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Balogh Lajos
(1926–2013)

Az OEE Szombathelyi
Helyi Csoportja meg-
rendüléssel tudatja,
hogy  hosszú beteg-
ség után elhunyt
nagyra becsült  tagtár-
sunk, Balogh Lajos. 

2013. szeptember
4-én vettünk Tõle bú-
csút Zalaegerszegen

a Göcseji úti  temetõben rokonai  barátai és
volt munkatársai körében. A koporsónál
Monostori Miklós, a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. Sárvári Erdészeti Igazgatóságának erdé-
szeti Igazgatója búcsúzott el az elhunyttól,
ismertetve életútját. 

Balogh Lajos 1926. november 11-én szü-
letett Nagykapornakon. 1942-ben a nagyka-
pornaki jezsuita uradalomban erdõle-
gényként kezdte meg pályafutását. A hábo-
rú után a Zalaegerszegi Állami Erdõigazga-
tóság Pölöskei Erdõgondnokságán dolgo-
zott 1947-ig. A következõ évben – átszerve-
zés után – a Zalacsányi Erdõgondnoksághoz
került, ahol 1949-ben erdõõri vizsgát tett.
Ezután a Bezerédi, majd a Pakodi kerület-
ben dolgozott. 1953 tavaszán a pókaszepet-
ki erdõben alakítottak ki csemetekertet, ezt
Õ vezette.

1956. június 16-tól a Sárvári Állami Erdõ-
gazdasághoz került. Bejcgyertyánosban te-
lepedtek le, ugyanis a Bejcgyertyánosi er-
dész kerületet vezette.

A Farkas erdõn addig mûködõ vándor-
csemetekertek helyett a 60-as években egy
állandó 18 ha-os csemetekertet alakítottak
ki. Ennek elsõdleges célja volt a helyi és az
országos fenyõcsemete-igény kielégítése.
Az erdészkerületi munka mellett a csemete-
kert irányítását is rábízták.

A késõbbiekben a bejcgyertyánosi cse-
metekertben az országosan ismertté vált fe-
nyõ és tölgy konténeres csemetetermelést
valósította meg a gyakorlatban, melynek so-
rán rengeteg újítás fûzõdik a nevéhez. Kivá-
lóan együttmûködött az akkori Falco Fa-
kombinát Erdõgazdaságának fejlesztõmér-
nökeivel, akik figyelembe vették szakmai
tapasztalatait. A csemetetermelésben szíve-
sen alkalmazta az új anyagokat és módsze-
reket. Kiváló munkahelyi vezetõként szer-
vezte a csemetekert és az erdészkerület na-
pi tevékenységét, ahol 60-70 fõ munkáját
irányította.

Ennek a fáradhatatlan, magas szintû
munkának elismerésekben is megmutatko-
zott az eredménye. Többször kapott Kiváló
Dolgozó címet, kétszer Miniszteri Dicséret-
ben részesült.  A Munka Érdemrend Ezüst
fokozatával 1977-ben, míg Arany fokozatá-
val 1985-ben tüntették ki. 2011-ben a Zala-
egerszegi Vándorgyûlésen munkássága elis-
meréseként Deckrett József Emlékérmet ve-
hetett át, amelyet nagy megtiszteltetésnek
tartott.

Idõsebb korában – amíg egészsége en-
gedte – fontos feladatának tartotta, hogy az
õt követõ korosztálynak átadja több évtize-
des tapasztalatait, kötetlen beszélgetések és
erdõjárás során. 

A számos elismerésen túl leginkább a sok
millió általa nevelt csemetébõl szép szál fák-
ká serdült erdõk dicsérik a keze munkáját,
és ezek az erdõk most velünk együtt szo-
morúan búcsúznak Tõle.

Zsuppán Ernõ
OEE Szombathelyi Helyi Csoport

Kismartoni Károly
(1941–2013)

1941-ben született
Nagymaroson peda-
gógus gyermekeként.
Váratlanul, a Brassó
fölötti hegyek között
érte a halál 2013.
szeptember 7-én. 

A Soproni Erdé-
szeti Egyetemen
1964-ben végzett er-

dõmérnökként. Diplomája megszerzése
után a Keletbükki Erdõgazdaság Putnoki Er-
dészetéhez került, ezután a Miskolci Erdõ-
rendezõségre, majd a BAZ Megyei Tanács
Fásítási osztályára. Nyugdíjazásáig a BAZ m.
és Heves m. Tanács Vadászati és Halászati
Osztály osztályvezetõje, szakfelügyelõje
volt. Felkészült szakember, jó kolléga, aktív
egyesületi tag. Erdõbirtokosságok szakértõ-
jeként, bizottságok tagjaként egyaránt az er-
dõk védelmében, a vadászat értékeinek
megõrzésén, azok megújításán fáradozott,
törvényeinek betartatására törekedett. 

