándékaim 
ellenére - megbántottam. 

Az ténykérdés, hogy annyit, mint az elmúlt időszakban 
az erdészeti ágazattal (természetvédelemmel, vadgazdálko
dással) soha nem foglalkozott a társadalom. Számtalan kri
tika és elismerés jelent meg a sajtóban. Hogy milyen lesz 
a véleménye a társadalomnak, az elsősorban rajtunk múlik. 
Fokozni kell a társadalom felé ismeretterjesztési tevékeny
ségünket, hogy a kisiskolástól a nyugdíjasig ismerjék meg 
valódi munkánk lényegét, s ez alapján értékeljék tevékeny
ségünket. Mivel gazdálkodásunkat nem egy zárt üzem te
rületén folytatjuk, hanem minden állampolgár tetszése sze
rint járhat-kelhet erdeinkben, ezért „nyitott könyv"-et ismer
het meg. Tanítsuk meg az itt tartózkodó állampolgárainkat 
ebből a könyvből olvasni. 

Természetesen felvetődhet a kérdés, hogy ez a szabad
ságfok használ-e az erdőgazdálkodásnak. Egyre több helyen 
járva a világban, tapasztaltam, hogy korlátozzák az állam
polgárok mozgását az erdőben és számtalan esetben egy 
nemzeti parkot csak kemény belépődíj ellenében lehet meg
tekinteni. Befejezésül megköszönöm valamennyi tisztségvi
selőnek, a választmány, az elnökség, az ellenőrző bizottság 
tagjainak, a szakosztályoknak, helyi csoportoknak, az ügy
vezetésnek azt az áldozatos munkáját, amellyel bennünket 
támogattak. 

Engedjék meg, hogy most már - a még nem nyilvános
ságra hozott - új elnökségnek elkötelezett, sikerekben gaz
dag egyesületi tevékenységet kívánjak. 

Ezennel a jelenlegi elnökség nevében tisztelettel lemon
dok. 

1990. április 28-án, mint az Egyesület megválasztott új 
elnöke e versidézettel zártam gondolataimat. Hadd tegyem 
meg most is ugyanezt: 

Vörösmarty Mihály: 
„Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legne-

mesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük 
a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál 
olyan magasra tettük, mint lehel, mondhatjuk, térvén őseink 
porához; köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság, férfi 
munka volt." 

Felkérem Feiszt Ottó vezérigazgató urat az ügyvezető el
nöki teendő ellátására. 

FEISZT OTTÓ 

Köszönöm szépen. Külön köszönöm tagságunk nevében 
Schmotzer elnök úrnak az áldozatos 8 esztendőt, ami idő 
alatt irányították egyesületünket és a leköszönő főtitkárnak, 
valamennyi tisztségviselőnek. 

HALÁSZ GÁBOR 

ismertetése a választási eredményekről. 
(A szavazás részleteit lásd a 194. oldalon.) 



Országos Erdészeti Egyesület új 
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Káldy József - elnök (Mecseki Erdésze
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Répászky Miklós - technikus alelnök 
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59/355-304, 493.) 
Dr. Péti Miklós - magánerdőgazdálko
dási alelnök (ÁESz Erdőtervezési Iroda 
8200 Veszprém, Jutási u. 10. Telefon: 
88/326-701. Fax: 88/326-701.) 
Dr. Szikra Dezső' - Szerkesztőbizottság 
elnöke (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz
gatósága 1025 Budapest. Szépvölgyi u. 
162. Telefon: 3 2 5 - 9 5 0 3 , 9504, 9509. 
Fax: 325-9506.) 

Ormos Balázs - Győr-Sopron-Moson, 
Vas, Zala és Veszprém megye régiókép-
viselő (Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 
9400 Sopron , H o n v é d u. 1. Telefon: 
99/312-229. Fax: 99/312-083.) 
Bogdán József - Baranya, Somogy és 
Tolna megye régióképviselő (Somogyi 
Erdészeti Rt. Erdészete 7500 Nagyatád, 
Telefon: 82/553-900, 553-909 közvetlen. 
Fax: 82/553-901.) 
Balogh László - Pest, Fejér, Komárom-
Esztergom megye és Budapest régiókép
viselő (Pilisi Parkerdő Rt. Erdésezt 2028 
Pilismarót. Telefon/fax: 33/471-169. 
Bak Julianna - Nógrád, Heves és Bor
sod-Abaúj-Zemplén megye régióképvi
selő (Északerdő Rt. 3535 Miskolc, Deák 
tér 1. Telefon: 46/345-433. Fax: 46/345-
887.) 
Gábor Gusztáv - Szabolcs-Szatmár-Be-
reg, Hajdú-Bihar és Szolnok megye ré-
giőképviselő (ÁESz Erdőtervezési Iroda 
4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 16. Tele
fon/fax: 52/317-538.) 

Puskás Lajos - Csongrád, Bács-Kiskun 
és Békés megye régióképviselő (Délal
földi Erdészeti Rt. 6721 Szeged, Zsótér 
u. 4 / b . T e l e f o n : 6 2 / 3 1 4 - 1 7 3 . F a x : 
62/325-035.) 

