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Az ötödik napirendi pontban az elnök-
ség a jubileumi év programjainak terveze-
tét tárgyalta. A megfogalmazott vélemé-
nyek szerint szükséges a helyi csoport és
szakosztály rendezvények szervezése, va-
lamint kiemelt rendezvények megvalósítá-
sa. A kiemelt rendezvények tervezete:
2015. december 9.: jubileumi év megnyitá-
sa, 2016. március 21.: Bedõ Albert-szobor-
avatás az FM árkádsoron, 2015. június:
Vándorgyûlés Erdélyben, 2016. dec. 9.: ju-
bileumi év zárása. A kálnoki, Bedõ Albert
Emlékház kialakítása esetén az OEE a kiál-
lítás berendezésében vállal szerepet. Az
ünnepi év alkalmából kiadni tervezett
könyvek: Fejezetek az Országos Erdészeti
Egyesület történetébõl, Az erdõgazdálko-
dás képes története I-III. A napirendi pont
tárgyalása határozathozatal nélkül zárult.

A hatodik napirendi pontban Csépányi
Péter és Szentpéteri Sándor tájékoztatást
adtak az erdõtörvény módosítási javaslatát
elõkészítõ munkacsoport tevékenységérõl,
és bemutatták a módosítási javaslat fõbb
elemeit. Javaslatot tettek egy további
egyeztetésre, amely az erdészeti hatóság
véleményét kéri az egyes kérdésekben. Az
elnökség köszönetet mondott Csépányi
Péternek, aki elnökként összefogta a mun-
kacsoport munkáját. Szabó Tibor régió-
képviselõ kérte a javaslatcsomag megis-
mertetését a helyi csoportokkal, amivel az
elnökség tagjai egyetértettek, ezért a mun-
kaanyagot kérõ Földmûvelésügyi Miniszté-
rium hozzájárulását fogja kérni az Egyesü-
let a javaslatok közzétételéhez.

22./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség az erdõtörvény
módosítási javaslat végsõ egyezteté-
sét szükségesnek tartja, különösen
az erdészeti hatósági vélemények
tisztázása érdekében. Az elnökség
felhatalmazza az elnököt, hogy a ja-
vaslatot a munkacsoport fenti ülése
után megküldje a Földmûvelésügyi
Minisztérium számára.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 7 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A hetedik napirendi pontban Lomniczi
Gergely fõtitkár ismertette Inokai Balázs er-
dõmérnök felvetését a MEVME országzász-
ló erdélyi avatásáról, és kérését az Egyesü-
let részvételére a kezdeményezésben.

23./2015. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az Országos Erdészeti Egye-
sület a MEVME szellemi örököse-
ként fontosnak tartja a MEVME or-
szágzászló avatásában való részvé-
telt, így bár anyagi támogatást nem

tud nyújtani a programhoz, gon-
doskodik a megfelelõ szintû képvi-
seletrõl az eseményen.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 7 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A nyolcadik napirendi pontban dr.
Sárvári János ismertette, hogy a közhasz-
núsági besorolás változása miatt szüksé-
ges a Wagner Károly Alapítvány Alapító
Okiratának módosítása. Bak Julianna ja-
vasolta megvizsgálni az alapítói jogok át-
ruházásának lehetõségét, hogy a hason-
ló helyzetek a nagyszámú alapító mellett
is kezelhetõk legyenek.

24./2015. (09. 02.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület elnöksége a Wagner Ká-
roly Alapítvány Alapító Okiratá-
nak módosítását és a módosítás-
hoz kapcsolódó Alapítói Határo-
zatokat elfogadja.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 7 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban Zambó
Péter elnök elmondta, hogy kezdeménye-
zés indult magánerdõ szakosztály alapítá-
sára, amihez a titkárság a szakosztály ala-
pításához szükséges eljárásrendrõl tájé-
koztatást adott. Mocz András országos ha-
tókörû szakosztály létesítését tartja indo-
koltnak. Lomniczi Gergely jelezte, hogy
az Egyesület képviselõi részt vesznek a
Selmeci Szalamander eseményein. Az
SZB elnök kérésére tájékoztatott továbbá,
hogy Detrich Miklós a kaposvári vándor-
gyûlés után lemondott Szerkesztõ Bizott-
sági tagságáról. Az Egyesület vizsgálja az
Erdõgazda társasjáték újbóli kiadásának
lehetõségét. A NATURA 2000 erdõk keze-
lésével kapcsolatos LIFE pályázat szakmai
szakértõjének az Egyesület Szabó Sándort
kéri fel. Mocz András tájékoztatott a lábon
álló faanyag értékesítési gyakorlatát érintõ
adóhatósági vizsgálatról, amelyre az
egész ágazat nevében megfogalmazott
választ tart szükségesnek.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök 
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Szentpéteri Sándor

