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hoz. Négy szakosztály létszáma 20
fõnél kevesebb, 12-é 50 fõ alatti, haté
pedig 50 fõnél több. Az Elnökség fon-
tosnak tartja a szakosztályok kérdésé-
nek átgondolását az Alapszabály módo-
sításával egybefüggõen. Lomniczi Ger-
gely beszámolt az idõarányosnak szá-
mító pénzügyi helyzetrõl. A bevételek
esetében a pályázati lehetõségek hiá-
nya szembetûnõ, a kiadások között pe-
dig az Erdészeti Lapok nyomda és ter-
jesztési költsége magasabb a tervezett-
nél, aminek az örvendetesen magas
egyesületi taglétszám az oka. Az Elnök-
ség javaslatára a titkárság az Ellenõrzõ
Bizottsággal közösen megvizsgálja a
helyi csoportok mûködésére szánt for-
rások elkülönített számviteli nyilvántar-
tásának lehetõségét. A fõtitkár tájékoz-
tatott az Erdészeti Lapok kialakult ter-
jesztési rendjérõl, a fõszerkesztõ váltás-
ról, a honlap látogatottságának folya-
matos növekedésérõl (havi 17 000
egyéni látogató fölött). A kedvezmény-
rendszer mûködése beindult, a honla-
pon és az Erdészeti Lapokban megje-
lennek az aktuális kedvezmények.

19./2012. (09.14.) elnökségi hatá-
rozat: Az Országos Erdészeti Egyesület
a titkárság által közzétett létszámadatok
alapján 2012-ben a helyi csoportok mû-
ködésére fejenként 600.- Ft-os, de mini-
mum 30 000 Ft-os költségkeretet állapít
meg.

A szavazáson jelen van 6 fõ elnöksé-
gi tag. Szavazatok: 6 igen, 0 tartózko-
dás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Zambó Péter elnök tájékoztatta az
Elnökséget az erdész emlékpark létre-
hozásának és az egyesületi nap beveze-
tésének ötletérõl. Az elnökségi ülések
rendjét az év elsõ elnökségi ülésén
egész évre meghatározzák. Az elnökség
számba vette a közeljövõ eseményeit,
köztük az október 1–7. között tartandó
XVI. Erdõk Hete rendezvénysorozatot.

Ezt követõen Zambó Péter elnök
megköszönte az Elnökség munkáját, és
az ülést bezárta.

Az Elnökség és a Szerkesztõbizottság
tagjai az ülést követõen Pápai Gábor
nyugdíjba vonuló fõszerkesztõt búcsúz-
tatták.

kmf.
Zambó Péter, elnök
Lomniczi Gergely,
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter, régióképviselõ 

Nagy Imre, régióképviselõ  

Gábor Gusztáv 
(1942–2012)

1942. június 5-én szü-
letett Kolozsváron.
Édesapja vasutas,
édesanyja – reformá-
tus lelkész lánya –
háztartásbeli. Az álta-
lános iskolát Rákosli-
geten, a Hõsök-téri is-
kolában fejezte be,
mindvégig kitûnõ ta-

nuló volt. Középiskolai tanulmányait a XVII.
kerületi Fürst Sándor Általános Gimnázium-
ban folytatta, itt is végig kitûnõ tanulóként.

1960-ban felvételt nyert a Soproni Erdõ-
mérnöki Fõiskolára. Itt is kitûnt diáktársai
közül, az elsõ évben évfolyamtitkár volt.
Csendes, halk szavú fiú volt, jó humorérzék-
kel. A szakmai témákon túl érdeklõdött a
mûvészetek, az irodalom iránt, széleskörûen
tájékozott volt a világirodalomban. Diákévei
alatt inkább a mûszaki tárgyak vonzották.
Diplomatervét geodéziából készítette. Egy
Sopron-környéki területrõl készített szintvo-
nalas térképet, s a területen fel kellett kutat-
nia egy eltûnt háromszögelési pont helyét.
Erdõmérnöki oklevelét 1965-ben – mint az
Erdészeti és Faipari Egyetem végzõs hallga-
tója – szerezte. 

Az egyetem elvégzését követõen – az
OEF döntése alapján – az egész évfolyam-
nak a gyakornoki évet, az erdõrendezésben
kellett eltölteni. 

1965. augusztus 1-jén állt állami alkalma-
zásba az OEF. 8. sz. Debreceni Erdõrende-
zõségénél, a szép emlékû fõnök, Tokaji Gá-
bor vezetõ-fõmérnök atyai szárnyai alatt. 

1968. április 3-tól – az erdõrendezés át-
szervezésével, egy lépést sem téve – meg-
változott a munkahelye Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Erdésze-
ti Hivatal Debreceni Állami Erdõrendezõsé-
ge néven, ahol üzemtervezõi munkakörben
dolgozott. 

1971-tõl megbízást kap a csoportvezetõi
feladatok ellátására. Ez idõ alatt az éves ter-
ve mellett szerveznie kellett a csoport terepi
és feldolgozási munkálatait, továbbá ellen-
õrzési feladatai is voltak.

