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A he ly i csoportok é s szakosz tá lyok munkaterve 

Bajai Helyi Csoport 
Március: Helyi csoportgyűlés, szakmai előadás. 
Július: Kirándulás valamelyik társ-erdőgazdasághoz. 
Augusztus 8-9: Vándorgyűlésen részvétel. 
December: Nyugdíjas találkozó. 

Dudás Pál 

Balassagyarmati Helyi Csoport 
Országos rendezvény: 
Február: Kihelyezett elnökségi ülés. 
Augusztus 8-9. F.rdészeti Vándorgyűlés Balassagyarmaton szakmai be

mutatóval. 
Központi előadás: 
Október 16. (Előadó és téma később megjelölve). 
Vezetőségi ülés: 

Januártól szeptemberig havonta a Vándorgyűlés szervezése érdeké
ben. 

Szeptember 11. A vándorgyűlés kiértékelése, valamint az 1998. évi 
tisztújítás előkészítése. 

Egyéb egyesületi munka: 
Nem adjuk fel az „Erdők Napja" rendezvények megszervezésének 
lehetőségét. 

Zorvan Györgyné 

Baranya megyei Helyi Csoport 
- Vajai László előadása az 1996-ban elfogadott törvények végrehajtá

sával kapcsolatos tapasztalatokról. 
- Schmotzer András előadása az Egyesület helyzetéről, terveiről. 
- Erdésztalálkozó Sas-réten, amelynek témája: Az erdész és a nagy

közönség kapcsolata. 
- Az Ormánság erdőművelése, előadó: Bodor László. 
- Ősszel az ÁPV Rt. egyik vezető munkatársától szeretnénk előadást 

hallani az akkorra már várhatóan körvonalazódó változásokról. 
- Dr. Marosvölgyi Béla előadása, amelynek témája a fa jelentősége 

az energiatermelésben. 

- Bel- és külföldi tanulmányutak a helyi csoport kisebb egységei ré
szére, általában erdészeti segítséggel. 

- Részt veszünk az országos rendezvényeken. 
Szőnyi János 

Békés megyei Helyi Csoport 
- Február: Erdészbál. 
- Március: Taggyűlés, diavetítéses előadással. 
- Május: egynapos családos irándulás. 
- Július: Erdészpiknik. 
- Szeptember: Háromnapos tanulmányút. 
- November: Évzáró taggyűlés. 

Szani Zsolt 

Csongrád megyei Helyi Csoport 
Január 13. Vezetőségi ülés (Munkatervjavaslat összeállítása). 
Január 30. MTA Erdészeti Bizottság fórumán részvétel. 
Február 10. Közgyűlés Szegeden a MTESZ székházban. (Beszámoló 

az 1996. évi munkáról, az 1997. évi munkaterv elfogadása.) 
Március 18. Nyugdíjas klub az Erdészeti Szakközépiskolában. (Baráti 

találkozó.) 
Április 10. Vezetőségi ülés az Ásotthalmi Szakiskolában. (Napi ügyek 

megbeszélése, programkészítés.) 
Április 24. Kiss Ferenc napon való részvétel. (Erdészeti Szakközépis

kola névadójának tiszteletére iskolanap.) 
Május 16. Erdészmajális Ásotthalmon. („Madarak és Fák Napjának" 

megünneplése.) 
Május 28. Nyugdíjasaink tanulmányútja a Gemenc Rt.-hez. 
Augusztus 8-9. Vándorgyűlés Balassagyarmaton. 
Szeptember 11. Vezetőségi ülés: Ásotthalmon az Államerdészeti Szol

gálat pihenőházában. (Tanulmányút és Fórum szervezése.) 
Szeptember 18. Nyugdíjas klub a Kisteleki Erdészetnél. (Baráti talál

kozó.) 
Október 16-18. Tanulmányút: Sopron vagy Zempléni hegység úticéllal. 
November: Fórum az erdőgazdálkodásról az új törvények szellemében. 