Szabó Tibor
régióképviselõk  
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Malekovics János
(1941–2015)

Gyászol a zalai er-
désztársadalom. Éle-
tének 75. évében –
2015. november 16-
án – váratlanul el-
hunyt Malekovics Já-
nos erdésztechnikus,
felsõfokú munkavé-
delmi technikus, a
ZALAERDÕ Zrt. nyu-

galmazott munkavédelmi vezetõje.
1941. május 9-én a Somogy megyei Ber-

zencén született, iparos családban. Gyer-
mekkora már másik faluhoz, a Zala megyei
Pátróhoz kötõdött, iskoláját is ott végezte.
Az erdészélet utáni vágya, az erdõ szeretete
a falusi életbõl, az erdõ, a természet közelsé-
gébõl táplálkozott. Tizenöt évesen, 1956-
ban, erdészeti fizikai dolgozóként kezdte
szakmai pályáját. Az Ásotthalmi Erdészeti
Szakiskola elvégzése után a Délzalai Állami
Erdõgazdaság Kiskomáromi Erdészetéhez
került, ahol 1961-ben már mûszaki gyakor-
nok volt. Fokozatosan képezte magát, s még
abban az évtizedben, 1968-ban, Sopronban
levelezõ úton erdésztechnikusi oklevelet
szerzett. Erdészeténél volt nagyüzemi cse-
metekert-kezelõ és kerületvezetõ erdész is.

Az 1970-es esztendõ váratlanul nagy vál-
tozást hozott a határozott fellépésû, fiatal er-
dész szakmai életében, miután központi
megkeresésre vállalta, hogy munkavédelmi
szakképzettséget szerez, s így az újonnan
alakult Zalai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság nagykanizsai központjába helyezték,
munkavédelmi elõadói munkakörbe.

Új munkakörében nagy ambícióval igye-
kezett elsajátítani az általános erdészeti, fûrész-
ipari és erdészeti vasútüzemi biztonságtech-
nikai ismereteket, s munkája mellett, ígéreté-
hez híven, Gödöllõn megszerezte a felsõfokú
munkavédelmi technikus képesítést. 

A gazdasága kisebb-nagyobb rangú ve-
zetõivel közösen és következetesen megkö-
vetelt munkahelyi munkavédelmi oktatások,
valamint a biztonsági szemlék rendszeressé-
ge javította a vállalat biztonságtechnikai
helyzetét, s nem utolsósorban kedvezõen
alakította a baleseti statisztikát.  A Zala me-
gyei munkavédelmi szervekkel szoros mun-
kakapcsolatot ápolt. Munkáját gyakran emlí-
tették példaértékûnek. Az erdészetek és az
üzemek kéretlenül is bármikor számíthattak
tanácsaira, segítségére. A tõ melletti erdésze-
ti gyakorlatot külön is a legapróbb részlete-
kig ismerte.

1980-ban munkavédelmi és szociálpoliti-
kai osztályvezetõvé nevezték ki, felelõsség-
teljes beosztását tizenkét éven át töltötte be.
Az osztálya hatáskörébe tartozott többek kö-
zött a munka-, a védõ- és az erdészeti forma-
ruhák biztosítása is, ami nem kis feladatot je-
lentett az akkor igen nagy létszámú gazda-
ság esetében.  

A részvénytársasággá alakulás után, 1993-
tól az igazgatási osztály szervezetén belül vé-
gezte továbbra is kifogástalanul feladatait,
munkavédelmi felügyelõ beosztásban, egé-
szen 2001. december 31-ig, nyugállományba
vonulásáig. Ezt követõen gépészmérnök fia
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munkavédelmi vállalkozásában dolgozott,
ahogy mondani szokta: „már csendesült
iramban”, de így is hasznosítva munkaköré-
nek három évtizednyi hozadékát. 

