
Az Egyesület Alapszabályának megfelelően 
Az Országo s Erdészet i Egyesüle t 

(1027 Budapest , Fő u. 68.) pályázatot hirde t a z Erdészeti Lapo k szakfolyóira t 

főszerkesztői 
teendőinek ellátására . 

Feladatú: a szakfolyóirat szerkesztői teendőinek ellátása, a szerkesztőbizottság által megfogalmazott irányelvek, formai és 
tartalmi színvonal, szakmai igényesség és etikai szempontok betartásával. 
A pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra: 

• OEE tagság, 
• lapszerkesztési ismeret, gyakorlat, 
• fényképészeti gyakorlat. 
• személygépkocsi vezetői engedély és saját gépkocsi használata, 
• nyelvismeret, 
• számítógépes ismeret, 
• erdészeti, természetvédelmi, vadgazdálkodási közép- vagy felsőfokú végzettség, 
• személyének szakmai körökben való elfogadottsága, elismertsége, kommunikációs képessége, 
• hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok, 
• média kapcsolatok. 

A főszerkesztő feladata tudósítások, cikkek megírása is. 

A beküldendő pályázat mellékletei: 
• részletes önéletrajz (eddigi munkakörök és tevékenységek ismertetése, jelenlegi munkahely, besorolás, mun

kakör megnevezése) 
• iskolai végzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, 
• főszerkesztői tevékenységre vonatkozó tervek, 
• alkalmazás esetén fizetési igény, megbízás esetén vállalási díj igény. 

A pályázat beérkezésének határideje: 1999. március 15. 
A főszerkesztői tevékenység 1999. április 1-től kezdhető meg. 
A pályázatokat az Országos Erdészeti Egyesület címére (1027 Budapest, Fő u. 68.) Káldy József OEE elnök nevére kérjük 
beküldeni. 
Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
Budapest, 1999. január 21. 

V J 
Mókus suli 

címen a Mecseki Erdészeti Rt. erdei iskolát vezető pedagógusai 
Adorján Rita és Máléné Freller Mónika, összeállításában az el
múlt év decemberében megjelent egy nyolcoldalas kiadvány, 
melyben az intézmény bemutatásán túl olvasható az erdei is
kolások írásai, versei, láthatók grafikái, és a foglalkozásokon 
készült lényképek. 

Azok a diákok, akik még nem voltak erdei iskolában s ol
vassák a kiadványt, bizonyosan jelentkeznek az idei turnusok
ra. Akik meg már belekóstoltak ezen oktatási forma izgalmába, 
az emlékek örömét ízlelgethetik. 

Erdei iskola 
Iskola, iskola 
sosem érünk már oda. 
Az erdőben a tanterem 
hatalmas és végtelen. 
Ott Utunk csak száz csodát, 
állatoknak otthonát. 
Odvas fában madarat, 
bokor alján kis nyulat. 
S ahogy megyünk 
látjuk ám, 
kukucskál a napsugár, 
fák között a köd szitál. 
Friss levegő nyugalom, 
hótakaró utadon. 

Anezl Kitti 
10 éves, Szíebert Róbert Általános Iskola 

Magyar-angol Erdészeti, 
Vadászati és Faipari Műszaki Szótár 

(Szerkesztette: Halász Aladár) 
jelent meg az Állami Erdészeti Szolgálat 

kiadásában 
A szótár 17 400 magyttr címszót tartalmaz. Ezek közül 

10 200 az erdészettel. 2000 a vadászattal, majd 4000 az 
elsődleges faiparral és 1500 a járulékos szakterülettel fog
lalkozik. A szótári rész után külön megtalálhatjuk az Erdei 
fák, cserjék és lágyszárú növények, Fatermékek, Emlős vad. 
Vadmadarak, Vadászfegyverek, Vadászati módok. Trófeák. 
A mérleg és az eredmény-kimutatás előírt tagolása, Néhány 
jogalom értelmezése, Átszámítási tényezők fejezeteket. 

Az igényes kivitelű kiadvány beszerezhető az Állami Er
dészeti Szolgálat Központjában (1054 Budapest, Széchenyi 
ti. 14.), valamint a területi igazgatóságoknál 2500 forintos 
áron. 

A Mezőgazdasági Könyvesboltban 2700 Ft-ot kell fizetni 
a kötetért. 

Az 1997-ben kiadott angol-magyar változta, mely a meg
jelenés után néhány héttel elfogyott, várhatóan ez év nyarán 
jelenik meg második, bővített kiadásban. 

Hcdász, Gábor 



R O V A T V E Z E T Ő : O R M O S B A L Á Z S 

Az 1998 . novembe r 27 . Elnökségi ülé s 
határozatai 

1. Az Egyesüle t E lnöksége elfogadta a 
Csillagvölgyi Információs Központ áttele-
pítéséről elhangzott tájékoztatót, és támo-

J gátja egy hatékonyabban működő erdészeti 
információs központ létesítését. (Egyhangú.) 
2. Az Elnökség tudomásul vette a Pro Silva beszámolót azzal, 

hogy az OEE továbbra is tagja marad a „Pro Silva Euró
pádnak . 

