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tapasztalatait, mintaként megismerteti a
magyar magánerdô-tulajdonosokkal.

– Lehetôségeihez képest a VfS infor-
mációkkal segíti a magyar erdôtulajdo-
nosok és erdôgazdálkodók erdészeti
eszköz beszerzését 

– A folyamatos erdôborítás gyakorla-
tát bemutató szakmai ismeretanyag meg-
ismertetésével, esetleges átadásával tá-
mogatja hasonló tartalmú kiadvány meg-
jelentetését Magyarországon, amennyi-
ben ez a szerzôi jogokat nem sérti. 

– Szakmai tanulmányutak megszer-
vezését.

• Magyar magánerdô-tulajdonosok
részére (max. 4-5 fô; max.3-4 nap); té-
mák: a bajor magánerdô-birtokosok
szervezetinek megismertetése és a ma-
gán illetve állami erdészeti szervek kö-
zötti együttmûködés Bajorországban.     

• Magyar magánerdô tulajdonosok
részére (max. 4-5 fô; max. 3-4 nap); té-
mák: erdôgazdálkodási egyesületek, Er-
dészeti üzemi társulatok és erdészeti
szövetkezetek Bajorországban.

• A magyar állami erdészeti szakem-
berek részére (max. 4-5 fô; max. 3-4
nap); témák: az állami erdészeti szerve-
zet rendszere, együttmûködés a termé-
szetvédelmi szervezetekkel és intézmé-
nyekkel, illetve közcélú erdészeti tevé-
kenység Bajorországban.

Támogatja a bajor-magyar magáner-
dô-gazdálkodók és vállalkozók EU gya-
korlatnak megfelelô szakmai és gazda-
sági együttmûködésének elôsegítését.

Magyar magán- és állami erdôgaz-
dálkodók részére ismeretek átadását
magyarországi rendezvényeken, az EU
erdészeti gyakorlatáról, szervezeti és tá-
mogatási rendjérôl. 

Egyebek
Az OEE részérôl dr. Dobroszláv La-

jos a megbízott kapcsolattartó.
A VfS részérôl Olaf von Löwis of

Menar a megbízott kapcsolattartó.
Jelen megállapodás megegyezô tar-

talommal magyar és német nyelven ké-
szült. A két szöveg esetleges eltérése
esetén a német változat az irányadó.

München / Budapest / Hajag, 2003.
augusztus 13.

Verein für forstliche Standortserkun-
dung im Privat- und Körperschaftswald
in Bayern gemeinnütziger e. V.

Országos Erdészeti Egyesület, Magán
Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Tanácsa

für den Bayerischen Waldbe-
sitzerverband und den Verein Bay-
erische Waldbauernschule

Ormos Balázs
fôtitkár

Az Országos Erdészeti Egyesület a 2002. évi SZJA 1%-ából kapott 1 937 780,- Ft-
ot az alábbiak szerint használja fel:
1 162 688,- Ft-ot szociális segélyezésre, az Erdészcsillag Alapítványnak át-
utal 775 092,- Ft-ot mûködési célokra

Köszönjük tagtársaink és támogatóink felajánlását!

Az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma szeptember 30-án tartott ülésén
megtárgyalta az OEE Szociális Bizottsága 2003. évi segélyezési javaslatát
és az alábbi határozatot hozta:
Az Alapítvány 1 298 638,- Ft segélykeretébôl:
szociális segélyezés címén kifizetésre kerül összesen 945 000,- Ft,
beérkezett 23 kérelem, segélyben 22 fô részesül 25 000-60 000,- Ft között.

Az OEE Szeniorok Tanácsa kihelyezett
ülését 2003. május 8-án az ERTI Soproni
Kísérleti Állomásában, illetve a Nyugat-
Magyarországi Egyetemen tartotta. Majd
gyakorlati tapasztalatokat „gyûjthetett” a
Tanulmányi Eg. Soproni Erdészete hegy-
ségi erdôrészleteiben. A rendezvényen je-
len volt a tagság 60%-a, amelynek szerve-
zésében az ERTI és Berényi Gyula jelen-
tôs szerepet vállalt, így hasznossága az ô
gondosságuk záloga, amelyért köszöne-
tünket ezúton is kifejezésre juttatjuk.