OEE Felügyelő Bizottság címlistája 

Kolozsvári Ákos - elnök (Állami Erdé
szeti Szolgálat 1054 Budapest, Széche
nyi u. 14. Telefon: 332-3911. Fax: 312-
6112.) 
Tagok: 
Tasi I .ászióné (Északerdő Rt. 3535 Mis
kolc, Deák tér 1. Tel.: 46/345-433. Fax: 
46/345-887.) 
Dr. Mészáros Károly (Soproni Egye
tem 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. Te
lefon: 99/311-100. Fax: 99/311-103.) 
Dr. Lett Béla (Soproni Egyetem 9400 
Sopron, Bajcsi Zs. u. 4. Telefon: 99/311-
100. Fax: 99/311-103.) 
Dr. Odor József (Gordiusz Holding Ba
ja Kft. 6500 Baja, Szt. Imre tér 2. Tele
fon: 79/424-830.) 

KÁLDY JÓZSEF, az Országos Erdészeti Egyesület 
új elnöke: 

Meghatottan állok Önök előtt megválasztásom első perceiben. 
Köszönöm azt a bizalmat, amit megelőlegeztek. Megpróbáljuk 
az új elnökséggel ezt a nagy feladatot hitünk szerint szorga
lommal, becsülettel, tisztelettel szolgálni. Azt gondolom, hogy 
a következő időszakban is az ország, a magyar erdőgazdálko
dásért rengeteg feladat van még, ami megoldásra vár és amit 
nekünk meg kell kísérelni megoldani. Köszönöm kedves mun
katársaimnak, elsők között akik lehetővé tették azt, hogy én 
most itt álhatók. Hiszen a Mecseki Erdészeti Rt. sikere nélkül 
nem állhattam volna itt. Azt hiszem - Schmotzer vezérigazgató 
úr is mondta - , a következő időszakban ezekre a munkatársakra 
még nagyobb teher esik és ezeket a terheket, ezeket a felada
tokat nekik a Mecseki 
Erdésze t i Rt. m a g a s 
színvonalán kell meg
o l d a n i . H á r o m év
számra szeretnék em
lékezni és ezen keresz
tül egy-két gondolatot 
m a g a m r ó l Ö n ö k e l é 
tárni. 1953-ban szület
t e m B u d a p e s t e n . A 
másik é v s z á m 1959 , 
amikor c s a l á d o m m a l 
Sopronba kerültünk. A 
h a r m a d i k é v s z á m 
1977, amikor az egye
tem be fe j ezé se u tán 
Pécsre kerültem és az
óta a Mecseki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazda
ságnál munkálkodom. 

Azt hiszem, ha az első dátumhoz visszakanyarodok, akkor a 
család az első, amit szeretnék megemlíteni. Az a fészek, ahon
nan indultam, ahonnan indítottak, hiszen az szeretetet, tartást, 
becsületet adott, amikkel a következő napokban, hetekben, 
években ugyanúgy szeretnék sáfárkodni, ahogyan 21 évvel eze
lőtt sáfárkodtam. Biztos pont a mai családom. Két fiunk van, 
1985-ben született Péter és 1989-ben született Zsolt. Azt hi
s z e m ennek az erdészgenerációnak megvannak az utódai is. 
Remélem, hogy 20-30 év múlva egy következő Káldy fiú is 
ezt a szakmát valamilyen formában tovább tudja folytatni. Nem 
feledkeznék meg, mert nagy hatással volt rám, a soproni évek 
alatt az E g y e t e m a barátok és a kosárlabda. Nem tudom a 
sportot megkerülni. Meghatározó volt az életem azon idősza
kában, amikor a soproni éveimet éltem, hiszen a középiskola 
elején bekerültem a nagycsapatba, ahol megtanultam az íratlan 
szabályokat, ahol megtanultam alkalmazkodni, ahol megtanul
tam a közösségért tenni és azt h i s z e m hogy az előttünk fel
szólalóknak a nagyrésze is ezt emelte ki, hogy ez a munka, 
amit nekünk most az új vezetésben el kell látnunk, az egy 
közösség, egy közösségnek a formálása, egy közösségi akarat
nak a képviselete, akármennyire nehéz vonalakat rajzolt is 
Schmotzer enök úr. Én optimista vagyok. Optimista vagyok 
születésem óta, és ezeket a nehézségeket mindenféleképpen le 
szeretném győzni, és ehhez mindenféleképpen társakat szeret
nék találni. Azt gondolom, ez csapatmunka, és az utolsónak is 
célba kell érni, mert csak akkor minősíthető a csapat. Azt sze
retném, ha ez üzenetértékű lenne és mi, a magyar erdészetért 
dolgozók, különböző székeken ülve is egy csapat lennénk a 
nehézségek leküzdésével és együtt tudnánk célba érni. Ez na
gyon nagy dolog lenne. A másik, a mecseki évek, amikor el
kezdtem a munkálkodást. Akkor rendet, fegyelmet, egy nagyon 
magas szintű erdőgazdálkodást ismertem meg, ami hatással 
volt rám, és így lettem az, aki vagyok. Ami pedig a következő 
napok, hetek és ennek a 4 évnek a munkáját jelenti, mindene
kelőtt szerelnék gratulálni a megválasztott elnökség tagjainak 