3. A főtitkári munkakörre kiírt pályázat sikeres volt. 1998. de
cember 1-től az. OEE alkalmazott főtitkára Ormos Balázs 9 
igen szavazattal, 1 tartózkodással. 

4. A titkári szakosztályvezetői értekezlet és az azt követő el
nökségi ülés napirendjének meghatározása. 

5. A választmányi ülés témáinak meghatározása. Meghívandók 
együttműködésié felkért szervezetek, tudományos intézmé
nyek képviselői (lásd választmányi ülés jegyzőkönyvkivo
nata). 

X. A holland együttműködési megállapodást írjuk alá. (Egy
hangú.) 

9. A német erdészeti egyesület jubileumi közgyűlésén képvi
seltetjük magunkat. 

11. Az. Elnökség megerősíti Balogh Lászlót, hogy az 1998. 
október 8-án hozott 3. sz. határozat szerint segítheti dr. 
Grétsy László A mi nyelvünk c. könyve kiadását. 

14. Az 1999 januári elnökségi ülés döntsön, hogy foglalkoz
zunk-e az „Etikai Kódex" összeállításával. 

15. Az Elnökség Abonyi István elnökhöz, intézett levelet (Di-
vald Károly munkásságával kapcsolatos témát) az Erdészet-
történeti Szakosztály hatáskörébe utalta. 

16. Az Alkotmány utcai székház ügyében dr. Boda Lajos ügy
védet bízzuk meg a „tényállás" megfogalmazására, illetve 
a jogi lehetőségek mérlegelésére. 

1998. decembe r 8-á n tartott elnökség i ülé s határozata i 

1. Az Elnökség köszönetéi fejezi ki dr. Peti Miklós alelnöknek 
a magánerdő-gazdálkodás területén végzett országos felmé
résért és a vélemények, feladatok és célok megfogalmazá
sáért. (Egyhangú döntés.) 
(Péti Miklós a választmányi ülésen nem tud részt venni, 
ezért írásban terjeszti elő összefoglaló jelentését.) 

2. A választmányi ülés napirendjének meghatározása. 
3. Az. Erdészettörténeti Szakosztály kéréseié az [-VI. számok 

közül az I. sz. kiadását támogatja az Elnökség. Ennek nyom
daköltségét az. 1999. évi pénzügyi tervbe be kell állítani. 
(Egyhangú.) 

• 
Választmányi ülé s 

Az elmúlt év december 16-án tartotta választmányi ülését 
Egyesületünk. Káldy .József elnök bejelentette, hogy a beérke
zett pályázatok elbírálása után úgy döntött az. elnökség, hogy 
Ormos Balázs nyerte el a főtitkári tisztet, s vele a munkaszer
ződést határozatlan időre megkötötte. 

Nap i r end 
1. Tájékoztatás a régiótitkári összejöveteleken elhangzottakról 

és az. elnökség megválasztása óta végzett tevékenységről. 
2. Együttműködés az erdőgazdálkodás területén működő hiva

tali, tudományos, oktatási intézményekkel és civilszerveze
tekkel. (Az együttműködő szervezetek vezetőit választmá
nyi ülésünkre meghívtuk.) 

3. Szervezeti, működési szabályzat-tervezet előterjesztése. 
4. 1999. évi közgyűlési előkészületek ismertetése. 
5. A személyi jövedelemadó 1%-ából kapott összeg felhaszná

lása (Ormos Balázs főtitkár) 
6. Díjbizottság tagjainak megválasztása. 
7. Szerkesztő Bizottság tagjainak megbízása. 
8. A Szociális Szabályzat módosítása. 

Balról jobbra: Telegdy Pál, Gémesy József, Besze Péter, Kovács 
Mátyás, Dauner Márton, Führer Ernő, Rónai Ferenc, Faragó Sándor 

9. Az Egyesület 1998. évi pénzügyi gazdálkodásának várható 
eredménye. 1999. évi előzetes pénzügyi terv. 

10. Egyebek. 

Káldy József elnök: Beszámol az elnökség megválasztása óta 
végzett tevékenységről. Ismerteti az. OEE 1998-2002. évekre 
vonatkozó programját (végleges formáját közöljük), és a dr. 
Péti Miklós alelnök állal, a magánerdő-gazdálkodás körére ki
terjedő felmérést, a célok, feladatok megfogalmazását (ismer
tetni fogjuk). A rendkívül alapos, gondos munkáért az. elnökség 
köszönetét fejezte ki dr. Péti Miklósnak. 
Az alapfeladatokon kívüli célok, tennivalók: 
• Millenniumi rendezvényekhez kapcsolódás, 
• Erdészettörténeti emlékek összeírásának folytatása, 
• Egyesületi székház ügye, 
• „Bedő Albert" és „Kaán Károly" emlékéremmel kitüntetet

lek találkozója. 
Végül: 
• Javítani a FVM-EH-lal a kapcsolatot. 
• A vezetőség és a tagság kapcsolatát erősíteni (csapatépítés). 
• Magánerdő-gazdá lkodók szakmai ismereteinek bővítése, 

gazdálkodás erősítése. 
• Országos jelentőségű erdészeti rendezvények időpontjának 

egyeztetése, rendezvénynaptár. 
• Konferenciák rendezése, szakkönyvek megjelentetése. Is

meretbővítés. 