Régióiszervezés. 
November 20. Nyugdíjas klub az Államerdészeti Szolgálat Székházá

ban - Erdőfelügyelőségen - Szegeden. (Baráti találkozó.) 
December 11. Vezetőségi ülés a Szakközépiskolában. (Beszámoló és 

munkaterv készítés.) 
Sere Ferenc 

Debreceni Helyi Csoport 
Január: Vezetőségi ülés. Az éves munkaterv megbeszélése. 
Február: Dr. Lóky József: A műholdfelvételek szakmai alkalmazása. 

Előadás. 
Március: Gyarmathy István előadása az USA Nemzeti Parkjairól. Csi-

ha Imre előadása az ERTI Püspökladányi Állomásán folyó kutatá
sokról. 

Május: Tanulmányút, magashegységi erdőgazdálkodás Bihar-megyé
ben. Látogatás a Bihar megyei erdőgazdasághoz. 

Szeptember: Erdőművelési technológiai bemutató a Nyírerdő Rt. Ha
lápi Erdészeténél. 

Október: A Nagyerdő védetté nyilvánítása alkalmából rendezett emlé
külés. A Nagyerdő története. Dr. Szemerédy Miklós előadása. 

November: Ártéri erdőgazdálkodás. Szakmai előadás. 
Szemerédy Miklós 

Erdőrendezőségi Helyi Csoport 
Január 8. Vezetőségi ülés (megbeszélés, beszámoló, éves terv). 
Március 17. Tájékoztató előadás (EU erdészeti politikája). 
Április 26-27. Zselici szakmai tanulmányút. 
Június 27. Becslési verseny. 
Szeptember 22. Tájékoztató előadás. („Egy csónakban evezünk.") 
Október 4. Szakmai kirándulás (visegrádi füvészkert). 

Marschall Tamás 

Egri Helyi Csoport 
Április: Kiscsoportos tanulmányút (Nyugat- és Dél-Dunántúl). 
Május: Külföldi tanulmányút (Szlovákia - Lengyelország). 
Június: Nyugdíjas találkozó. 
Augusztus: Kiscsoportos tanulmányút (Kisalföld). 
November: Szakmai nap (beszámoló külföldi tanulmányutakról). 

Garamszegi István 

F M Veszprémi Helyi Csoportja 
Március: Tájékoztató az új törvények és az új erdészeti igazgatás ak

tuális problémáiról. 
Május: Magánerdő-gazdálkodási fórum, helyszíni bejárással. 
Június: Tanulmányút a Duna Nemzeti Park területén (Ausztria) 

A z E l n ö k s é g munkaterve 
Február 11. Elnökségi ülés. Munkaterv véglegesítése. Az egyesület 

1996. évi pénzügyi eredménye és 1997. évi előzetes pénzügyi 
terve. 

Március 13-14. Elnökségi ülés (kihelyezett: Balassagyarmat). 
Március 26. Pártoló Tagok Tanácsának kihelyezett ülése Kecske

méten. 
Április 29. Elnökségi ülés. 

Választmányi ülés: Alapszabály tervezet megvitatása. Kitünte
tések előterjesztése. 

Május 22-23. Erdésznők II. Országos Találkozója (Eger). 
Május 27. Elnökségi ülés: 1996. évi pénzügyi mérleg értékelése. 

Közgyűlés szervezés. 
Június 17. Elnökségi ülés: Közgyűlés szervezése. 

Választmányi ülés (amennyiben az Alapszabály megvitatása cél
jából ismételt összehívása szükséges). 
Fafaragó tábor szervezése. 
Kaán Károly relief vagy mellszobor avatás. 

Július 8. Elnökségi ülés (kihelyezett: Ráckeve): Közgyűlés szerve
zése. Erdészeti politika (előadás). 

Augusztus 8-9. Elnökségi ülás. 
Közgyűlés Ipoly Erdő Rt. területén. 

