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1. A helyi csoport alapítása (a
munkahelyi körülmények, idõ-

pontok leírása)
1967. július 1-én jött létre a Mezõgazda-
sági és Élelmezésügyi Minisztérium
(MÉM) az addigi Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium, az Élelmezésügyi Miniszté-
rium és az Országos Erdészeti Fõigaz-
gatóság (OEF) összevonásával.

Az addig önálló fõhatóságként, kor-
mányzati szintû, integrált ágazatirányító
szervezetként (100 fõt meghaladó lét-
számmal) mûködõ OEF beolvadásával
(megszûnésével) – szervezeti kereteit
tekintve – véget ért az erdészet ún.
„aranykora”. Az OEF utolsó vezetõje
Földes László miniszterhelyettes (1956
után belügyminiszter-helyettes) volt.

1970-ig átmeneti idõszak követke-
zett, több minisztériumon belüli és kül-
sõ ágazati átszervezéssel. A MÉM-en
belül ún. „funkcionális” szervezeti felé-
pítés keletkezett (ami a mai napig is
fennáll, váltakozva 15-30 fõosztályi
szintû szervezeti egységgel), majd je-
lentõs személyi mozgással egyidejûleg
elkezdõdött a fõvárosi, a szakmát érintõ
munkahelyek aprózódása.  Az ebben a
helyzetben megjelenõ igények eredõje-
ként alakult meg (több, mint 400 fõs lét-
számmal) az OEE Budapesti Bizottsága,
majd Helyi Csoportja késõbb MÉM He-
lyi Csoportja. Egyébként a MÉM-ben
ekkor – már nem önálló ágazati irányí-
tás jogkörével – Erdészeti Hivatal mû-
ködött, dr. Sali Emil erdõmérnök veze-
tésével.

Az  1970-es évtizedben kizárólagos
erdészeti szakmai profillal a MÉM-ben,
lényegében csak az Erdõrendezési Fõ-
osztály rendelkezett  (vezetõje dr. Sali
Emil volt).

Az 1980-as évtizedben – részleges
ágazatirányítási autonómiával bíró – Er-
dészeti Hivatal szervezõdött, 50 fõ felet-
ti létszámmal, dr. Királyi Ernõ közgaz-
dász (korábban vízügyi vezetõ), 1990
elsõ félévében Gémesi József erdõmér-
nök vezetésével.

A rendszerváltáskor a MÉM-bõl is-
mét Földmûvelésügyi Minisztérium
(FM) lett egészen 1998-ig. amikor is el-
nevezése (és feladatköre) Földmûvelé-
sügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumra
(FVM) változott. Az FM-ben, késõbb
FVM-ben 1990-tõl 1993-ig Erdészeti és
Faipari Fõosztály, majd 1993-tól 2004-ig
(fõosztályi jogállású, de még 20 fõ felet-
ti létszámú) Erdészeti Hivatal, ezt köve-
tõen 2006-ig (ismét) Erdészeti Fõosztály

mûködött (1990-tõl 1999-ig Dauner
Márton erdõmérnök-közgazdász, 1999-
tõl 2005-ig Barátossy Gábor erdõmér-
nök, végezetül 2006-ig Klemencsics
András erdõmérnök vezetésével). Ezen
utolsó esztendõ szerves folytatásaként
2006-tól a Természeti Erõforrások Fõ-
osztályán belül egy 7 fõs Erdészeti Osz-
tály maradt, ahol kizárólag az erdészet
ügyeivel foglalkoznak jelenleg az FVM-
ben. (A Természeti Erõforrások Fõosz-
tálya vezetõi: 2006-tól Csóka Péter er-
dõmérnök, 2007-tõl Kiss János erdõ-
mérnök voltak, 2008-tól pedig dr. Nagy
Dániel erdõmérnök-jogász. Ez már a
XXI. század felgyorsult tempója…) 

Az OEE Budapesti  FVM Helyi Cso-
port jelenlegi taglétszáma 100 fõ, zömé-
ben nyugdíjas kollégák. 