és azt kívánni, hogy legyen erőnk az utolsó percig, a 4. év 
végéig ugyanúgy lelkesedni, mint amilyen lelkesen fogadtuk 
jelölésünket. Ez nagyon fontos lenne, mert csak akkor tudjuk 
ezeket a nagyon nehéz és nagy feladatokat ellátni. Itt már na
gyon sokan adtak hasznos útravalót, amit én mindenféleképpen 
meg fogok szívlelni és időt kerítek arra, hogy erről tovább 
tudjunk beszélni, de a legfontosabbak közül az erdőfenntartási 
járuléknak piackomform illesztése, a magyar erdősültségnek a 
további növelése. Azt hiszem, hogy a közcélú munkák finan
szírozásának a megteremtése, a magánerdőgazdálkodás felé va
ló intenzívebb nyitásnak a lehetőségét mindenképpen a sor ele
jére tenném. Nagyon fontosnak tartom továbbá még azt, hogy 
azt a kommunikációt, amit az előző elnökség elkezdett, azt 
tovább tudjuk szélesíteni, hiszen ez a magyar szakember gárda, 
akiknek egy része itt ül, magas színvonalú európai szintű mun
kát végez. Ahogy kitárult a világ és mindegyikünk szakmai 
tanulmányútra mehetett, de nemcsak a vezetők, hanem a mű
szaki vezető, erdész kollégáink is, és mindig mondtam, kevés
bé hitték, de mikor megjöttek tapasztalták és mondták, hogy 
igen, igazad volt, hiszen ma a magyar erdőgazdálkodás magas 
színvonalú munkát végez. Remek szakembereink vannak és en
nek a szakember gárdának a munkáját mindenféleképpen meg 
kel ismertetni, az elismerést meg kell szerezni, és ez pedig 
csak kommunikációval érhető el. Tudom azt, hogy mi úgy in
dultunk, és a soproni egyetem sokáig majdnem polihisztorként 
nevelt bennünket, de vannak olyan ágak, szakágak, ilyen pl. a 
kommunikáció, ami már egy másik szakma, és ennek a szak
mának az erejét be kell hoznunk, és ezen keresztül kell azokat 
a szakmai gondolatokat elmondani a társadalomnak, hogy a 
társadalom nagyobb elismertséggel legyen rólunk. Elhangzott 
több helyen, szeretnék ezért keményen dolgozni, hogy ennek 
a munkának az elismerése is valamilyen formában érvényesül
jön. Azt hiszem, hogy itt is vannak lehetőségek összefogásra, 
biztos, hogy tudunk ebben a kérdésben tovább gondolkodni és 
jobb megélhetést bztosítani azoknak a munkatársaknak, akik 
ezt a nagyon kemény munkát fegyelmezetten végzik. Ma el
hangzott itt a politika és a lobby és hogy holnap választás lesz. 
Igen, megalakul egy új kormány, megalakul egy új Parlament. 
Nekünk szakértőinkkel ott is jelen kell lennünk. Nagyon fon
tosnak tartom azokat a magas színvonalú anyagokat, amiket 
mi el tudunk készíteni. Itt van az Egyetem, itt van az ERTI, 
itt vannak a jól felkészült kollégák, FM, KTM. Azt gondolom, 
hogy nekünk összefogva együtt ezeket az erőket megkeresve 
ott kell lennünk és tudatni kell minden percben, hogy élünk, 
vagyunk, létezünk és ez a magyar erdőgazdálkodás. Van, ami
kor nem ilyen szép ünnepeken vagyunk, amikor halálesetek, 
erdész árvák és szegényedő kollégák ra is gondolni kell. Le
hetőséget kellene egymásnak adni arra, hogy létrehozzunk egy 
olyan országos alapítványt, ahol az erdőkért dolgozó szakem
ber kollégáinknak az árván maradt gyerekeinek, családainak 
tudnánk tovább segíteni. Ez nem az én ötletem, hallom, hogy 
az előző elnökség gondolkodott róla, hgoy az idősek gondo
zására, az idős nyugdíjas nem családban élők gondozására is 
gondolva valamilyen erdész-otthonnak a létrehozását is ki le
hetne találni. Nagyon sok dolog van az Egyesület asztalán, és 
az Egyesületnek van lehetősége, ha széles összefogással meg 
tudjuk ezeket valósítani. Végezetül szeretnék gratulálni min
denkinek, aki magas erkölcsi kitüntetéseket kapott. Örülök, 
hogy újra vannak kimagasló szakembereink, akik érdemesek 

arra, hogy jutalmazásban részesüljenek. Szeretnék én is azok 
sorához csatlakozni, akik ennek a két napnak a remek szerve
zését köszönik Feiszt Ottó vezérigazgató úrnak, munkatársai
nak, annak a remek csapatnak, akivel megismerkedhettünk. Mi, 
akik egy-két éve rendeztünk vándorgyűlést, tudjuk, milyen na
gyon nehéz munka ennek a megszervezése. Két dolog, ami 
nagyon tetszett, az a csokor, ami az ünnepi asztalon volt, annak 
az összeválogatása, annak a kompozíciója nagyon megkapott, 
és nagyon megkapott a Kaán Károly szobor avatása. Még egy
szer gratulálok mindazoknak, akik részt vettek ebben. Meg
próbálok szorgalommal, hittel ezzel az újra választott elnök
séggel a tagságért dolgozni, hiszen ennek az alapja a helyi 
csoportokban és a szakosztályokban van. Remélem, hogy az 
Önök támogatásával és hasznos információival eleget tudunk 
tenni az elnökség feladatainak. Köszönöm a bizalmat. 

FEISZT OTTÓ 

Tisztelettel köszönöm elnök úr szavait. Megkérem Szebeni 
Lászlót, hogy bejelentését a közgyűlésnek tegye meg. 