Ormos Balázs önéletrajza 
1952-ben születtem, szakmai szolgálatomat a Mecseki Erdészeti Rt. jogelődjénél, annak Karászi Erdészeténél kezdtem, ahol műszaki 
vezetői munkaköröket, majd erdészetvezetői munkát láttam el. 10 éves tőmellelti tevékenység után az. ERTI Soproni Kísérleti Állo
másán az. erdőhasználati kutatások területén dolgoztam, számos hazai erdőgazdaság területén és külföldi országokban szereztem 
tapasztalatokat, építettem ki szakmai kapcsolatokat. 1991-től a főtitkári pályázat elnyeréséig a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. vezér
igazgatói teendőit latiam el, felvállalva soproni erdészeti és faipari képzés gyakorlati területeinek fejlesztését. 
1972 óta vagyok tagja az. Egyesületnek. Ez idő alatt voltam titkára a Soproni Helyi Csoportnak - titkára, majd elnöke az Erdőhasználati 
Szakosztálynak. Jelenleg az. Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálynak elnöke vagyok. 



Dauner Márton előadását tartja. 
Balról: Káldy József elnök, jobbról Ormos Balázs főtitkár. 

Felkér t hozzászólók: 
Dauner Márton, FVM-EH elnöke: 
• Először az Országos Erdészeti Egyesület működéséről, stra

tégiájáról szólt. Jónak tartja, hogy 4 évre szóló program ke
rült megfogalmazásra. Jelentősnek minősítette az „Erdők 
Hete" rendezvénysorozat kezdeményezését. 

• Tájékoztat az 1998. év lezárásáról. Működőképes, tőkeerős 
erdőgazdálkodás nélkül a természetközeli erdőgazdálkodás 
nem létezhet. 

Pénzeszközök: 1,4 milliárd pénzügyi forrás állt rendelkezésre, 
ami év közben kiegészült +600 millióval, így összesen 2 mil
liárd állt rendelkezésre. 8000 ha új erdőtelepítés, ennek legna
gyobb részét magánerdő-tulajdonosok teljesítették. 
Parkerdő: 83 millió keret. 
Erdőkárok: 250 millió keret. 
1998-ban összesen 2698 millió közvetlen forrás állt rendelke
zésre, ezenkívül közmunka program készült. A megoldást kri
tizálta az Erdészeti Hivatal, mert a kormány nem biztosított 
külön forrást, így 1998 elején az illetékes tárcáktól vonták el 
a forrást. Ezért 1998. második felében a támogatási rendszer 
működtetését le kellett állítani. Rendezése folyamatban. 
Jogszabályok: 
• Az új kormány felállásával rendeződött a minisztériumok 

hatásköre. 
• Elkészült az „Erdőrendezési Szabályzat". 
• Erdőőri vizsga anyaga 
• Erdészegyenruha-szabályzat 
• Hatósági jelvény 

- igazolvány 
- szolgálati napló 

• EU csatlakozás: az 1997. évben készített kérdőíves válasz 
után sokoldalú, majd kétoldalú tárgyalások indulnak. 

• Jogharmonizációs témák: 
- erdőtűz 
- hengeres erdei választékok szabványa 
- genetikai, erd. szaporítóanyag 
- információs rendszer korszerűsítése (erdészeti adattár) 

1999. év: A pénzügyi források kevésnek tűnnek. 
11 300 ha erdőtelepítési lehetőség van feltárva, de a pénzügyi 
keret csak 1000-1500 ha-ra elegendő. 
Támogatási rendszerek előkészítés alatt vannak, ebből külön 
kiemelendő: belvizes területeken erdőtelepítés, biomassza stb. 
Új támogatási sor: energiaültetvény, útfeltárás. 
Faanyag-hasznosításra vonatkozó előterjesztés. 

Gémesi József, ÁPV Rt. erdészeti portfolió igazgató: 
Privatizációs folyamat befejezése után 6 5 % erdő maradt állami 
tulajdonban, az ÁPV Rt -né l 5 5 % . 
Célok: A természetközeli erdőgazdálkodást növelni kell. Fon
tos, hogy az állami erdőgazdálkodáson keresztül alakuljon a 
tudat. 

Gémesy József tartja beszámolóját. 