2.  Az eddigi tisztségviselõk
Elnökök:

Rakonczay Zoltán erdõmérnök
1967–1985 (MÉM fõosztályvezetõ helyet-
tes. OTvH elnökhelyettes, KVM minisz-
terhelyettes)

Dr. Rácz Antal erdõmérnök 1985–
1990 (MÉM Vadgazdaság-felügyeleti Fõ-
osztály vezetõje)

Dr. Rada Antal erdõmérnök 1990–
1998 (FM Erdészeti és Faipari Fõosztály
fõosztályvezetõ-helyettese)

Merkel Gábor erdõmérnök 1998–
2002 (FVM Költségvetési Fõosztály fõ-
osztályvezetõ helyettese)

Virágh  János erdõmérnök 2002–
2006 (FVM Közgazdasági Fõosztály ve-
zetõ fõtanácsosa)

Holdampf Gyula erdõmérnök 2006-
tól (FVM Erdészeti Fõosztály /Hivatal/
ny. fõosztályvezetõ-helyettese /elnök-
helyettese/) 

Titkárok:
Czebei Sándor erdõmérnök 1967–

1978 (MÉM Vállalat-felügyeleti Fõosz-
tály osztályvezetõje)

Dr. Csötönyi József erdõmérnök
1978–1990 (MÉM Munkaügyi és Szo-
ciálpolitikai Fõosztály fõelõadója)

Virágh János erdõmérnök 1990–
2002 (FM Erdészeti és Faipari Fõosztály
fõmunkatársa)           

Karádi László erdõmérnök 2002-tõl
(FVM Erdészeti Hivatal fõtanácsosa)

Gazdasági felelõsök:
Molnár Kálmán erdõmérnök 1967–

1980 (MÉM Erdõrendezési Fõosztály fõ-
elõadója)

Merkel Gábor erdõmérnök 1980–
1985 (MÉM Erdészeti Hivatal osztályve-
zetõ-helyettese)

Beró Csaba erdõmérnök 1985-tõl
(MÉM Erdészeti Hivatal fõmunkatársa)

3.  Nevezetes, kiemelt rendezvé-
nyek, események (az egyesületi

életben feljegyzésre méltók leírása)
1970. évi  Vándorgyûlés Budapesten,
amelyen részt vett dr. Dimény Imre
MÉM miniszter, hangsúlyozva azt, hogy
az erdészet-fagazdaság nem mostoha-
gyermeke az agrár-élelmiszergazdaság-
nak. dr. Madas András akkori OEE el-
nök szerint ez mérföldkövet jelentett az
ágazat akkori helyzetében.

Az 1980-as évtizedben a Budapesti
MÉM Helyi Csoport patronálta a Nagy-
kovácsi Erdészeti Nevelõotthont. Eb-
ben a tevékenységben  Simon László
akkori erdõmérnök tagtársunk szerzett
elévülhetetlen érdemeket.

Helyi Csoportunk már több. mint
négy évtizede, rendszeresen, évente vál-
takozó helyszíneken valósít meg tapasz-
talatcserével egybekötött tanulmány-
utakat az ország valamennyi erdészeti
tájegységén.

Éves rendszerességgel kerültek sorra
– elsõsorban erdészetpolitikai jelentõ-
ségû – szakmai rendezvények az adott
korszak meghatározó egyéniségei elõ-
adásaival kombináltan. (A teljesség igé-
nye nélkül: Dr. Madas András – Halász
Aladár: „A népgazdasági tervezés fa-
gazdasági vonatkozásai”; Dr. Mayer
Antal: „Új irányelvek az erdõmûvelés-
ben”; Mersich Endre: „Eszközgazdálko-
dás a fagazdaságban”; Szendrey Ernõ:
„Az erdõ-, mezõ- és vadgazdálkodás
összhangja”; Göndöcs Imre: „Fagazda-
sági vállalatszervezés”; Cornídes György:
„Laosz erdõgazdasága”; Dr. Keresztesi
Béla: „Beszámoló a VIII. Erdészeti Vi-
lágkongresszusról”; Zágoni István: „Be-
számoló a faanyag-helyettesítési  FAO –
Konferenciáról” stb.)

Helyi Csoportunk  mindenkori ága-
zatpolitikai súlyát jelzi, hogy tagjaink
között tarthattunk, illetve tartunk szá-
mon egy államtitkárt, két miniszterhe-
lyettest, négy minisztériumi hivatalve-
zetõt, továbbá hivatalvezetõ-helyettest,
két erdészeti vállalatcsoport portfólió-
menedzsert, valamint több minisztériu-
mi (fõhatósági) fõosztályvezetõt, fõosz-
tályvezetõ-helyettest és osztályvezetõt.