SZEBENI LÁSZLÓ 

Elnök úr! Hölgyeim és Uraim! A Nagykunsági Erdészeti és 
Faipari Rt. nevében köszöntöm Önöket. Igazából magasra tet
ték a lécet a házigazdák, azt hiszem hogy ez nagy kihívás 
nekünk, aminek örömmel teszünk eleget, hiszen a sors keze 
révén jövőre Szolnokon mi lehetünk házigazdái az Országos 
Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének. Ezúton én is gratulálok 
a házigazdának ezért a rendezésért. Gratulálok a megválasz
tottaknak és sok sikert, jó munkát, eredményeket kívánok. Gra
tulálok a kitüntetetteknek. Köszönet mindazoknak, akik vala
milyen okból téves információkat gerjesztettek és mondtak 

egymás között, hiszen 
van egy közmondás, 
akinek a halálhírét kel
tik, hosszú életű lesz. 
Mert ezek a hírek ter
mészetesen nem iga
zak. (A vezérigazgató 
itt a NEFAG Rt. gaz
dasági eredményeiről 
terjesztett negatív hí
resztelésekre utalt. A 
Szerk.) A tavalyi ered
ményeink alapján, az 
adottságaink ellenére 
az egyik legjövedel
mezőbb gazdálkodást 
folytattuk a 19 rt. kö

zül. Ezt a tulajdonos állapította meg és természetesen az idei 
rajtunk is kiválóan sikerült. Mindenki bízhat abban, hogy jó 
házigazdák leszünk. Tehát viszontlátásra Szolnokon! Üdv az 
erdésznek! Jószerencsét! 

FEISZT OTTÓ: Köszönjük a meghívást. 

A Vándorgyűlés az erdész és a Nemzeti Himnusz elnének-
lésével ért véget 



A Vándorgyűlés résztvevői 

Dr. Anda Istvánná (OEE), Almási István (Kecskemét), Ambrus Tivadar 
(Szombathely), Ancsán György (Debrecen), Dr. Anda István (OEE), Andor 
József (Nagykanizsa), Andrasek Józsefné (Nagykanizsa), Andrásevics Zol
tán (Kaposvár), André Béla (Nagykanizsa), Andréné Zöldi Zsuzsanna 
(Nagykanizsa), Andrésiné dr. Ambrus Ildikó (Szeged), Apatóczky István 
(Visegrád), Id. Aprily Róbert (Visegrád); 

Babics István (Nagykanizsa), Dr. Bach István (Budapest). Dr. Bach Ist
vánná (Budapest), Bacsa Éva (Zalaerdő Rt.), Bajcsy Endre (OEE), Bajcsy-
né Tóth Ida (Eger), Bak Julianna (Miskolc), Bakcsa Zoltán (Nagykanizsa), 
Bakon Gábor (Visegrád), Bakon József (Zalaegerszeg), Balázs Árpád 
(Nagykanizsa), Dr. Balázs István (Pest m.), Bálint László (Kaposvár), Ba
logh Csaba (Szombathely). Balogh István (Kecskemét), Ifj. Balogh István 
(Kecskemét), Baloh József (Keszthely), Balogh Lajos (Szombathely), Dr. 
Balogh Zoltán (Balassagyarmat), Balsay Miklós (Székesfehérvár), Bara
nyai Lajos (Zalaegerszeg), Bárányi Katalin (Visegrád), Dr. Baráth László 
(Nagykanizsa), Barátossy Gábor (FM), Bárdosi András (Nagykanizsa), 
Barkóczi István (Kaposvár). Barna József (Zalaerdő Rt.), Dr. Barna Tamás 
(Kecskemét), Bartha Pál (FM Bp.), Bartucz Péter (Debrecen), Bedő István 
(Nagykanizsa). Beély Miklós (Miskolc), Begya Lajos (Kecskemét), Bejczi 
József (Szombathely), Bejczy Péter (Szombathely), Bekő Balázs (Nagyka
nizsa), Bekő György (Zalaerdő Rt.), Bekőné Varró Valéria (Zalaerdő Rt.), 
Bence Olga (Nagykanizsa), BenkőLászló (Keszthely), Berényi Gyula (ER
TI Bp.), Berényi János (Baja), Beró Csaba (FM Bp.), Bertha Tibor (Kecs
kemét), Bicsak József (Cserta), Bicsak József (Nagykanizsa). Bicsak József 
(Nagykanizsa), Bircher Gyula (Keszthely), Birck László (Baja), Bíró Attila 
(Kaposvár), Bíró György (Nagykanizsa), Bíróné Marton Zsuzsa (Miskolc), 
Blázsev Zsivko (Baja), Boa Sándor (Zalaerdő Rt.), Bodnár Attila (Zalaerdő 
Rt.), Bodolay János (Balassagyarmat), Bodor György (Nagykanizsa), Bog
dán József (Kaposvár), Bognár Gábor (Kecskemét), Bognár Tibor (Győr), 
Bóna József (Kaposvár), Dr. Bondor Antal (OEE), Borcs Frigyes (Szom
bathely), Borosán István (Kaposvár), Borovics Attila (ERTI Bp.), Borsodi 
Zsolt (Kaposvár), Borsos Zoltán (Szombathely), Borzási Béla (Szolnok), 
Bózsa Jenő (Balassagyarmat). Bödöcs István (Nagykanizsa), Bödöcs Lász
ló (Szombathely), Bratkovic Vlado (Szlovénja), Briglevics László (Nagy
kanizsa), Bucsai Csaba (Visegrád), Budai Ernő (MOL OMBKE), Bugán 
József (Szombathely), Bugovits Tamás (Kaposvár), Bús Mária (FM Veszp
rém). Buzsáki Gábor (Kaposvár). Büki József (Nagykanizsa), Büttner Kál
mán (Visegrád); 