Összességében négy és fél évtizedes, a
munkavédelmi munkakörében sokszor nem
hálás és nem irigyelt szakmai életútját több
vállalati és szakszervezeti kitüntetés mellett
a Kiváló Munkáért MÉM-miniszteri kitünte-
téssel is elismerték.

Alapos szakmai felkészültségét, tapaszta-
latait a TIT Zala megyei Szervezete kereté-
ben, erdészeti szakmunkásképzõ tanfolya-
mokon is kamatoztatta, éveken át biztonság-
technikai ismereteket oktatott.

Erdész körökben ismert volt immár egy-
kori híres „fõzõtudománya” is, mellyel idõn-
ként nem csak szûkebb baráti körét „kényez-
tette”. Sokáig vezetõje volt a „Zalaerdõ szaká-
csai” fõzõcsapatnak is, s a soponyai vadgaszt-
ronómiai fesztiválokon sok szép sikerhez se-
gítette csapatát. Külön is büszke volt arra,
hogy 1999-ben az Országos Vadásznapok
hortobágyi megnyitóján a dödölleköretes za-
lai szarvaspörköltjükkel elsõ díjat nyertek.

Alapításától kezdve aktív tagja volt a
részvénytársasági központ Nyugdíjas Erdész
Klubjának, sok kedves, vidám, emlékezetes
baráti együttlét résztvevõjeként.

Nyugalmat sugárzó, kiegyensúlyozott,
lelkiismeretes, segítõkész egyénisége aktív
és nyugdíjas korában egyaránt köztisztelet-
nek örvendett.

Malekovics János kollégánk hamvait ta-
valy december 3-án gyászolók sokaságának
részvételével helyezték örök nyugalomra a
nagykanizsai köztemetõben. Emlékét ke-
gyelettel fogjuk megõrizni!

Baráth László

Ván László
(1923–2015)

Ván László 1923. no-
vember 26-án Kiskun-
halason született. Ál-
talános és középisko-
lai tanulmányai után
erdõmérnöki okleve-
lét 1949-ben szerezte
meg a Budapesti Mû-
szaki Egyetem Erdõ-
és Földmérõ mérnöki

Karán, Sopronban. A végzés után a Kiskun-
halasi Állami Erdõgondnokságánál helyezke-
dett el, erdõmûvelési elõadóként dolgozott.
Az állami erdõgazdaságok megalakulása
után, 1950-tõl a Kiskunhalasi Állami Erdõgaz-
daságnál is ezt a munkakört töltötte be.

1951 elején, egészségi okokból Zala me-
gyébe, a Lenti Állami Erdõgazdasághoz kér-
te áthelyezését, és a Novai Üzemegység
mintegy 40 hektáros zágorhidai csemete-
kertjének lett elhivatott és elismert vezetõje.

1954 tavaszán visszatért szûkebb hazájá-
ba, és a kiskunhalasi székhelyû  Dél–kiskun-
sági Állami Erdõgazdaságnál dolgozott er-
dõmûvelési elõadóként, majd 1956 elejétõl
üzemvezetõi munkakört töltött be. 1957 ja-
nuárjában az Észak- és Dél-kiskunsági Erdõ-
gazdaságok összevonása után kialakított
kecskeméti székhelyû Kiskunsági Állami Er-
dõgazdasághoz került, erdõmûvelési cso-

portvezetõi munkakörbe, amelyben egé-
szen 1969 végéig dolgozott.

1970. január 1-jétõl az erdõ- és fafeldol-
gozó gazdaságok létrehozásakor a Kiskun-
sági Állami Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
erdõmûvelési osztályvezetõjének nevezték
ki, és ebben a beosztásában dolgozott 1983-
ig, nyugállományba vonulásáig.