Végül ki kell emelni a  Helyi Csoport
fõvárosi integrátori szerepét, amit az el-

A Bp.-i  FVM Helyi Csoport története
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telt több, mint négy évtized „viharai”
során sikeresen valósított meg, s ame-
lyet jól jellemez tagjaink munkahelyei-
nek a teljesség igénye nélküli felsorolá-
sa: az erdõrendezés és az erdõfelügye-
let mindenkori fõvárosi szervezetei, a
természetvédelem mindenkori fõható-

sági és fõvárosi szervezetei, OT, ERDÕ-
TERV-ERFATERV,ERDÉRT,ERTI,OMMI-
MMI, Fagazdasági Egyesülés-FAGOK,
ÁGOK, TOT-MOSZ, AGROKER, STA-
GEK, KOEK MAVAD Rt., UVATERV,
IUCN, ÁVÜ-ÁPVRt., EU Bizottság, Pilisi
Parkerdõgazdaság, Állami Biztosító,

Mezõgazdasági Múzeum, Fõvárosi Ön-
kormányzat, honvédségi Erdészet,
szakmai Szakszervezetek, szaksajtó
Szerkesztõségek stb.

Holdampf Gyula
OEE Budapesti FVM Helyi Csoport

elnöke

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõk
a közjóért és Közönségkapcsolatok szak-
osztálya 2009. november 12-13-án tar-
totta soron következõ kihelyezett szak-
osztályülését. A szakosztálytagokat
ezúttal az Északerdõ Zrt. látta vendégül
Zemplénben. A kihelyezett ülés résztve-
võit Papp Gyula, az Északerdõ Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese a sátoraljaújhelyi
Polgármesteri Hivatal dísztermében fo-
gadta. 

Dobó István, az Erdõk a közjóért szak-
osztály elnöke üdvözlõ beszédében el-
mondta, hogy az Országos Erdészeti
Egyesület történetében egyedülálló vál-
lalkozásba fogtak. Az erdõk a közjóért
kötet elsõ kiadása 2007-ben jelent meg,
átdolgozott második kiadása nemrég ké-
szült el 2200 példányban. Ebbõl a tervek
szerint valamennyi, legalább 500 lakossal
rendelkezõ hazai település polgármeste-
re kézhez fog kapni egy példányt a kö-
vetkezõ idõszakban. A kötetben azokat a
korszerû erdõgazdálkodással kapcsolatos
legfontosabb ismereteket foglalták össze,
melyek a nem hagyományos erdészeti te-
vékenységek közé tartoznak. 

A védett értékek bemutatásához meg-
felelõ infrastruktúrára van szükség, eze-
ket a látogatók igényeinek megfelelõen
kell kialakítani. Kiemelte azt is, hogy az
erdészszakmán belül már megindult a pa-
radigmaváltás, melynek célja a folyama-
tos erdõborítás elérése, ennek megfelelõ-
en megindultak az átalakító munkálatok
is. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely
polgármestere az Erdõk a közjóért tanul-
mánykötet átvétele után elhangzott kö-
szöntõjében kiemelte, hogy az elmúlt
idõszakban is szoros együttmûködés volt
a város vezetése és az Északerdõ Zrt. kö-
zött. A város közjóléti fejlesztéseivel kap-
csolatban elmondta, hogy a társaság ke-
zelésében lévõ területen, a libegõ szom-
szédságában négyszintes kalandparkot
létesítettek. Ugyancsak a tervek között
szerepel egy tanösvény kialakítása is. 

A szakosztálytagok a Sátoraljaújhelyi
Kalandpark építésének részleteivel a
helyszínen ismerkedhettek meg. Szappa-
nos István üzemvezetõ elmondta, rész-

ben uniós forrásból épül Közép-Európa
leghosszabb (2270 m) bobpályája, mely-
nek összköltsége 280 millió forint. Itt lesz
Európa leghosszabb mûanyag sípályája
is, melynek hossza eléri majd a 410 mé-
tert. A beruházás összköltsége 198 millió
forint. A tervek között szerepel az 514
méter magas hegyen egy panoráma-kilá-
tó, illetve hazánk elsõ símúzeumának
megépítése is. 