Cebe Zoltán (Szombathely), Czebei Sándor (Keszthely), Czimber Béla 
(Szombathely), Czirok István (ERSZ Bp.), Csák József (Baja), Császár 
György (Kaposvár), Cseke István (Gyula), Cselenkó Ferenc (Nagykanizsa), 
Csenki Gábor (Kaposvár), Csépányi Péter (Visegrád), C|er Attila (Nagy
kanizsa), Cser Lajos (Nagykanizsa), Cserép János (Miskolc), Csiha Imre 
(ERTI Bp.), Csíkos Imre (HM Bp.), Csikós László (Keszthely), Dr. Csóka 
György (ERTI Bp.), Csóka Péter (ERSZ Bp.), Csókáné Szabados Ildikó 
(ERTI Bp.), Csomós János (Győr). Csonka Tibor (Baja), Csuha István 
(Kaposvár), 

Dalvári Vince (Visegrád), Dauner Márton (FM Bp.), Dávid József (Viseg
rád). Deák Sándor (Balassagyarmat). Dégi Zoltán (Szolnok). Déri János 
(Nagykanizsa). Détári Béla (Debrecen), Detrich Miklós (Kaposvár), Dézsi 
Károly (Gyula), Dobó István (Visegrád), Dobos Antal (Balassagyarmat), 
Dolgos József (Szombathely). Dómján István (Eger), Donkó Károly (Szol
nok). Dósa Gyula (Szolnok), Drenyovszky András (Tatabánya), Dudás Bé
la (Eger), Dudás Pál (Baja), Duska József (Eger), Dürgőné Szalay Piroska 
(Tamási); 

Egyed Gyula (Nagykanizsa), Emmerling Gábor (Székesfehérvár), Erdélyi 
Gábor (Baja), Erdős Péter (Pilis). Ervin Ulrich (Franciaország); 

Fridrich Prandl (Ausztria), Faggyas Zoltán (Nyíregyháza), Dr. Faragó Sán
dor (Sopron), Farkas Imre (Sárospatak), Farkas János (Kecskemét), Farkas 
Lajos (Kaán család), Farkas Lajosné (Kaán család), Farsang Zoltán (Nagy
kanizsa), Fazekas József (Szeged), Fehér Ferenc (Tatabánya), Fehér István 
(Sárospatak), Fehér István (Tamási), Fehér Norbert (Visegrád), Feiszt Ottó 
(Nagykanizsa), Feiszt Otlóné (Zalaerdő Rt.). Fejes Dénes (Eger), Fekecs 
Lajos (Kaposvár), Fekete József (Szolnok), Fekete László (Nagykanizsa), 
Fesztóry Tamás (HM Bp.), Firbás Nándor (Tamási), Fiiszár Aladár (Nagy
kanizsa), Fodor Gábor (Székesfehérvár), Fodor József (Kaposvár), Foltz 
Tóbiás (Sopron), Föglein László (Szeged), Franc Cafnik (Szlovénia), Frank 
Tamás (Eger), Franz Ratz (Ausztria), Frau Ratz (Ausztria), Fritsch Ottó 
(ERSZ Bp.), Fróna Antal (Debrecen), Fuják József (Veszprém), Fullér Jó
zsef (Zalaerdő Rt.), Dr. Führer Ernő (ERTI), Fülöp Lajosné (Zalaerdő Rt.). 
Füzesi Józsefné (Zalaerdő Rt.), Fűzi Péter (Szombathely); 

Gaál István (Szombathely), Gábor Gusztáv (Debrecen), Gál Imre (Gyula), 
Gál Sándor (Eger), Garamszegi István (Eger), Gáspár Hangos Géza (OEE), 
Gáspár László (Sárospatak), Gembiczki Ferenc (Eger), Gembiczki Ferenc
né (Eger), Genáhl Mátyás (Baja), Gencsi Zoltán (Debrecen), Gerely Ferenc 
(ÁPV Rt.), Dr. Gergácz József (ERTI Bp.), Glóbits Jenő (Szombathely), 
Golovics Menyhért (Kecskemét), Gordán Gábor (Kaposvár), Dr. Gőbölös 
Antal (Kecskemét), Gönczy István (Pécs), Gráczki Elemér (Nagykanizsa). 
Gráczki Elemérné (Zalaerdő Rt.), Greguss László (Győr), Gróf András 
(Nagykanizsa), Gulyás Imre (Szombathely), Genes István (Eger), Gyenes 
Károly (Kecskemét), Gyenge Álmos (Sopron), Gyergyák Lajos (Nagyka
nizsa), György Sándor (Visegrád), Győrök István (Nagykanizsa), Gyürky 
János (Balassagyarmat); 