Augusztus 27-30. WOOD-TECH (LIGNO-NOVUM). 
Szeptember 4. Elnökségi ülés: Közgyűlés értékelése. 
Október 9-10. Elnökségi ülés: Kihelyezett titkári és szakosztályve

zetői megbeszélés. 
Október 28-29. Erdész-fai páros találkozó. 
November 25. Elnökségi ülás. Választmányi ülés. 
December 16. Elnökségi ülés. 



Augusztus: Részvétel az OEE Vándorgyűlésén. 
November: Velítettképes beszámolók a tagság egyéni tanulmány-útjai

ról, zárórendezvény, titkári beszámoló, 1998. évi munkaterv meg
beszélése. 

Tasnády Péter 
31. sz. Helyi Csopor t , Budapes t 
Március: A mugánerdő-gazdálkodással kapcsolatos problémák és fel

adatok az új erdőtörvény és végrehajtási rendelete ismeretében. 
Április: Videófilmes beszámoló a finnországi utazásról. 
Május: A m agánerdő-gazdáikod ás c. videófilm levetítése. 
Augusztus: Részvétel az OEE balassagyarmati Vándorgyűlésén. 
Október: Tervezett tanulmányút. 

Rajkai József 
35. sz. FM. Csopor t 
1997. március 24-én 14 órai kezdettel a Csillagvölgyi Információs 

Központban tanácskozás, melyen Wisnovszky Károly osztályvezető 
az erdészeti szakigazgatás korszerűsítéséről (a felügyelőségek és 
rendezőségek öszevonásáról) tart beszámolót, amit Pápai Gábor fő
szerkesztő kommentálásával a „Magyar erdészek Kanadában1'' cí
mű videofilm vetítése követ. 

Május 29-30-án a Zalaerdő Rt. területén tanulmányút. Benyomásokat 
kívánunk szerezni arról, hogy az ez évi gazdasági szabályzók mi
lyen mértékben orientálják az erdőkezelőt az éves eredmény, illetve 
hosszú távú vagyon növelésére. 

Október 27-én Dauner Márton elnök előadása „Az erdőről és az erdő 
védelméről', valamint a vadászatról szóló törvények végrehajtási 
rendeleteinek elemzése. 

Virágh János 
Gödöllői Helyi Csopor t 
Marcim: Taggyűlés. Természetszerű erdőgazdálkodás lehetősége Ma

gyarországon (előadás). Tájékoztatás az OEE életéről. 
Június: Tanulmányút a Gemenci EVAG Rt. területére. 
Augusztus: Vándorgyűlés. 
Október: Taggyűlés. Dr. Rakonczai Zoltán: A természetvédelem idő

szerű kérdései. Tájékoztató a Vándorgyűlésről. 
Dr. Somogyvári Vilmos 

Győri Helyi Csopor t 
Március: „A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá

szatról szóló törvény megvalósulása a KAEG Rt. területén" címmel 
tartunk ankétot. 

Május: „A kisalföldi erdők a köz. szolgálatában" címmel tartunk ren
dezvényt, melyre a kívülálló érdekelteket is meghívjuk. Az ankéton 
az erdei turisztika, kerékpárutak, autóspihenők, kirándulóhelyek 
fenntartása, tehát az erdő közcélú rendeltetése kerülne megvitatásra. 

Szeptember: „Az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet 
védelméről szóló törvények szabta kötelezettségek a kis-alföldi er
dőművelők számára" címmel tartunk rendezvényt. Az ankéton a 
természetes felújítás mai helyzetéről, a természetsze-rű erdőállomá
nyok létesítéséről kívánunk eszmecserét folytatni. 
Két viszont-tanulmányutat tervezünk a veszprémi és a somogyi 
H.Cs. meghívására. 
Részt veszünk az OEE vándorgyűlésén és a szakosztályok munká
jában. 
Szeretnénk továbbra is ápolni a lengyel és erdélyi erdészkapcsola
tokat és egyéb tanulmányutakat szervezni. 
Továbbra is készséggel teszünk eleget a társ helyi csoportok, egyéb 
szakmai érdeklődés fogadásának. 
Megszervezzük a Kiss Ferenc emlékpark karbantartását. 
1996. évben jelentős erőfeszítést tettünk a kisalföldi erdők, erdő
gazdálkodás múltjának feltárására. Szeretnénk, ha ez a munka nem 
fejeződne be. és minél több történelmi, valamint fotóanyag kerülne 
díszítésül a központi épületek falára, esetleg a helytörténeti múze
umokba. 
Ez évben is megrendezzük az immár hagyományos győri erdész
bált. 