Dr. Marosi György oszt., ill. állomásve-
zetô bemutatta az „új” állomás módosult
funkcióját, szükségszerûen megváltozott
feladatmódosulását és az azt ellátó sze-
mélyzetet.

Vázolta, hogy a háttérintézmény jelle-
gû kutatás szinte megszûnt. Az intézmé-
nyen belül ökonómiai összefüggésû
elemzésekkel csak ez a részleg foglalko-
zik. A megbízóik felé a jövedelmezôség
függvényében kell az innováció és a vál-
lalkozás lehetôségei terét feltárni. Ezen
belül feladat hárul rájuk az erdôállomány-
és fahasznosítási programok, ill. erdôérté-
kelési módszerek kidolgozásában, vállala-
ti átvilágításokban, az erdôkezelés költ-
ség-haszon elemzésében stb. Bekapcsoló-
dási lehetôségeket keresnek nemzetközi

kutatási pályázatok kidolgozásában is stb.
Ennek az igen sokirányú igénynek kiszol-
gálása, a gyakran változó feltételek keretei
között rendkívüli erôfeszítést, ill. követke-
zetességet kíván. A költségvetési és vállal-
kozási fedezet a fenn-, ill. megmaradás-
hoz nehezen biztosítható, annak ellenére,
hogy igen gazdag kutatási tapasztalattal
rendelkeznek, amelynek gyakorlati jelen-
tôsége felbecsülhetetlen. Ma még nem
biztos, hogy a kutatási eredmény
értékarányosan értékesül, amely az intéz-
mény fenntartásában is bizonytalansági
tényezô. Az állami irányításnak a szakirá-
nyú szellemi teljesítmény finanszírozását
ajánlatos lenne áttekinteni, mert szükség-
szerû az elmélyült, jövôbe tekintô szakte-
rületi kutatás korszerû fenntartása és fej-
lesztése. A szakág nagyobb figyelmet kell
fordítson a kutatás megfelelô szintû mû-
ködési feltételeinek biztosítására.

A vélemény- és tapasztalatcsere a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karán folytatódott azzal a céllal, hogy az
egyetem legújabb szervezôdésérôl, kari
feladatokról tájékozódjunk. Kiemelt sze-
repet szántunk az ifjúsággal (hallgatók-
kal) való találkozásra, érdeklôdve a helyi
egyesületi életrôl, illetve a mûködô ifjúsá-
gi szervezôdésekrôl.

A Szeniorok „tanulmányútja”
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Dr. Péterfalvi József dékánhelyettes fo-
gadta a Szeniorok Tanácsa tagjait, átadva
az Egyetem vezetôségének üdvözletét.
Tájékoztatójában vázolta az integráció
következtében kialakult szakokat és irá-
nyultságaikat. Az átalakulás nehézségeit
és a benne rejlô kihasználható lehetôsé-
geket, továbbá azokat a tapasztalatokat,
amelyek következetes munkával az új,
összevont Egyetem keretei között is ered-
ményesek lehetnek. Ismertette azokat a
terveket, amelyeket már a társadalmi,
gazdasági és nemzetközi igények inspi-
ráltak, egyrészt az EU-integráció követel-
ményeiként, másrészt a területfejlesztési
és természetvédelmi kérdések megvála-
szolásaként, amit az érzékelhetô fejlôdési
irányok megszabnak.