Haas Béla (Székesfehérvár), Dr. Hajas József (MTESZ), Dr. Hajas József
né (MTESZ), Hajdú Ferenc (Keszthely), Hajdú Tibor (Zalaegerszeg), Ha
lápi Nándor (Szeged), Halász Gábor (ERSZ Bp.), Halász László (Miskolc), 
Hallók József (Sárospatak), Haraszti Gyula (Visegrád), Harbai László 
(Veszprém), Hári József (Nagykanizsa), Hatz Csaba (Szombathely), Havas 
Tibor (Zalaegerszeg), Hederics Márton (Nagykanizsa), Hegedűs Péter (ER
TI Bp.), Hegyi Norbert (Kaposvár), Héjjá Endre (Szeged), Herczeg Miklós 
(EFDSZ). Hermán Zoltán (Nagykanizsa), Hernádi Csaba (Kecskemét), Dr. 
Heipay Imre (Sopron), Hevesi István (Tatabánya), Hidas Tibor (Nyíregy
háza), Hirmann Antal (Pécs), Hóbor László (Nagykanizsa). Hodák Lajos 
(Eger), Holdampf Gyula (FM Bp.), Hopp Eszter (Nagykanizsa), Hopp Jó
zsef (Nagykanizsa), Hopp Tamás (Nagykanizsa), Horgos László (Pécs), 
Hornyák Endre (Balassagyarmat), Hornyánszky Antal (Sárospatak), Hor
váth Dénes (Nagykanizsa), Horváth Dezső (Keszthely), Horváth Elek 
(Nagykamzsa), Horváth Elemér (Nagykanizsa), Horváth Endre (Nagyka
nizsa), Horváth Ferenc (Barcs), Horváth Ferenc (Nagykanizsa), Horváth 
Ferenc (Nagykanizsa), Horváth György (OWI Zala Bt.), Horváth György 
(Szombathely), Horváth Imre (Nagykanizsa), Horváth Iván (Keszthely), 
Horváth J. Attila (Zalaegerszeg), Horváth János (Kaposvár), Horváth János 
(Nagykanizsa), Horváth Jenő (Term. Hiv. Zeg.), Horváth József (Kapos
vár), Horváth Lajos (Szombathely), Ifj. Horváth László (Kecskemét). Hor
váth Tibor (FATE), Horváth Tiborné (FATE), Horváth Valéria (OMMI 
Bp.), Höbőr Árpád (Szombathely); 

Illés György (Nagykanizsa), Illés Péter (Szombathely), Imre József (Nagy
kanizsa), Ipsits Lajos (Gödöllő), Isó Lajos (Kaposvár), István Imre (Zala
egerszeg), Iváncsics Lajos (Nagykanizsa), Iványi Miklós (Nagykanizsa), 
Iványos László (Visegrád); 

Jancsó Gábor (Zalaegerszeg), Janotka János (Baja), Jármai Gábor (MOL 
OMBKE), Jasper Attila (Keszthely). Jeszenszky András (Nyíregyháza), Je
szenszky Andrásné (Nyíregyháza), Józwiak Bemard (Zalaegerszeg), Juhász 
Ferenc (HM Bp.), Juhász Pál (Szeged), Jung László (Eger). Jurecska End
re (Eger); 

Kadlecsik Ferenc (Eger), Kakmc.s Lajos (Nyíregyháza), (Káldy József 
(Pécs), Kaliba Mihály (Kerka M. Fűrész Kft.), Kara Miklós (Kecskemét). 
Kardos Pálné (Zalaerdő Rt.), Karnis Gábor (Balassagyarmat). Karóczkay 
Zsolt (Székesfehérvár), Dr. Kárpáti László (Szombathely), Kassá János 
(Szombathely), Kathy Sándor (Debrecen), Kató Sándor (Pécs). Kéld László 
(Nagykanizsa), Kelemen Sándor (Kaposvár), Keller József (Baja), Kenye
res Pál (Szeged), Keresztes György (HM Bp.), Keresztes György (Szom
bathely), Kertész Ferenc (Nagykanizsa), Kertész József (Pilis), Kertész 
Szabolcs (Nagykanizsa), Keskeny József (Nagykanizsa), Készei Mária (Za
laerdő Rt.), Keszi László (Nagykanizsa), Dr. Király Pál (ERSZ Bp.), Kiss 
Béla (Szombathely), Kiss Éva (Keszthely), Kiss János (Debrecen), Kiss 
József (Székesfehérvár), Kiss Lajos (Nagykanizsa), Kiss László" (Eger), 
Kiss László (DUNAKER), Kiss Vince (Szőcsénypuszta), Kissné Szabó 
Gabriella (Visegrád), Kisteleki Péter (Székesfehérvár), Kiszály Gábor 
(Eger), Klemencsics András (ERSZ Bp.), Kliegl Béla (Egér). KmeUy Lász
ló (ERTI Bp.), Koch Gyula (FM Veszprém), Koczka Zoltán (Kecskemét.), 
Koczpek László (Nagykanizsa), Kocsis György (Erdőfelügyelőség Bp.). 
Kocsis Mihály (Győr), Kókai László (Visegrád), Koleszár István (ÁPV 
Rt.), Kollwencz Péter (Pécs), Dr. Koloszár József (Sopron), Kolozsvári 
Ákos (ERSZ Bp.), Kondor Endre (Balassagyarmat), Kondomé Csiszár Ilo
na (Balassagyarmat), Korbonski Kazimierz (Miskolc), Korka Lajos (Nagy
kanizsa), Dr. Korzenszky László (Zalaerdő Rt.), Kosa Gyula (Nagykani
zsa), Kosa Pál (Zalaerdő Rt.), Kovács Csaba (Nagykanizsa), Kovács End-
réné (Zalaerdő Rt.), Kovács Ferdinánd (Eger), Kovács Ferenc (Nagykani
zsa), Kovács Gábor (Nyíregyháza), Kovács Gyula (Tatabánya), Kovács 
Gyula (Nagykanizsa), Kovács Gyuláné (Eger), Kovács Gyuláné (OEE), 
Kovács Imre (Szeged). Kovács János (Kecskemét), Kovács Jenő -(Nagy
kanizsa). Kovács József (Baja), Kovács Lajos (Kaszó). Kovács László 
(Keszthely), Kovács László (Kecskemét). Dr. Kovács Mátyás (KTM). Ko
vács Zoltán (Szolnok). Kovács Zsolt (Zalaerdő Rt.). Kovácsné Gergácz 
Judit (Nagykanizsa), Kovácsné Schulteisz Margit (Tamási), Dr. Kozma 