Többcélú erdőgazdálkodás: 
• az állami erdővagyon továbbra is állami tulajdonban ma

radjon, 
• a termelővagyon 100%-ban állami tulajdonban. 
• vállalkozásorientált állami erdészet kedvező vonásai kerül

jenek előtérbe. 
Elvárások: 
Egy akarat érvényesüljön a napi gazdálkodásban és ez jövede
lemben, vagyongyarapításban nyilvánuljon meg. 
Vagyonkezelési irányelvek: kidolgozás alatt. 
A gazdálkodás eredménye 1998-ban kb. 1 milliárd. Ez kevés, 
mert a modern erdőgazdálkodási célok ebből nem valósíthatók 
meg. Összefogás szükségessége. 
További feladat: 
• A térségi integráció elősegítése (az állami szektorban fel

halmozódott tudást hasznosítani). 
• Fafeldolgozás felértékelődése (visszatekintés). 
• P H A R E keretében: Magyarország faanyag-hasznosí tása 

(FVM-EH-lal egyesíteni az erőt). 
• PR tevékenység - pályázatokat írtak ki (erdó'k népszerűsí

tésére). 

Végül: tetszett az OEE dinamikus programja. 

Hozzászólások: 
Dr. Führer Ernő, ERTI főigazgató: 
Az O E E 140 éves, a társadalmi haladás híve, hatására (is) ala
kult 100 éve az ERTI. Örül, hogy az OEE számít a tudo
mányra. 
Dr. Faragó Sándor, SE Erdőmérnöki Kar dékánja: 
Gépesítés a WOOD-TECH kapcsán: a tudományos részt az 
Erdőmérnöki Kar szervezte, háttere a Kar nélkül nem képzel
hető el. Magasfokú a szakképzés fontossága, az Országos Me
zőgazdasági Szaktanácsadói Hálózat szerepe. Elsősorban a ma-
gánerdő-gazdálkodők képzése a cél. 
Az „Erdészeti Lapok"-ban időről időre bemutatkozhatnának a 
tanszékek (oktató és kutató tevékenység). A Soproni Egyete
men 3 szakon 600 hallgató tanul. A következő félévben javasol 
egy kihelyezett soproni ülést. Az Egyesület nevében nyilat
kozók körét kéri szabályozni. 
Dr. Sólymos Rezső, az M T A Erdészeti Bizottsága elnöke: 
21 tudományos minősítéssel rendelkező erdó'mérnök van (3 
akadémikus). Együttműködés felhőtlen, gyümölcsöző. Rendez
vények - programfüzet. 
Március 4. Fiatal erdőmérnökök tudományos köre. 
Március 30. III. Országos erdő-, vad- és fagazdasági fórum. 
Javaslat: Bedő Albert emlékülés. 
Erdészeti Lapok: A gyakorlati ismeretek és a tudomány szoros 
összefüggésben van. Tovább kell bővíteni az eddigi együttmű
ködést. 
Egyesület képviselete: egységes kifelé való megnyilvánulás. 



(meghívás a Tudós Klubba.) Az Egyesület a szakma életében 
addig is nagy szerepet játszott, meggyőződése, hogy még ne
mesebb feladatok várják a jövőben. 
Dr. Kovács Mátyás, KVM. Természetvédelmi Hivatal főosz
tályvezető: 
Mit vár el a természetvédelem az OEE-től? 
• Eddig is jó (kiváló) kapcsolatban volt az Egyesülettel, ezen 

az úton tovább haladva még inkább erősítse, majdhogynem 
tűzze zászlajára. 

• Az OEE vegye fel kezdeményezőként a kapcsolatot. 
• Vállaljon szerepet a bezártságérzet feloldásában. 
• Legyen szorosabb kapcsolatban nemcsak az erdészettudo

mánnyal, de a társtudományokkal is (ökológia, biológia). 
• Rendezvényeken vegyen részt (ők is elküldik rendezvény-

naptárukat). 
• Az Egyesület legyen kezdeményezője, motorja az „erdész-

összetartás"-nak (tágabb értelemben a „zöldegységnek". 
A környezetvédelmi tárca és a maga nevében ajánlja segítségét 
és együttműködését. 
Telegdy Pál, a magánerdő-gazdálkodók képviseletében: 
280 ezer regisztrált erdőtulajdonos van, de 222 ezer ha-on 
nincs regisztrálva a tulajdonos. Összesen kb. 500 ezer tulajdo
nos lesz, aki nem rendelkezik szakismerettel (EU-s előírások). 
Erdőtulajdonosi tudatformálásban fontos szerepe van az Egye
sületnek, kéri az. együttműködést. 
Fontos esemény az 1999. május 14-15-i monori rendezvény. 
Besze Péter W W F Erdészeti programvezető: 
Korszerű együttműködésre kell törekedni. 

Szünet utón a Szervezési és Működési Szabályzat megvitatá
sára került sor. (A részletes vitára itt nem térünk ki, a végleges 
anyagot közreadjuk.) 