Csókás Balázs, a Hallgatói Önkor-
mányzat (HÖK) elnöke adott tájékoztatót
az ifjúságot foglalkoztató kérdésekrôl, te-
vékenységükrôl. A szervezôdésük elsôdle-
ges célja a hallgatói érdekképviselet,
amelynek egyik megnyilvánulása, hogy az
Egyetemi Tanács ülésein szavazati joggal
vesznek részt. Ezen túl a HÖK közremû-
ködik a különbözô konferenciák, állásbör-
zék, tanulmányutak és véleménycserék
szervezésében. Kapcsolatot épít, ill. ápol
az erdôgazdaságokkal, a szakot érintô in-
tézményekkel, az Országos Erdészeti
Egyesülettel, a Nemzetközi Em. Hallg.-i
Szövetséggel stb. Az integráció számukra
is új kihívást jelent a megnövekedett lét-
szám miatt. Ezen túl az erdômérnöki karok
hallgatói igyekeznek kellô figyelmet fordí-
tani a hagyományok ápolására, amelyben
az összhang kialakítása eredményes tanu-
lás mellett erôfeszítést kíván, amit a jelzett
érdeklôdés valamelyest ellentételez.

Az egyéb diákszervezetek közül az Er-
dô és Faipari Mérnökhallgatók Selmeci
Társasága részérôl jelen volt Szabó Gá-
bor, aki tolmácsolta Verok Tamás elnök
üdvözletét és ismertette a Társaság meg-
alakulásának indítékait, körülményeit, te-
vékenységét, amely hallgatói kezdemé-
nyezésre 1989-ben alakult. A legfôbb cél-
ja az erdészek selmeci hagyományainak a
mai kor szellemiségével összehangolt
ápolása. A Társaság tagjainak közremû-
ködésével szervezik az évenkénti valéta-
és balekbálokat. A nevezetes nemzeti ün-
nepeken bekapcsolódnak az egyetemi
vagy a városi rendezvények szervezésé-
be. Megemlékezés pl. halottak napján az
elhunyt oktatók, ill. hôsi halottak sírjánál
stb. Érzékenyen reagálnak minden olyan
kezdeményezésre, amelyek a diákélet
gazdagítását szolgálják. A véleménycsere
során beigazolódott, hogy a Szeniorok ta-
pasztalata és az Ifjúság szervezôdéseinek
fogékonysága, érdeklôdése, a „szolgálat”

közös együttgondolkodási lehetôséget kí-
nál, ha kölcsönösen igényeljük azt. A vé-
leménycserében részt vettek dr. Szász Ti-
bor, dr. Halász Aladár, dr. Madas László,
Jakabffy Ernô, aki svédországi tapasztala-
taival is hozzájárult a közös gondolatok
gazdagodásához.

A tapasztalatcsere nem nélkülözhette
a terepet, az erdôt. A tanulmányút továb-
bi érdemi része a Soproni Erdészetnél a
Sopron-hegység (127/B, 165/A, 175/B)
erdôrészleteiben folytatódott.

Csapó József erdészetvezetô szemléle-
tesen vázolta azokat a módszereket, aho-
gyan a természetvédelmi elvi elôírások a
szakmai igények gyakorlatias feltételei
között érvényesülhetnek. A gyakorlati le-
hetôségek esetenként „formabontóak”, a
jogi keretekhez viszonyítva. Hiszen a ter-
mészet törvényeit, ha alázatosan követjük
a mai értelemben vett „természetszerû”
erdô kialakítása az erdész számára éppen
olyan fontos, mint a természetvédônek.
Tehát az egyetemes érdek közös szolgá-

lattal érvényesülhet. A bemutatott ered-
ményes erdôszerkezet-átalakítási „min-
ták” erre utalóak.  Nevezetesen, a 85%-
ban fenyves erdôrész milyen „gondozás-
sal” alakulhatott át a jelenlegi állapotában
50%-ban bükkös állománnyá, ahol a fe-
nyô már elegyként van (még) jelen. Ha-
sonlóan ígéretes fiatalos mutatkozott a
másik erdôrészben is, ahol a bükk már
85%-ban van jelen 5% kocsánytalan tölgy
és lucfenyô eleggyel. A tapasztalatok
szakszerû és gondos szakmunka eredmé-
nyeit jellemezték, remélve, hogy az ilyen
igény az erdészet egész területén teljesül.
A szakmai tapasztalatcsere az asztalfôi – a
nagy elôdök munkáinak – példaértékû,
erdôrészletében zárult energiapótló ét-
kek és italok kíséretében és baráti beszél-
getéssel. Az igen hasznos és kellemes al-
kalom szervezését, „bonyolítását” nagyra-
becsüléssel köszönik a Szeniorok tagjai.
Jó volt „Otthon” lenni és az eredményes
munkátokat látni! Üdv az Erdésznek!