Ferenc (Kaposvár), Kozma Péter (Nagykanizsa), Kőhalmi Tamás (Keszt
hely), Kökény István (Kaposvár), Králik Miklós, Krójer Antal (Miskolc), 
Kubinyi Balázs (Tatabánya), Kulcsár Lajosné (Zalaerdő Rt.), Kupás Deák 
Zoltán (Tamási), Kutas Lajos (Szombathely), Kutyik Mihály (Eger), Kuz-
ma Józsefné (Nagykanizsa); 

Lackner Károly (OWI Zala Bt.), Laki Károly (Szombathely), Lancsák La
jos (Nagykanizsa), Lázár Tamás (Kaposvár), Lelkes András (Term. Hiv. 
Zeg.), Lendvai Jenő (Nagykanizsa), Dr. Lengyel László (Keszthely), Len
gyel László (Debrecen), Leránt Csaba (Nagykanizsa), Lieszkovszki Géza 
(Kaposvár), Lóczi Pál (Szeged), Lukács Béla (Debrecen), Lukács Gábor 
(Nagykanizsa), Lukács István (Nagykanizsa), Lukács Sándor (HM Bp.), 
Lukjanov János (Nagykanizsa); 

Maár Gyula (Székesfehérvár), Madácsi Sándor (Kecskemét), Madár Béla 
(Nagykanizsa), Dr. Madas András (OEE), Dr. Madas László (OEE), Dr. 
Magas László (Győr), Magyar Bertalan (Debrecen), Dr. Magyar János 
(OEE), Magyar Károly (Pécs), Magyar Lajos (Kecskemét), Magyar Lajos 
(Zalaerdő Rt.), Magyar Zoltán (Győr), Máhl János (FM Veszprém), Major 
László (Keszthely), Major László (Kaposvár), Malekovics János (Nagyka
nizsa), Manfréd Zielke (Alsó-Szászország), Manninger Miklós (ERTI Bp.), 
Marghescu Tamás (KTM), Dr. Marjai Zoltánné (OEE), Dr. Markovics Ti
bor (Szombathely), Maros Sándorné (Zalaerdő Rt.), Marosi György (ERTI 
Bp.), Marschall Tamás (ERSZ Bp.), Márványi Csaba (Pécs), Máté Zoltán 
(Kaszó), Mátó Elemér (Nagykanizsa), Dr. Mátrabérci Sándor (Nagykani
zsa), Mátyás Béla (Miskolc), Matyasovszky Albert (Keszthely), Magya-
sovszky András (Veszprém), Meggyesfalvi István (HM Bp.), Dr. Meindl 
Antalné (MOL OMBKE), Meleg László (Nagykanizsa), Merczel István 
(Kaposvár), Merkel Gábor (FM Bp.), Mester Gézáné (OEE), Mező Imre 
(Miskolc), Mihalics Gyula (Kaposvár), Miklós Gábor (Pécs). Miklósi Lajos 
(Mátrafüred), Mikulási Béla (Kecskemét), Miilei Sándor (Nagykanizsa), 
Mizik András (Visegrád), Mocskonyi Zsigmond (ERSZ Bp.), Mohos Csilla 
(Zalaerdő Rt.), Molnár József (AESZ Zalaegerszeg), Molnár László (Ka
szó), Molnár Miklós (Debrecen), Molnár Zoltán (Nagykanizsa), Montskó 
Sándor (Nagykanizsa), Mosonyi Alajos (Zalaegerszeg), Mosonyi Géza 
(Pécs), Müller Géza (Zalaegerszeg), Müller János (Kaposvár); 
Nádas József (Kaposvár), Dr. Nádor László (Nagykanizsa), Nagy Imre 
(Nagykanizsa), Nagy István (Visegrád), Nagy János (Nagykanizsa), Nagy 
Lajos (Sárospatak), Nagy Lajosné (Zalaerdő Rt.), Nagy László (ERTI Bp.), 
Nagy László (Nagykanizsa), Nagy László (Nagykanizsa), Nagy Lukács 
(Keszthely), Nagy Sándor (Győr), Nagy Zoltán (Kaposvár), Nagy Zsolt 
(Szeged), Naszladi Géza (Kaposvár), Nemes Zoltán (Nagykanizsa), Né
meth Béla (Visegrád), Németh Gábor (Visegrád), Németh János (Kerka 
M. Fűrész Kft.), Németh János (Nagykanizsa), Németh József (Nagykani
zsa), Németh Kálmán (ERFAKER), Németh László (Eger), Németh László 
(Győr), Németh Lászlóné (Eger), Németh Sándor (Keszthely), Niszler Jó
zsef (Kaposvár), Nóvák Tibor (Nyíregyháza), Nusser György (Győr), Nyúl 
András (Nagykanizsa), Nyúl Bertalan (Baja), Nyúl János (Kaposvár); 
Ódor József (Baja), Oláh László (Visegrád), Oláh Tibor (Nyíregyháza), 
Orbán Julianna (Zalaerdő Rt.), Orbán Lajos (Szombathely), Ormos Balázs 
(Sopron), Dr. Oroszi Sándor (FM Bp.), Osváth Györgyné (FM Bp.), Őry 
László (Szombathely); 