Balsay Endre 

Gyó'r-Moson-Sopron megyei M a g á n e r d ő Gazdálkodási és Környe
zetvédő' Helyi Csoport 
Február 21. Győr: Közgyűlés és szaktanácsadás (mezőgazdasági kis

termelők adóügyei, erdő-, vadgazd. és tenn észét védelmi törvény 
ismertetése szakértő előadók felkérésével). 

Június 4-6. Sopron: Néhányan részt veszünk a II. Erdő és Klíma Kon
ferencián. 

Április közepe, hétvége: 2 napos (bentlakásos) szakmai továbbképzés 
és erdészcsaládok baráti találkozója Fertőrákoson és térségében. 

Részt veszünk a Vándorgyűlésen, az Agrárkamara és a MOSZ vá
lasztmány rendezvényein, továbbá felkérésekre szaktanácsadást vál
lalunk. 

Bolla Sándor 

Honvédelmi Minisztér ium Budapest i Erdőgazdaság Rt. 
Április, Uzsa: Helyi csoportunk tagjainak szakmai bemutató tartása. 

Erdőfel újítási munkák eredményessége. 
Június, Lovasberény: Erdőpusztulások és az erdőművelési munkák be

mutatása. 
Pálmai János 

Kaszói Helyi Csoport 
Január: Az éves munkaterv megbeszélése. 
Április: Tanulmányút (vállalkozói munka az erdőgazdálkodásban. Er

dőfelújítás, fakitermelés). 
Május: Erdőművelési nap Kaszón (az erdősítési szezont lezáró szakmai 

értékelés, baráti találkozó). 
Június: Fahasználati nap Kaszón (a fahasználati munkák megbeszélése, 

baráti találkozó). 
Augusztus: Részvétel az Országos Vándorgyűlésen. 
Szeptember: Kaszói Erdésznap (erdészeti, vadászati vetélkedő, erdész

bál). 
December: Év végi megbeszélés. 

.Máté Zoltán 

Keszthelyi Helyi Csopor t 
Január: Erdészeti tervezés és erdőművelés az Osztrák Állam erdészet

nél (előadás és konzultáció). 
Április: Ápolási technikák eredményei. Erdőművelési bemutató. 
Május: Nagy tanulmányút. 
Augusztus: A Veszprém megyei MTESZ tagegyesületeinek konferen

ciája. 
November: Gyakorlati ismeretek az erdészeti munkában. Zárórendez

vény. 
Horváth Iván 

Kiskunsági Helyi Csoport 
Január: 1996. évi beszámoló és 1997. évi munkaterv megbeszélése, 

vezetőségi ülés (Kecskemét). 
Február: Erdészbál szervezése a térség erdészei számára (Kecskemét). 

Régió megbeszélés Bács, Békés, Csongrád megye helyi csoportja
inak együttműködéséről. 

Március: Erdészeti fórum szervezése aktuális erdészetpolitikai kérdé
sekről az új erdőtörvény tükrében. Tájékoztató az FM EH előadó
jának meghívásával (Kecskemét). 

Április: Egésznapos kirándulás tagjaink számára az Ópusztaszeri Nem
zeti Emlékparkba. 

Május: Külföldi tanulmányút szervezése a KEFAG Rt. támogatásával 
nyugdíjas és aktív kollégáink részére Kelet-Szlovákiába. Tervezett 
időtartam 3-4 nap. 