Munkássága, amelyet alapvetõen az al-
földfásításnak, a kiskunsági homokvidék
szakszerû erdõsítésének, és a meglévõ er-
dõk sikeres átalakításának és nevelésének
szentelt, az alkotó, gyakorlati erdész egy cél-
ra összpontosított, kiemelkedõ szakmai pél-
daadása. Közvetlen vagy közvetett irányítá-
sával több tízezer hektár erdõ létesült a Kis-
kunságban, és szolgálata idején Bács-Kiskun
megye erdõsültsége megháromszorozódott,
6%-ról 18%-ra nõtt. A nagyarányú erdõtele-
pítésekhez szükséges csemete elõállításához
kidolgozta az alföldi fenyõ és szürkenyár
maggyûjtésének, magkezelésének és cse-
metenevelésének a technológiáját. Az erdei-
és feketefenyõ csemetekertek talajait állo-
mány alatt szedett fenyõtû alommal javította,
ezzel mintegy „mikorrhizás” talajkezelést
végzett. Így sikerült évente az erdõsítések-
hez szükséges 30-40 millió kiültethetõ cse-
metét elõállítani! Személyében egyesült az
átlagon felüli biológiai, növénytani tudás, a
mûszaki mérnöki tudással, az utóbbit kivá-
lóan kamatoztatta a csemetekerti öntözõ-
rendszerek megtervezésénél, kialakításánál.
Ezzel a szélsõségesen százaz termõhelyeken
is lehetõvé tette a biztonságos csemeteter-
melést. Az erdõtelepítés mellett kidogozta a
kiskunsági homoktalajokon történõ erdõfe-
lújítás technológiáját, melynek lényege a
tuskózás utáni teljes talaj-elõkészítést követõ
mesterséges erdõsítés volt. Lényegében ma
is ezt a technológiát alkalmazzuk. 

Gyakorlati munkája során az erdészeti
szaktudományt is gazdagította, amikor mun-
kahelyén a táji erdõmûvelés irányelveinek
kidolgozásából a legnagyobb részt vállalta
magára, s gazdag helyi, gyakorlati tapaszta-
latait tudományos rendszerbe foglalta.

Publikációi az erdõmûvelés korszerûsíté-
sének mindenkori aktuális témáiban jelentek
meg, elsõsorban Az Erdõ címû szaklapban. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1950 óta volt tagja. Jelentõs és meghatározó

szerepe volt a nagy sikerû, az alföldi erdõ-
gazdálkodást a szakközönségnek elõször át-
fogóan bemutatkozó 1984. évi erdészeti
vándorgyûlés megszervezésében. Az ott el-
hangzott elõadása korszakos jelentõséggel
bírt az alföldi erdõmûvelés szakmai elfogad-
tatása tekintetében.

Nyugdíjas éveiben lelkes és jelentõs
munkával járult hozzá a Kecskeméti Arboré-
tum tervezéséhez, kialakításához és kezelé-
séhez. 

Az OEE Kecskeméti Helyi Csoport tagja
volt, amíg kora és egészségi állapota enged-
te, rendszeres résztvevõje a helyi csoport
programjainak, aktív korában sok érdekes
elõadással színesítette a rendezvényeket.
Nagy formátumú, nagy tudású egyéniségé-
hez rendkívüli szerénység párosult. Hosszú
és gazdag munkássága alatt kiváló fiatal er-
dész és erdõmérnök szakemberek sorát ne-
velte fel, akik tovább folytatják Ván László
szakmai munkáját az alföldi erdõk és erdõ-
gazdálkodás érdekében.        

Ván László erdõmérnök hosszú és gaz-
dag szakmai életútja kapcsán elvitathatatlan
érdemeket szerzett a Duna–Tisza közi ho-
mokhát korszerû erdõgazdálkodásának
megteremtésében, a terület mai természeti
képének kialakításában. Mindezt szakmai
környezetének elismerésén túl számos ki-
magasló szakmai kitüntetése is igazolja.
Ilyen többek között a legmagasabb szakmai
elismerés, a Bedõ Albert-emlékérem (OEE,
l972), az Eötvös Lóránt-díj (1976), a Munka
Érdemrend ezüst fokozata (1983), valamint
egy külföldi elismerés, a Joseph Lenné
aranymedál (1988, Goethe Alapítvány),
amelyet Svájcban vehetett át. Utolsó alka-
lommal pedig 2013. augusztus 20-án az Élet-
fa emlékplakett kitüntetést vehette át a föld-
mûvelésügyi minisztertõl.

Szûkebb értelemben a KEFAG Zrt., tá-
gabb értelemben a kiskunsági erdészek
„nagy családjának” tagjaiban pótolhatatlan
ûrt hagyott mindannyiunk Laci bácsijának
elvesztése. 2015. november 6-án megható,
református szertartás keretei között búcsúz-
tunk tõle a Kiskunhalasi Új Református Te-
metõben.

Szeretett Laci bátyánk emléked szívünk-
ben örökké él! Nyugodj békében!

Koczka Zoltán