Az üzemtervezés során közel került a
környezetvédelmi, környezetfejlesztési és
tájrendezési problémákhoz. Egyetemünk
Erdõmérnöki Karán, 1978-ban, négy féléves
posztgraduális képzést követõen környe-
zetvédõ és tájrendezõ szakmérnöki okleve-
let szerzett.

A szakmérnök-képzés ideje alatt és azt
követõen a szakterületnek megfelelõ – több
jelentõs – munkában vesz részt.

1979. április 1-jével – az erdõrendezés
újabb átszervezése során – megalakult a
MÉM Erdõrendezési Szolgálat (ERSZ). Az
új intézmény Debreceni Üzemtervezési
Irodájánál üzemtervezõi csoportvezetõi
feladatkörben dolgozik. Mûködési terüle-
tükön, jelentõs szerepet vállalt 1981-ben
az elsõ, teljes területre kiterjedõ vadgaz-
dálkodási üzemtervek készítésében, az
üzemtervezéshez szükséges adatok bizto-
sításában, a munka szervezésében és ellen-
õrzésében.

1986-ban kinevezik az ERSZ Debreceni
Üzemtervezési Iroda irodavezetõjének. Fela-
data volt a szakmai tevékenység és a gazdál-
kodás folyamatos vitelének irányítása, elle-
nõrzése mellett az új intézmény arculatának
megfelelõ szervezet és mûködés kialakítása.
Ebben az idõben javában folyt a megújított
erdõrendezési útmutató szerinti erdõterve-
zési munka, amely szintén komoly szervezé-
si feladatokat rótt az Irodára és vezetõjére. 

1987-ben indult be az erdõk egészségi ál-
lapotának elõbb erdõrészlet-szintû felméré-
se, majd a nemzetközi egyezményben elfo-
gadott minimum programnak, a hazai viszo-
nyokra kiegészített módszerével az Egész-
ségvédelmi Hálózati munka. Ez is jelentõs
többletfeladatot rótt az irodákra, különösen
az olyan nagy mûködési területen dolgozó
egységekre, mint a Debreceni Iroda.

1989. évtõl az intézmény gazdálkodásában
igen nehéz évek következtek, ezt csak tetézte
a rendszerváltást követõen elõállt „gazdátlan-
ság”, illetve az állami erdõkben bekövetkezett
„sokgazdájúság”. Az átmeneti idõszakban a
körülményekhez igazodó, olyan ideiglenes
megoldásokat kellett keresni, melyek mellett
– tartalmi és területi értelemben is – teljes kö-
rûen meg lehetett õrizni az erdõrendezés
alapelveinek megfelelõ mûködést.

A rendszerváltást követõ idõszakban, az
átmeneti problémákból és a kialakult új erdõ-
gazdálkodási környezetbõl adódó feladatok
kezelésére alkalmas, körzeti erdõtervezési
rendszert fejlesztett ki az erdõrendezés. En-
nek elõkészítésében, majd mûködtetésében is
nagy feladatok hárultak az Irodákra. 

Az ebben való szakmai részvétel terén az
irodavezetõi feladatokat példaszerûen ellátó
Gábor Gusztáv teljesítményét kiválóra kell,
hogy minõsítsük. Kollégái, közvetlen mun-
katársai nevében – akiket, mindig nagy hoz-
záértéssel, emberséggel és szeretettel kezelt,
irányított – így utólag is köszönetet mondok
az áldozatos munkáért, a szükség hozta szik-
laszilárd kiállásokért.

A földmûvelésügyi miniszter 1996. decem-
ber 29.-én kelt rendelkezésében megszüntette
az FM Erdõrendezési Szolgálatot, a tíz erdõfe-
lügyelõséget, s a 11 intézmény összevonásá-
val létrehozta az Állami Erdészeti Szolgálatot
(ÁESZ), ahol nyugdíjazásáig tervezési igazga-
tóhelyettesi beosztásban dolgozik.

1966-ban kötött házasságot Besskó Edit
kertészeti szaktechnikussal. Házasságukból
három gyermekük – Edit, Gusztáv és Zsom-
bor – született. Az összetartó családi élet és a
szakmai elkötelezettség mintapéldája, hogy
mindhárom gyermeküknek van erdészeti
képesítése: Edit erdõmérnök; Gusztáv er-
dész technikus; Zsombor az erdészeti tech-
nikum elvégzése után szerzett jogi diplomát.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
munkába állásától, 1965-tõl tagja. Jelentõs
szerepet vállalt a Helyi Csoport feladataiban.
1986-tól tagja az Erdõrendezési Szakosztály-
nak, 1998-tól 2002-ig az Elnökség tagja, az
Észak-alföldi Régió felelõse. Nevéhez fûzõ-
dik 1989-ben, a Vekeri-tó térségében, majd
1993-ban – a felejthetetlen – Szatmár-Bereg
tájegységben megtartott erdõbecslési ver-
seny. Emlékét kegyelettel õrizzük!

Halász Gábor
OEE Szeniorok Tanácsa