Június-július: Erdészeti gyakorlati szakemberek tájékoztatják egymást 
rövid előadások formájában munkájukról (Bugac). 

Augusztus: Részvétel a Balassagyarmaton tartandó OEE Vándorgyű
lésen. 

Szeptember: Nyugdíjas találkozó megszervezése (helyszín később ke
rül eldöntésre). 

Október: Kétnapos tanulmányút megszervezése a Győri H.Cs. terüle
tére. 

November-december: Külföldi tanulmányúton részt vett tagtársaink él
ménybeszámolója (Kecskemét). Az ÉRTI és a Szegedi Akadémiai 
Bizottság tagjainak tudományos előadásai (Kecskemét). 
Ezenkívül szervezzük és fogadjuk hazai és külföldi tagtársaink, er
dészek szakmai és kulturális programjait. 

Bognár Gábor 

Mátraf i i redi Helyi Csoport 
Kiemelt feladatok: 
- A természetvédelmi törvényből fakadó feladatok megvalósításának 

segítése Észak-Magyarország területén. 
- A Vadas Jenő Erdészeti Középiskola által az erdészeti szakoktatás 

továbbfejlesztése érdekében tervezett intézkedések megvalósításá
nak segítése. Ennek során fokozott figyelmet fordítva az új tulaj
donviszonyokból adódó szakmai kérdésekhez. 

- A működési területünkön lévő erdőbirtokosságok és egyéb erdőgaz
dálkodók szakmai segítése. 

- Az erdésztanulók Országos Szakmai Versenyén résztvevő tanulók 
felkészítéséhez segítségnyújtás. 

Rendezvények: 



Február 18. Előadás: Ragadozó madarak védelme Észak-Magyaror
szág területen (Ea.: Szítta Tamás BNP oszt. vez.). 

Március: Szakmai tanulmányutak és havasi túrák a Székelyföldön. 
(Ea.: Kristó László e. mérnök-tanár, szakmai igh. - diavetítés.) 

Április: Tanulmányút Mezőkövesd térségében (Szervezők: Miklósi La
jos H.Cs. elnök, Gréczi László műszaki tanár, gyak. okt. vez.). 
Mezőgazdasági gépmúzeum, Cserépváraljai kaptárkövek, Kővölgyi 
ezüsthársas, Subalyuk barlang, Oszlai tájház, valamint Cserépfalvi 
Imre könyvkiadó emlékszobájának megtekintése. 

Szeptember: A Mátrai Tájvédelmi Körzet munkájának ismertetése. 
(Ea.: Szuromi László TK. vez.) 

Október: Részvétel a bázisintézmény által szervezett Vadas Jenő szak
mai napokon. Vadas Jenő szakmai emléktúra szervezése; tanulói 
kiselőadásokhoz segítségnyújtás; az erdőtervezés előkészítő terepi 
és feldolgozó munkái. A tanulói kiselőadások bíráló bizottságában 
részvétel. Mátrafüred erdészeti története a II. világháborútól napja
inkig (az Erdőgondnokságtól az Erdészeti Középiskoláig). 

November: Az új erdő- és vadgazdálkodási törvények ismertetése, gya
korlati alkalmazásának tapasztalatai. (Ea.: Németh Kálmán erdő
mérnök-tanár.) 

Kristó Lászlóné 

Miskolci Helyi Csoport 
Április-május: Az erdőkezelés szabályai és módja az új Erdő-, Termé

szetvédelmi és Vadgazdálkodási törvények és a végrehajtási utasí
tások tükréhen. 

Június: Szakmai bemutató a Tornai-karszt területén (az erdőgazdálko
dás és természetvédelem érdekeinek összehangolása). 

Szeptember: Szakmai tanulmányút a Sárospataki Helyi Csoporttal kö
zösen a Nyírerdő Rt. területére. 