Az elnök: Bejelenti, hogy a Választmány létszáma 84 fő, jelen 
van 45 fő, a Választmány határozatképes. 
A Szervezési és Működési Szabályzat-tervezetet módosított 
formában a Választmány egyhangúlag elfogadta. 
Elnökség javaslata az új Díjbizottságra: " 
Tagok: Répászky Miklós, Wisnovszky Károly, Tihanyi Gyula, 
Kovács Jánosné, Greguss László. Gencsi Zoltán, dr. Bondor 
Antal. A tagok fogják megválasztani az elnököt. 
Szavazás: a választmány 1 tartózkodással a javaslatot elfo
gadta. 

Dr. Szikra Dezső, a Szerkesztőbizottság elnöke a szerkesztő
bizottságok tagokra teszi meg a javaslatát. 
• Biztosítani akartuk a folyamatosságot a régi és az új Szer

kesztőbizottság között (a 13 tag közül 4 fő korábban is szer
kesztőbizottsági tag volt). 

• Próbáltuk az országot lefedni a leendői tagok munka-, ill. 
lakhelyével ( tagunk van Nyíregyházáról és Sopronból . 
Abádszalőkról és Kaposvárról, Budapestről és Debrecen
ből). 

• A szakterületek széles körét igyekeztünk reprezentálni (gaz
dálkodás, oktatás, kutatás, szakigazgatás, természetvéde
lem). 

• Az. állami és privát szektor erdőgazdálkodóit is képviseltetni 
akartuk (rt., erdőszövetkezet). 

• A középfokú végzettségű tagtársaink részvételét is biztosí
tottuk (két erdésztechnikus van a javasolt listában). 

• Elkötelezettség az Erdészeti Lapokkal, a szakirodalommal 
kapcsolatban. 

A javasolt szerkesztőbizottsági tagok névsora: dr. Bartha 
Dénes (Soproni Egyelem). Bartha Pál (FM Erdészeti Hivatal). 
dr. Bondor Antal (MTA Erd. Biz. titkár), Dévai Péter (Pilisi 
Parkerdő Rt. Ráckevei Erdészet), Gencsi Zoltán (Hortobágyi 
Természetvéd. és Génmegőrző Khl.), dr. Király Pál (szakúj
ságíró), Oláh Tibor (Nyírerdő Rt.), Pintér Ottó (SEFAG Rt.), 
Répászky Miklós (Erdőbirtokosok Szövetkezete, Abádszalók), 

dr. Somogyi Zoltán (ERTI). Szakács László (Zalaerdő Rt.), 
Tóth Miklós (magánvállalkozó - mérnöki tanácsadó és szak
fordító). 
Egy ellenszavazattal a Választmány elfogadta a névsort. 
A Szociális Szabályzat módosítási javaslata, miszerint a Bi
zottságba 5 főt lehet delegálni: 
Szociális Bizottság tagjai: dr. Szász Tibor (Szeniorok Taná
csának elnöke). Bak Júlia (régióképviselő), Bogdán József (ré-
gióképviselő), Gábor Gusztáv (régióképviselő), Puskás Lajos 
(régióképviselő). 

Az előterjesztést a választmány 2 tartózkodással elfogadta. 

Az Egyesület pénzügyi gazdálkodása 
Ormos Balázs: Célunk, hogy a jövőt illetően több támogatója 
legyen az egyesületnek, ne csak a 22 eg. rt.. hanem tovább 
kell nyitni. Támogatókat megkeresni, véleményük, elképzelé
sük jelenjen meg az Egyesületben, ezért kell jogi tagdíjat kérni, 
nem adományt, mert a közhasznú törvény szerint adomány fe
jében nem kaphatnak vissza semmit. Ahhoz, hogy az Egyesület 
hiteles legyen, programot kell készíteni, amely már elkészült, 
de még mindig csak tervezel. Az elnökkel minden rt. vezér
igazgatót személyesen fel fognak keresni. A program után fü
zetet adnak ki. amely 4 évig érvényes, amit módosítani lehet. 
A magánvállalkozók részéről van olyan igény, hogy olyan 
szaklap legyen, amelyikben megtalálják a saját érdeküket, igé
nyüket is. 

A gazdálkodás belső tartalma: nemcsak a bevételeket kell 
növelni, hanem racionalizálni kell a belső működési rendet, ez 
folyamatban van. A felügyelő szerv vezetője Kolozsvári Ákos 
megkérdezte, hogy a lekötött tartalék 10 000 000 Ft-tal mit 
akar az Egyesüld és ehhez kér szabályzatot. Ezt is meg kell 
tárgyalni. A felügyelő szerv elvárása, hogy a működési költ
ségnek egy bizonyos hányada tartalékként legyen lekötve. 

Az 1998. évre vonatkozóan: költségoldalon általános költség 
10 M Ft kerekítve, működési költség 3 M Ft, SZIA 1%-ból 
kiadásra kerüli cca. 1  M Ft. Erdészeti Lapok 10 M Ft, kiadás 
összesen: 24-25 M Ft. Bevételek összességében 24 M Ft. gya
korlatilag 700 E Ft mínusz eredmény várhaló ez év végérc. 
Jövőben egy táblázatos rendszert fognak kialakítani, amin jól 
látható az. egyes tevékenységek költsége, illetve eredménye. 