A libegõ, illetve az idén nyáron meg-
nyitott bobpálya az elmúlt három hónap-
ban összesen 82 ezer látogatót vonzott. A
bobpálya kipróbálása után Füzérre érve a
szakosztálytagokat Horváth Jenõ polgár-
mester fogadta, aki szintén kapott egy
példányt az Erdõk a közjóért kötetbõl. A
polgármester a település életérõl szólva
elmondta, szlovák partnereikkel közösen
beadtak egy pályázatot, és az így elnyert
forrásból felújítják az egykori történelmi
utakat. Az út kerékpárútként, illetve fa-
anyagszállításra fog szolgálni. A település
korábban erdõgondnoksági központ
volt, ezért rendbe hozzák az erdészeti
emlékhelyeket is. 2009. november 10-én
Füzéren tartották a tervezett zempléni
nemzeti parkról szóló megbeszélést, me-
lyen 30 polgármester, 40 gazdálkodó, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um munkatársai, valamint az Északerdõ
Zrt. képviselõi vettek részt. Miután a ter-
mészetvédelmi kezelési terv és a társadal-
mi elfogadottság is hiányzik, a helybeliek
nem támogatják a nemzeti parkká nyilvá-
nítást. A látnivalókban gazdag nap végén
a szakosztálytagok a Füzéri várhegy tete-
jérõl csodálhatták meg a környezõ he-
gyekre nyíló kilátást, majd következett a
háromhutai vadászházban található szál-
lások elfoglalása. 

November 13-án a Hegyközi Erdészet
területén található közjóléti létesítmények
(kilátó, illetve védkunyhó), majd Pálhá-
zán az Erdészeti Múzeum megtekintése
szerepelt a programban. Ezt követõen
Füzérradványra vezetett utunk, ahol a
kastélyt, illetve annak parkját tekintettük
meg. A helyreállítási munkálatokról Bo-
zsó Gyula, az Északerdõ Zrt. által végzett
felújítások irányítója adott tájékoztatást. A

Füzérradványban található kastély ha-
zánk egyik legnagyobb kastélya, mely a
XIX. század második felében, Károlyi Ede
építkezései nyomán nyerte el jelenlegi
formáját. A késõreneszánsz kastélyt 1857-
1859 között Ybl Miklós tervei alapján épí-
tették át romantikus-eklektikus stílusban.
A reneszánsz kastély belsõ kialakítása
Károlyi Ede fiának, Lászlónak a nevéhez
fûzõdik. 1936-37-ben a kastélyt a kor kö-
vetelményeinek megfelelõen luxusszál-
lóvá alakították át, mely rövid idõ alatt
nemzetközi hírnevû gyógy- és üdülõ-
hellyé vált. A II. világháborút követõen az
épületet államosították, majd 1948-tól
1991-ig tüdõszanatóriumként mûködött.
1995-ben kezdõdtek az épület helyreállí-
tásához szükséges kutatások, a felújítási
munkálatokat 1996-ban kezdték el. 

A kastély jelenleg múzeumként mû-
ködik. Az épületet 140 hektár kiterjedé-
sû festõi arborétum veszi körül, mely
Borsod-Abaúj-Zemplén megye legszebb
és legnagyobb parkja, 1975 óta termé-
szetvédelmi terület. Az egykori gyümöl-
csöskertbõl a Károlyi-család tájba illõ an-
golparkot alakíttatott ki, az õshonos fafa-
jok mellett számos ritka tûlevelû, illetve
lombhullató fa- és cserjefajt telepítettek.
Emellett két tavat is létesítettek, melye-
ket sétautak vettek körül, ahol számos
vízimadár talált otthont. A vagyonkezelõ
Északerdõ Zrt. irányításával a helyreállí-
tási munkálatok 2004-ben kezdõdtek, a
területet kitisztították, megindult a nö-
vényzet felmérése. A park eredeti álla-
potának helyreállításához szükséges
mintegy 200 millió forintot a „Gyûjtemé-
nyes növénykertek és védett történeti
kertek megõrzése és helyreállítása” cí-
men kiírt KEOP-2009-3.1.3 kétfordulós
pályázatból kívánják biztosítani. 

A 2010-ben benyújtandó tervben a
park vizes élõhelyeinek rehabilitációja, a
hidak helyreállítása mellett a kipusztult
növényfajok pótlása, valamint az értékes
famatuzsálemek felmérése, megõrzésé-
nek kidolgozása is szerepel. A kétnapos
rendezvény a senyõi vadászházban ért
véget.

Papp Mónika

Kihelyezett szakosztályülés a Zemplénben