Bak Júlia 

Nagykanizsai Helyi Csoport 
Február: Erdőművelési szakmai nap. Fenyőállományok erdőnevelése, 

gyérítések kijelölése. 
Március: Az elfogadott törvények végrehajtási utasításairól tájékoz

tató. Meghívott előadó az FM-ből. 
Május: PANNÓNIA '97; Szombathelyi Erdészeti Rt. Batthyány Gim

náziumban biológia verseny rendezésben közreműködés, Tanul
mányút a résztvevőknek a Zalaerdő Rt. területén. 

Június: Helyi Csoport tanulmányútja egy alföldi erdőgazdasághoz. 
Augusztus 8-9. Vándorgyűlés; Ipoly Erdő Rt. szervezésében és terüle

tén. 
Október: Vadgazdálkodás Mongóliában. Dr. Kőhalmy Tamás előadá

sa. 
December: Évzárás, következő évi munkaterv összeállítása. 

Tihanyi Gyula 

Pest megyei Magánerdő-gazdálkodási Helyi Csoport 
Március 1. Szakosztályülésen való részvétel. Magán és Társult Erdé

szeti Szakosztály eddigi tevékenységének értékelése. Együttes ülés 
az OEE Erdőrendezési Helyi Csoportjával. Előadás: Új erdőtör
vény ás végrehajtási rendeletének hatása a magánerdő-gazdálkodás-

, ra.) 
Április 18. Csoportmegbeszélés és taggyűlés. A magánerdő-gazdálko

dás Pest megyei helyzete, szakemberek foglalkoztatottsága. Az 
1997. évi munkaterv és költségvetés megtárgyalása, ebből adódó 
feladatok meghatározása. Előadás: A vadászati törvény végrehaj
tásának tapasztalatai a magánerdő-tulajdonlásra. 

Május 30. v. jánius 6. Fásítási nap. Helyszíni bemutató, egyúttal fórum 
és tanácskozás is. Magánerdő-gazdálkodás, szövetkezeti társult er
dőgazdálkodás. Az erdő és erdők védelméről szóló tervezet (vagy 
törvény) megbeszélése. Egyesületi témák. Erdők napja, fásítási an
két, az 1100 fát ültessünk, millecentenáriumi fásítások jegyében. 
Helyszíni bemutató, magánerdőkben fásításban, erdősítésben. A 
helyszínt később jelöljük ki. A tanácskozás témája: Magánerdő
gazdálkodás, szövetkezeti társult erdőgazdálkodás az új törvények 
alapján.) 

Augusztus 9. Helyszíni bemutató a Pilisi Parkerdő Rt. területén. (Jóléti 
és környezetvédelmi funkciók tevékenység tanulmányo-zása.) 

Október 31. Helyszíni bemutató és tanácskozás. (Fahasználati munkák 
és fafeldolgozás, erdőgazdálkodás, magánerdőkben, erdőszövetke
zetben állami gazdasági GT-ben - Albertirsa, Cegléd.) 

December 5. Csoporttaggyűlés. Egyesületi és időszerű szakmai témák 
megbeszélése. Az 1998. évi munkaterv és költségvetés jóváhagyá
sa. Vadászati és természetvédelmi törvény végrehajtási rendeleté
nek megbeszélése. 

Rászvétel az OEE Magán- és Társult Erdészeti Szakosztály ren
dezvényein (tagság és vezetőség). 
Részvétel a régió üléseken és rendezvényeken (vezetőség és meg
hívottak). 

Dr. Balázs István 

Pilisi Helyi Csoport 
Január: Találkozás az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület Dorogi Csoportjával. 
Február: Farsangi bállal egybekötött családi est. 
Március: Élménybeszámoló egy afrikai utazásról (Szommer József). 

és Kína erdész szemmel (Fritsch Ottó). 
Április: Erd eszek-Vadászok-Művezetők napja. 
Május: Jelölőverseny. 
Június: Családi juniális. 
Július: Tanulmányút: Lengyel Tátra - Tátrai Nemzeti Park vagy bel

földi út - Balaton fel vidék, Őrség. 
Augusztus: Nyugdíjas találkozó. 
Október: Előadás aktuális erdészet politikai kérdésekről (meghívott el

őadó). 
December: Kibővített, évzáró vezetőségi ülés. 