1999-ben szakmai tanulmányutak szervezése továbbra is fel
adata az egyesületnek, mini közhasznú szervezetnek. 

'taglétszám növelése: itt az újság bevétele fog plusz bevételt 
jelenteni (mivel a tagdíjat nem emeljük). Továbbképzések szer
vezése belföldön, pályázati tehetőségek felkutatása. Kéri a he
lyi csoportokat és szakosztályokat, hogy igényüknek megfele
lően kéljék költségigényeiket. Nagyon fontos a lap befizetésé
nek pontos időpontját betartani. Az elnökség szellemi bázisl 
szeretne kialakítani a Fő utcában, úgy átalakítani az. egyesüld 
mostani irodáit, hogy egy közösségi helyiség is rendelkezésre 
álljon. 

'A választmány a főtitkár tájékoztatóját az. egyesület 1998. 
évi pénzügyi gazdálkodásáról, valamint az 1999. évi főbb 
pénzügyi tervezési elvekről elfogadta. 

Káldy József: bezárja a választmányi ülést. 

A választmány az 1999. évi tagdíjai nem változtatta, tehát: 
nyugdíjasok, tanulók: 180 Ft/év 
aktív dolgozók: 900 Ft/év 

Erdészeti Lapok (amely magában foglalja a tagdíjai is) 
nyugdíjasok, tanulók: 1200 Fi/év 
aktív dolgozók: 2400 Ft/év 

A választmány úgy határozott, hogy ezeket az összegeket 
március 15-ig egy összegben kell befizetni. 



Január 20-á n megtartotta els ő ülésé t a z új szerkesztőbizottság 

Az ülésen megjelent Káldy József O E E elnök és Ormos Bcdázs 
főtitkár is. 
Hozzászólásukban kiemelten hangsúlyozták a régióértekezlete
ken és más fórumokon - az Egyesület 1998-2002 stratégia 
megvitatásakor - elhangzott észrevételeket. 
Dr. Szász Tibor, mint meghívott, optimista szerkesztési meto
dikát kért, és a lap műszaki színvonalának emelését szorgal
mazta. A sajtóhibák csökkentését kérte. 
Dr. Szikra Dezső elnök ismertette, hogy igényként fogalmazó
dott meg a 
• magánerdőkkel kapcsolatos írások önálló rovatkénti megjelen

tetése (megfelelő számú cikkek esetén); 
• Az erdésztechnikusok igénye „technikusoknak való" cikkekre. 
Szakács László javasolta, hogy ez ügyben jó lenne a techniku
soknak egy országos találkozó, ahol több más őket érintő kér
dés mellett ezt is meg lehetne vitatni. (A főszerkesztő vállalta, 
hogy felkérés esetén e találkozót megszervezi.) 
• A tudományos színvonalú úások követelményét dr. Bondor An

tal és dr. Somogyi Zoltán foglalja össze, amit közzétesz a lap. 
• A tematikus lapszámok bizonyos időközben való megjele

nése - örök téma - kellő számú írás esetén lehetséges. 
• Az olvasói igényeket ajánlatos felmérni, a kérdőív-tervezetet a 

következő ülésén részletesen megtárgyalja a Bizottság. 
• A hirdetések által befolyt bevétel és a terjedelem közötti ellent

mondásos igényt az eddigiekhez hasonlóan visszafogottsággal 
kezeljük. 

• Az. SzB tudomásul veszi az Elnökség döntését, hogy hirde
tésszervezésért jutalékot nem fizetünk. 

• Az. SzB tudomásul veszi az Elnökség azon döntését is, hogy a 
cikkek, írások után nem fizet honoráriumot. A fotók után költ
ségtérítést igen (címlap színes 3600. fekete-fehér 650 Ft). Az 
SzB figyelemmel kíséri ezen döntés hatását, és jelzi az Elnök
ség felé. 
A Szerkesztőbizottság a lap szerkesztéséhez szükséges önálló
ságot elvárja és ugyanezt a főszerkesztő számára biztosítani kí
vánja. 
Az SzB a beérkezett írások szerkesztési jogát fenntartja. A szer
ző jelezze, ha a Szerkesztőség ezen alapvető jogát nem kívánja 
elfogadni. 
A lap sem pártpolitikát érintő, sem személyeskedő durva hang
vételű írásokat nem közöl. 
Tudományos vagy dokumentum értékű írás esetében a változ
tatást a szerzővel kell egyeztetni. Cikkek elutasítása csak SzB 
döntés után lehetséges. 
A főszerkesztő tájékoztatja az SzB-t a következő lapszám te
matikájáról, és ha lehetséges, jelzi az olvasók felé. 
Szerkesztőbizottsági ülés minden hónap második keddjén 10 
órakor tart a bizottság, melyek nyilvánosak. 
A lapzárta minden lapszám megelőző hónapjának 15-én van. 
Ezután csak rövidebb anyagok közlése lehetséges. Előre be
jelentett terjedelemigény esetén az írást a megjelenést megelőző 
hó 25-ig kell beküldeni. 