Hivatásának tekintette munkáját, elõadá-
sokat tartott, tanulmányutakat szervezett és
vezetett. Szenvedélye a hegymászás és a va-
dászat. Hazánkban és a körülöttünk lévõ or-
szágokban gyakran túrázott, járta a magas
hegyek csúcsait. Itthoni vadászterülete: Szil-
puszta, Bõcs és vidéke. 

Kitüntetései: Nimród vadászérem, Hu-
bertusz kereszt, HA Arany fokozat 1990-
1998, 1993-1995, BAZ m. Vadászatért érde-
mérem 2005, 2010, 2013. Az Országos Ma-
gyar Vadászati Védegylet legmagasabb ki-
tüntetése a Magyar Vadászatért érdemérem.
Ezt idén is megkapta, szakmai életútja, a ma-
gyar erdõ és vadgazdálkodás fejlesztése te-
rén végzett munkássága, a magyar vadászat
hírnevének nemzetközi elismertetése érde-
kében folytatott erõfeszítései méltán érde-
messé teszik e magas kitüntetésre. 

Gondokkal küszködött, de családja, ba-
rátai, kollégái között mindig feltöltõdött, a
társaság központja volt. Jókedvét megõriz-
te, ennek tanúi lehettünk több ízben is,
utoljára idén augusztusban, a Radnai-hava-
sok között, amikor egy fárasztó út után es-
te útitársait diákdalokkal és anekdotákkal
szórakoztatta. A természet közelében élt,
innen kapta kiegyensúlyozott lényét, béké-
jét, erejét. 

Utolsó útja visszafordíthatatlan, egyirá-
nyú lett. Mindig arra vágyott, hogy ott „él-
hessen” örökké. 

Felfoghatatlan, hogy elment, de ha eze-
ken a csúcsokon járunk, õ ránk köszön,
mert ott maradt, kedves hegyei között. Amíg
emlékezünk rá, velünk él tovább. Nyugodjál
békében. 

Nagy Gábor vadásztársa
Hornyánszky Antal volt kollégája

Dr. Gólya János
(1950–2013)

A nyár közepén
mindnyájunkat meg-
döbbentõ, tragikus
hír terjedt szét az or-
szágban, szinte órák
alatt: rövid ideig tartó,
de súlyos betegség-
ben elhunyt dr. Gólya
János, nyugalmazott
egyetemi docens!

Váratlanul és fiatalon, örökre eltávozott
körünkbõl a hazai és az európai erdésztársa-
dalom közismert és megbecsült alakja; aki
kiváló szakismeretének és nyelvtudásának
köszönhetõen magabiztosan mozgott úgy a
gyakorlati életben, mint az elméleti kutatás
és a felsõoktatás szintjén - itthon és külföl-
dön egyaránt. Szenvedélyesen kutatott és
vizsgált szûkebb szakterülete az erdõhasz-
nálattan, a fakitermelés volt, annak is fõleg a
technológiai kérdései; de elmélyülten foglal-
kozott ergonómiai, eszközfejlesztési és öko-
nómiai kérdésekkel is, és a bükk álgesztese-
désének problémájával kapcsolatban is új
eredményeket ért el.

Életrajza felvázolásakor eseményekben
és eredményekben gazdag szakmai pályafu-
tásról emlékezhetünk meg.

1950. május 17-én született, Gödöllõn. Az
általános iskolát 1956-64 között végezte el,
Turán.

1964-68 között a pannonhalmi Bencés
Gimnáziumban folytatott középiskolai ta-
nulmányokat, majd 1968-ban ott tett érett-
ségi vizsgát. 1968-tól a soproni Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdõmérnöki Karának
hallgatója volt, ahol 1974-ben erdõmérnöki
oklevelet szerzett. Az akkori Államvizsga
Bizottság tagjaként dr. Szász Tibor, ERTI fõ-
osztályvezetõ figyelt fel a fiatal tehetségre,
és hívta meg munkatársának a kutatóinté-
zetbe.

Így került 1974 augusztusától az Erdésze-
ti Tudományos Intézet soproni Kísérleti Ál-
lomására. Beosztása kezdetben tudományos
segédmunkatárs, majd 1984-tõl tudományos
munkatárs, 1996-tól 1998-ig pedig tudomá-
nyos fõmunkatárs volt. 