S. Nagy László

Barabits Elemér erdômérnökkel 1955-ben
találkoztam elôször. Tagja lehettem annak
a botanikus csoportnak, amelyik növény-
földrajzi térképezést végzett az Ôrségben
(Szôce, Nádasd környékén). Keszthelyrôl
utaztam Szôcére, az állomáson magas, ro-
bosztus termetû, enyhén raccsoló beszé-
dû férfi várt, hogy motorján a már terepen
lévô csoporthoz vigyen. A brigádban ket-
ten képviseltük az erdészetet. Elemér,
mint helyi ember, volt a védôernyônk. Ô
segített a szállásszerzésben, ismertetett
össze a területileg illetékes erdésszel, szer-
vezte meg kétnapos kôszegi kirándulá-
sunkat és mutatta be az ivánci kastély
parkjának értékeit. A tulipánfát különösen
kedvelte, erdészeti célra is ajánlotta.

Az 56-os forradalom idején leomlott a
vasfüggöny, ennek lehetôségeit kihasz-
nálva többször átment a túloldalra. A vi-
szonyok rendezôdése után emiatt aztán a
rendôrséggel is meggyûlt a baja, állásából
mennie kellett. Hónapokig lebegett a bi-
zonytalanságban. Ebben az idôben kere-
sett meg Keszthelyen és kérte, mutassam
meg neki az erdeinkben itt-ott található
egzótafenyô-foltokat. Tiszteletet éreztem
iránta, hisz megalázó helyzetében is szak-
mai ismereteit kívánta bôvíteni, tudásvá-
gya akkor sem pihent.

Végül Szentgyörgyvölgyre került mû-
szaki vezetônek. Akkortájt indult meg a
Majer-féle erdôtipológia üzemi bevezeté-
se. Elemér elônyben volt, mert az erdôtí-

pus-jelzô növényeket jól ismerte, erdésze-
it is oktatta erre. Kétnapos tanfolyamot
szervezett számukra, szállásul egy mun-
kásszállás két hálóterme szolgált. Ironikus
mosollyal arcán mesélte, hogy az „arany-
érmes bôgô bikákat” (horkolókat) mind
összetelepítette, hadd muzsikáljanak csak
egymásnak. Az elnevezés most is mosoly-
ra késztet.

Sopron Jereván lakótelepén nagy társa-
dalmi összefogással templom épült. Par-
kosításához sikerült Elemért megnyer-
nem, ô hozta az ültetendô csemetéket. Mi-
vel szegény volt az eklézsia, természete-
sen csak úgy, baráti alapon. A plébános-
nak az volt a kívánsága, valami hosszú
életû fa kapjon helyet a templom melletti
gyepben, olyan, ami lehulló leveleivel
nem tömi el az ereszcsatornát. Elemér há-
rom tölgysuhángot hozott. A kerítés mellé
pedig hallgatói segítséggel hibiszkusz és
Evonymus japonica került sövénynek. A
hallgatókat az a jutalom érte, hogy Elemér
lôveri gyönyörû kertjét megtekinthették,
tanulhattak esztétikai érzéket és parképí-
tést. Én meg tekintetemmel mindig megci-
rógatom Elemér tölgyeit és látom mögöt-
tük a szépet teremtô ember alakját.

Most fájdalommal búcsúzom Tôle, ki-
váló erdész volt, törekvéseivel segítette ezt
a világot szebbé tenni, hogy gyönyörûbb
legyen itt az élet.

Dr. Szodfridt István

Emlékmorzsák... 