• A beérkezett uásokat a főszerkesztő nyilvántartásba veszi. A 
megjelent kéziratokat nem őrizzük és nem küldjük vissza. 

• Javaslatok: Helyi szakmai lapokból közérdekű írások átvétele, 
más szakterületekről és külföldi lapokból az eddigiekhez ha
sonlóan másodközlésekct - vagy referátumokat - jelentessünk 
meg. Az Erdészeti Lapok jelenjen meg az. Interneten. 

1999. januártó l ú j belépők : 

Helyi Csoport 
Baja - Furuné Nagy Magdolna, Kovács Sándor. Nyíregyháza 
- Babos Tibor, Merlz Zsolt. Pécs - Hon'áth Péter. Sopron -
Asztalos István, Borka Viktor, Jánoska Ferenc, dr. Kovács Gá
bor, Laczik Dénes, Ladányi Roland, Mastalir Ernőné. Szolnok 
- Csordás N. Lászlómé, Vályi Szabolcs. Szombathely - Balogh 
Ferenc, Gaál Krisztina, Hon'áth Józief, Joó Jánosné, Kovács 
István, Kusztor László, Mesicsné Háder Klára, Mátyás István, 
Németh Antal, Szegedi Mária. Visegrád - Farkas Viktor, Né
meth Rita, Sólyom Barnabás. Zalaegerszeg - Dobó Béla. Egyé
ni - Kiss Mihály. 
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1998. október 7-én, életének 86. évében 
Nagylókon elhunyt VARGA F E R E N C nyu
galmazott kerületvezető erdész. 1912-ben 
Nagylókon született. Édesapja ott szolgált er
dészként a grófi birtokon. Az erdő közepén 
lévő erdészházhan töltötte gyermekéveit. Ter
mészetes volt, hogy iskolái befejezése után 
ugyanott folytatta erdészi tevékenységét, át
véve édesapjától a stafétabotot. A szakmai 
munkát megszakították a II. világháborús ka
tonai szolgála t i évek . Leszere lése után 
visszatért kerületébe, ahol 1945 után állami erdészkeni szolgait 
nyugdíjba vonulásáig. A Vadex Mezőföldi Rt. Sárosdi Erdészeté
nek kerületvezető erdészeként ment nyugdíjba. 

Volt kedves munkatársunk egész életét a precíz, pontos és pél
damutató munka jellemezte. Beosztottai tisztelték, munkatársai 
szerették, becsülték. Szerénysége, jó kedélye és optimizmusa jó 
hatással volt környezetére. Szakmai hozzáértését bizonyítják a 
nagylóki kerületben 30 év alatt létesített új erdó'k. Nyugdíjba vo
nulása után hobbija, a méhészkedés töltötte ki életét. Váratlanul 
bekövetkezett haláláig tevékeny életet élt. 

1998. október 11-én helyezték örök nyugalomra a nagylóki ka
tolikus temetőben családtagjai, ismerősei és volt munkatársai kí
séretében. ( - ) 
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Megtört szívvel, néma főhajtással vettük tudomásul, hogy szeretett 
kollégánk 1998. december 2-án örökre itt hagyott bennünket. 

A Klasterneuburgi Apátság birtokán vadászkutya nevelő, ido
mító, majd erdőőrként kezdte szolgálatát. A második világháború 
nehéz, napjaiban is helytállt, azt követeién erdész szakvizsgát tett. 
Az erdők államosítása után sem tudott megválni Balinka-Mecsér-
pusztától, a Mezőföldi Erdőgazdaság szolgálatában maradva be
osztott erdészként, kerületvezető erdészként, majd a halinkai 
MÁV-rakodó kezelőjeként dolgozott. 

Szerette munkáját, azt hozzáértéssel végezte. Részese volt a bo-
dajki (Tárnoki erdészkerület) cseres-tölgyes felújító vágások szak
szerű kezelésének, melynek eredményeivel ma már büszkén dicse
kedhetnek utódai. 

Az irányítása alatt dolgozó munkatársai tisztelték, becsülték. 
Igyekezetének, jó kedélyének köszönhetően a munkaerő-ínséges 
idóTchen képes volt egy 15 fős (roma) erdőápoló csapatot meg
szervezni, jó munkára fogni, amiért ők szeretve tisztelték. 

Közlekedni csak gyalogosan vagy kerékpárral szeretett, ezért 
különösen nehezen viselte a kezdődő majd elhatalmasodó moz
gásszervi megbetegedését, melynek ..eredménye" végül a MAV-
rakodói beosztás lett. Betegségét nagy-nagy béketűréssel fogadia. 

1980-ban öregségi nyugdíjjogosultságát elérve nyugállományba 
vonult. Végső nyughelyét a Bakonyalján találta meg. amit min
dennél jobban szeretett és tisztelt. 1998. december 5-én a család 
tagjai mellett a kollégák, barátok, ismerősök kísérték végleges 
nyughelyére a bodajki temetőben. 