Az ERTI-ben kutatásai elsõsorban a válla-
lati, üzemi munkaszervezés és munkavéde-
lem területére terjedtek ki. Foglalkozott a
hálótervezés erdõgazdasági alkalmazásának
lehetõségeivel, az erdészeti normák készíté-
sével, a motorfûrészek vágásidõ- és vágás-
teljesítmény vizsgálatával,  a kalkulátorok
vágásterületi munkaidõ-felvételezésben va-
ló alkalmazásával és különbözõ fahasználati
gépek munkaszervezésével.

Vizsgálta a munkaidõalap kihasználását a
fakitermelésben és a faanyagmozgatásban.
Elemezte a kíméletes fakitermelés jövedel-
mezõségre való hatását, és az ehhez kap-
csolható ösztönzési rendszereket. Folyama-
tosan végzett fahasználati költség-hozam
számításokat is. Tevékenységének jelentõs
részét tették ki olyan munkavédelmi kérdé-
sek, mint a fadöntés baleseti veszélyhelyze-
teinek feltárása és munkavédelmi szakvéle-
mények készítése. Végig szorosan együtt-
mûködött a hasonló területet kutató és okta-
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tó egyetemi kollégákkal; eredményeiket
kölcsönösen megismertették egymással és
hasznosították a saját területükön. 

1991-tõl mellékfoglalkozásban erdészeti
eszközök, felszerelések forgalmazásával és
erdészeti szolgáltatással foglalkozott az or-
szág egész területén.

Már az 1980-as évek elejétõl segítette az
egyetemen folyó gyakorlati és elméleti okta-
tást. Gyakorlati bemutatókat tartott a hallga-
tóknak, vendégelõadóként szerepelt a nap-
pali- és szakmérnök-képzésben, valamint a
vezetõképzõ tanfolyamokon. Elõadásait
mindig a legkorszerûbb oktatástechnikai
eszközökkel tette szemléletessé, gyakran
látványossá.

A Soproni Egyetem többszöri meghívásá-
ra 1998-ban végül az Erdõhasználati Tanszék-
re került mint tanszéki fõmunkatárs, majd
2001. májusától mint egyetemi adjunktus.
Alapjaiban újította meg és tette hatékonnyá
az erdõhasználattan gyakorlati oktatását;
majd késõbb rendszeresen megírta és frissí-
tette az általa oktatott elméleti tárgyak jegy-
zet- és segédanyagait. Doktori tárgyat is ok-
tatott, több sikeres doktorandusz témaveze-
tõje volt. Oktatóként a hallgatók nevelését is

fontosnak tartotta; szigorúan bánt velük,
megkövetelte a fegyelmet; de a fiatalok vi-
dám incselkedéseiben is partnerük volt – a
balesetveszélyes fakitermelési gyakorlatok
után.

Õ maga – levelezõ doktoranduszként –
sikeres vizsgák, szigorlatok és védések után
– 2003-ban szerzett doktori (Ph.D.) fokoza-
tot. Értekezésének címe: „Fakitermelési
munkarendszerek gyérítésekben” volt; mely
témakörben korábban európai hírnévre tet-
tek szert, az ERTI-ben mûködõ kutatócso-
portjának tagjaival együtt. 

2004 januárjában egyetemi docenssé ne-
vezték ki. 2004 júliusától 2006 decemberé-
nek végéig pedig (Intézetbe történõ integrá-
lásáig) az Erdõhasználati Intézeti Tanszék
vezetõje volt. 

2010 novemberében egyetemi docens-
ként kérte nyugdíjaztatását.

Az egyébként Magyarország által kezde-
ményezett és elsõként hazánkban megren-
dezett Nemzetközi Fakitermelõ Verseny (ké-
sõbb Fakitermelési Világbajnokság) átmene-
ti magyar eredménytelensége után Gólya Já-
nos aktivitásának köszönhetõk az újabb ki-
váló helyezések.

1989-ben lett a Magyar Fakitermelõ Válo-
gatott edzõje, 1991-tõl pedig csapatvezetõje.
1992-tõl volt elnöke az általa kezdeménye-
zett Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány
kuratóriumának. 2008 februárjában az IALC
(Fakitermelõ Versenyek Nemzetközi Szövet-
sége) vezetõségébe választották, ahol a ver-
senyszabályzat és a kiértékelés kidolgozásá-
nak felelõse volt. 