Dr. Pagony Hubert (ERTI Bp.), Páli László (ERTI Bp.). Páll Endre (Ka
posvár), Dr. Páll Miklós (Nagykanizsa), Dr. Páll Miklósné (Zalaerdő Rt.), 
Páll Tamás (Nagykanizsa), Pallagi László (Eger), Pállné Schubert Judit 
(Zalaerdő Rt.), Pálmai István (Sárospatak), Pálnik Ferenc (Gyula), Pápai 
Gábor (OEE), Papp Gyula (Miskolc), Papp László (Gyula), Papp Nándor 
(Zalaerdő Rt.), Papp Sándor (Miskolc), Dr. Papp Tivadar (Pécs), Papp 
Zoltán (Kaposvár), Peer László (Keszthely), Péntek Péter (Nagykanizsa), 
Pesti Gábor (Tamási), Pethő Ferenc (Nagykanizsa), Dr. Pethő József 
(Szombathely), Dr. Péti Miklós (FM Veszprém), Pfeifer Zoltán (Nagyka
nizsa), Pintér Beáta (OMMI Bp.), Pintér Csaba (Nagykanizsa), Pintér Lajos 
(Nagykanizsa), Pintér Ottó (Kaposvár), Pintér Zoltán (ÁPV Rt.), Pirity 
Csaba (Miskolc), Pirka József (Nagykanizsa), Pitornyák József (Kaszó), 
Pliha Andrea (Nagykanizsa), Polai Attila (Nagykanizsa), Polner Frigyesné 
(Szeged), Polner Katalin (Kecskemét), Poropatisch István (Szombathely), 
Posta János (Miskolc), Pöntör Györgyi (Tatabánya), Prém Jenő (Szombat
hely), Primuszné Sziklai Tünde (Keszthely), Pritz András (Kecskemét), 
Puskás Lajos (Gyula), Puskás Mihály (Debrecen), Puskás Pál (Debrecen), 
Puskás Zoltán (Kaposvár), Puskásné Nádházy Judit (Debrecen); 

Rácz Albert (Szeged), Dr. Rácz József (Sopron), Rácz Zsolt (Szombat
hely), Dr. Rada Antal (FM Bp.), Rádi József (Baja), Rajkó Csaba (Szé
kesfehérvár), Rakoncay Zoltán (OEE), Raposa Gábor (Szombathely), Ra-
uch Imre (Szombathely), Rauch József (Szombathely), Recht János (Pécs), 
Reményfy László (Eger), Reményfy Lászlóné (Eger), Reményi Ferencné 
(Zalaerdő Rt.), Répászky Miklós (Abádszalók), Riedl Gyula (OEE), Rodek 
Márton (Nagykanizsa), Rommar József (Szombathely), Rónai Ferenc (Sop

ron), Rosta Gyula (Eger), Rostáné Reményfy Rita (Eger), Rostás Róbert 
(Kecskemét), Roth Matthaea (Sopron), Rozmann Antal (Tatabánya); 
Dr. S. Nagy László (OEE), Samu László (Győr), Sánta István (Nagykani
zsa), Sárdi Ferencné (Gödöllő), Sártory Endre (Pécs), Sásdi Károly (Szom
bathely), Sashalmi Miklós (Kaszó), Sashalmi Miklósné (Kaszó), Schalkház 
Lipót (Szombathely), Schmidt Ferenc (Zalaegerszeg), Schmotzer András 
(OEE), Schmotzer Andrásné (OEE), Schrem Gábor (Pécs), Schumacher 
István (Veszprém), Schweighardt Ottó (Tatabánya), Sebő György (Szol
nok), Sere Ferenc (Szeged), Serfőző Miklós (Zalaerdő Rt.), Sille Györgyné 
(Kaán család), Simák Pál (Balassagyarmat), Simon Magdolna (ERFA
KER), Simon Miklósné (Zalaerdő Rt.), Sinágel József (Balassagyarmat), 
Sipos Géza (Debrecen), Sipos Péter (Keszthely), Sipos Sándor (Kecske
mét). Sirok Józef (Baja), Sódar Pál (Kecskemét), Sodor Márton (ERSZ 
Bp.), Sóhár László (Miskolc), Solti Béla (Nagykanizsa), Ifj. Somlai Dénes 
(Baja), Somogyvári Vilmos (Gödöllő), Sörnyei Sándor (Kaposvár), Sőth 
Ervin (Szombathely), Dr. Spingár Ferenc (Kaposvár), Sponga József 
(OEE), Sponga Józsefné (OEE), Stark Miklós (Sopron), Steiner László 
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