Kiss Károly 

A németországi Göttingenben működő Erdészeti Főiskolán (Fach-
lochschule) több évtizedig tanárként dolgozó DR. RACZ J Ó 
ZSEF erdőmérnök elhunytáról tájékoztatott a göttingeni egyelem 
tanára (és a mi egyetemünk díszdoktora), dr. Kató Ferenc pro
fesszor. Rácz József 1956-ban hallgatóként távozott nyugatra, de 
nem Kanada, hanem Németország felé vette útját, ott szerzett dip
lomát. Erdőművelési, erdőökológiai, tipológiai kérdésekkel foglal
kozott. Legutóbb több hónapig dolgozott Délkelet-Ázsia egyik or
szágában egy kutatóprogram megvalósításán. Hosszan tartó beteg
ség vitte el. Szívében mindvégig megmaradt jó magyar érzésű em
bernek. Fájdalommal köszönünk el tőle! 

Dr. Szodfridt István 
• 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 88. évében elhunyt FE
KETE GYULA Bedő-díjas erdó'mérnök, az OEE tiszteletbeli tag
ja, az Egyesület volt főtitkára, majd főtitkár-helyettese. Az óbudai 
temetőben búcsúztatták. 



FELHÍVÁS 
A magyar államalapítás ezredik évfordulóját szívünkből fakadó kötelezettségként méltó módon 
szeretnénk megünnepelni. 
A millenniumi rendezvénysorozathoz kapcsolódva különböző okokból külföldön élő magyar és 
Magyarországon élő erdőmérnökök, erdészek világtalálkozóját tervezzük megszervezni 

MAGYAR ERDÉSZEK VILÁGTALÁLKOZÓJA 2000 
rendezvény-elnevezéssel. 
Ehhez szükségünk van tisztelt Tagtársaink segítségére címlistánk kiegészítéséhez. 
Tisztelettel kérjük, hogy aki rendelkezik külföldön élő magyar erdőmérnökök, erdészek címével, 
szíveskedjék Egyesületünk rendelkezésére bocsátani. Külön kérjük a valétaelnökök és az évfo
lyam-találkozókat szervezők együttműködését. Első felhívásunkat mielőbb szeretnénk kiküldeni, 
ezért a címeket március hó végéig várjuk az OEE Titkárság címére (1027 Budapest, Fő u. 68.) 
Budapest, 1999. január 21. 

Káldy József 
elnök 

1999. január 21-én az MTA Képes Termében az OEE vezetés kezdeményezésére összeültek az MTA, 
FAGOSZ, ERTI, Soproni Egyetem, FVM, TVH, ÁPV Rt., WWF, Magánerdő, OEE képviselői és egyez
tették legfontosabb rendezvényeik idejét. 

A kedvezményezés céija az egymásra figyelés, egymás erősítése, egymás munkájának segítése, tiszteletben 
tartása, megbecsülése. 

ESEMÉNYNAPTÁR '99 

Február 20. I. Országos Erdészbál - Visegrád 

Március 4. MTA-Erdészeti Biz. Fiatal erdőmérnökök konferenciája (MTA Tallós Pál tudományos kör) 

24. OEE Választmányi ülés 

30. MTA-Erdészeti Biz. III. Országos Erdő-, Vad- és Fagazdaságtudományi Fórum - Budapest 

Április 22. A Föld napja 

28-30. FAGOSZ Fakereskedelmi konferencia 

Május 8. SE Valétálás 

14-15. ERDŐSZÖV Rt. „Magánerdő és Vállalkozás" Szakvásár és országos találkozó - Monor 

28-29. OEE Vándorgyűlés - Szolnok 

Június 15-16. ERTI 75 éves az. ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomása. (Tudományos ülés.) 

17. SE Diploma-osztó Egyetemi Tanácsülés 

22. MTA-Erdészeti Biz. MTA Agrártudományok Osztálya és Erdészeti Bizottsága megalakulásá
nak 50 éves évfordulója. A fa útja (műszaki konferencia) - Pécs 

Július 8-9. OEE Erdésznők III. Országos Találkozója 

Augusztus 25-28. FATE-OASZ LIGNO-NOVUM '99 - Sopron 

25-28. OEE-Program Kft. WOOD-TECH ? 99 - Sopron 

26. FATE Közgyűlés - Sopron 

Szeptember 8. SE Tanévnyitó 

27-(03) OEE Erdcík Hete rendezvénysorozat 

Október 27-28. FAGOSz FakereskedeImi K(>nferencia 

November 4. MTA-Erdészeti Biz. 
FVM és OEE 

Tudomány Hete. Tudományos Emlékülés Bedő Albert akadémikus 
tiszteletére 

11. OEE Választmányi ülés 

December 9. OEE Az. Országos Erdészeti Egyesülettel együttműködő partnerszervezetek 
évzárója (Sajtótájékoztató) 