1974-tõl volt tagja az Országos Erdészeti
Egyesületnek, ahol 1993-1998. között ellátta az
Erdõhasználati Szakosztály titkári teendõit is.

János kritikus volt, nehezen tûrte a pon-
tatlanságot, a trehányságot. Ám mindig
ugyanazt követelte magától, amit másoktól
is elvárt. Precíz, pontos, mindenre kiterjedõ
figyelme jó szervezõkészséggel párosult.
Õszinte tisztelettel tekintett az idõsebb kol-
légákra, becsülte, értékelte a teljesítményü-
ket. Mindig erõteljes együttérzést tanúsított
mások személyes problémái iránt. 1975 óta
élt házasságban. Felesége, három gyermeke
és három unokája mellõl ragadta el a halál.

Nyugodjál békében, emléked megõriz-
zük, eredményeidet továbbadjuk.

Dr. Marosi György (ERTI)
Dr. Rumpf János (NYME)

A vidékfejlesztés alappillérét
jelenti a fenntartható erdõgaz-

dálkodás
Új uniós erdészeti stratégiát hozott

nyilvánosságra az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság bemutatta az er-
dõk új, szélesebb körû megközelítésére
alapozott uniós erdészeti stratégiáját. Az
erdõkkel és az erdõgazdasági szektorral
szembeni kihívásoknak megfelelõ új Er-
dészeti Stratégiát hozott nyilvánosságra.

Forrás: Európai Bizottság/Sajtó-
közlemény

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/eu_erdeszet_strategia_bizottsag



83 milliárd forint kiadás a 
mezõgazdaság és az erdészet

versenyképességére
A VM tervezett jövõ évi fõösszegei ma-

gasabbak az ideieknél
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) ter-
vezett jövõ évi kiadási, bevételi és támo-
gatási fõösszegei is magasabbak az idei-
eknél – derül ki a hétfõn közzétett 2014-
es központi költségvetésbõl, amely az
Országgyûlés honlapján olvasható.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/vm_koltsegvetes_2014

Dr. Jung László az MFB Zrt. Ag-
rár és Turisztikai Befektetési
Fõigazgatóság új ügyvezetõ

igazgatója
Dobre-Kecsmár Csaba az EGERERDÕ

Zrt. új vezérigazgatója
Az MFB Zrt. hivatalos tájékoztatása
alapján az MFB Zrt. Agrár és Turisztikai
Befektetési Fõigazgatóság vezetését a
továbbiakban Dr. Jung László ügyve-
zetõ igazgató úr – az EGERERDÕ Zrt.
korábbi vezérigazgatója – látja el.

Forrás: MFB Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/jung_laszlo_mfb_kinevezes



Jövõre is folytatódik a 
Nemzeti Erdõtelepítési Program

megvalósítása
2014-2020 közötti idõszakra megfelelõ
összegû forrást és kedvezõbb támoga-

tási feltételeket teremt az EU
Az erdõk szerepe a fokozott környezet-
védelem és a közjó szolgálata nyomán
az unión belül is mindinkább felértéke-
lõdik – mondta Lapos Tamás, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium (VM) erdészeti, ha-
lászati és vadászati fõosztályának helyet-
tes vezetõje. Ez a szemléletváltás külö-
nösen elõnyös lehet az erdõk, az erdõ-

gazdálkodás helyzetének erõsítése
szempontjából, mert az ország összes te-
rületének csupán 20,7 százalékát borítja
erdõ, ami elmarad az európai átlagtól.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/nemzeti_erdotelepites_program_2014



Átadták a Szakszerû Erdõgaz-
dálkodásért Díjat és a „Kétmil-
liomodik hektár magyar erdõ”

emlékérmet
Répászky Miklós, Noszlopi Nagy Miklós

és Zétényi Zoltán a díjazottak
2013. október 4-én a Vidékfejlesztési
Minisztériumban, a XVII. Erdõk Hete
rendezvényeként megtartott Erdészeti
támogatások a Vidékfejlesztési Pro-
gramban 2014-2020 között címû szak-
mai konferencián adták át a NÉBIH által
adományozott Szakszerû Erdõgazdálko-
dásért díjat és a NÉBIH Erdészeti Igazga-
tóság és az Országos Erdészeti Egyesü-
let közös elismerését, a Kétmilliomodik
hektár magyar erdõ emlékérmet.

Forrás: OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/szakszeruerdogazdalkodasert_ketmillio-

modik_atadas2013
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