Haraszti Gyula 

Sárospataki Helyi Csoport 
Január: 1996. évi munka- és feladatterv végrehajtásáról beszámoló. 

Az 1997. évi munkaterv és költségvetés jóváhagyása. 
Április: Első félévi csoport rendezvény egyeztetése, előkészítése. Tájé

koztató a csoportlétszám, tagdíjfizetési kötelezettség változásáról. 
Július: Második félévi csoportrendezvény egyeztetése, előkészítése. 

OEE Vándorgyűlésre való részvételre javaslattétel. 
November: 1998. évi munkaterv és költségterv egyeztetése, tisztség

viselők választásának előkészítése. 
Csoport rendezvények. 
Első félév: Szaporítóanyag-termesztés országos és térségi helyzete, a 

várható változások prognosztizálása (Telkibányai Erdészeti Igazga
tóság, Királykúti csemetekert - május). 

Második félév: Az állami tulajdonú erdők kezelésének jövője az új 
Erdő- és Vadgazdálkodási törvény keretében (Sárospatak - szep
tember). 
Szakmai tanulmányút a Miskolci Csoporttal közös szervezésben a 
Nyírerdő Rt. területén. 

Bánszegi József 

Szombathelyi Helyi Csoport 
Január: Titkári beszámoló és taggyűlés. 
Március-április: Nemzetközi tapasztalatcsere a burgenlandi és soproni 

kollégákkal a lucfenyő száradásokról, illetve ezek felszámolásáról. 
Május: Pannónia '97 nemzetközi erdésztalálkozó a szlovén, burgen

landi és zalai kollégákkal; Jeli-napok rendezvényei; Erdélyi tanul
mányút. 

Június-július: Erdészeti Igazgatóságok saját szervezésű tanulmányútjai 
a társ-erdőgazdaságoknál, illetve erdészeteknél. 

Augusztus: Vándorgyűlésen való részvétel. 
Szeptember: TIT Vas megyei Asztaltársasága részére erdészeti nap 

szervezése kirándulással egybekötve. 
Október-november: Erdészeti igazgatóságok saját szervezésű tanul

mányútjai a társerdőgazdaságon ál (ezen programok, mind a társ
erdőgazdaságok fogadása, mind a tanulmányúttal egybekötött láto
gatása, egész évben történik, szervezése is folyamatos év közben). 

Bejczy Péter 

Tamási Helyi Csoport 
Február: Münchenben a Vadászati Kiállítás megtekintése. 
Június: Tanulmányút a Kisalföldi Erdészeti és Faipari Rt.-hez. 
Augusztus: Nyugdíjas erdészek találkozója. 

Pétervári Gáborné 

Zalaegerszegi Helyi Csoport 
Március: Dr. Csóka György: Külföldi tanulmányútról beszámoló. 
Május: Erdélyi vagy szlovén tanulmányút. 
Október: Egyesületi tevékenység szerepe és lehetősége az ágazatpoli

tika kialakításában: Dr. Szikra Dezső főtitkár. 
December: Magánerdő-gazdáikod ás a PHARE vizsgálat tükrében: Dr. 

Sárvári János. 
Muller Géza 

Erdészettórténeti Szakosztály 
/Vegyedévenként: 
I. Az 1980-as évek erdőgazdálkodása (több szakosztály közreműködé

sével tervezett ankét). 



II. Megemlékezés Kaán Károly születésének 130. évfordulójára. 
III. A bakonyi erdőgazdákodás néhány erdészettörténeti vonatkozása 

(kihelyezett szakosztályülés Zircen). 
IV. Erdészettörténeti előadások a szakosztály tagjainak kutatási terü

leteiről. 
Béni Kornél 

Erdőfeltárási Szakosztály 
I. negyedév: Szakosztály ülés. Az erdőfeltárás 1997. évi támogatási 

rendszerének ismertetése. Helyszín: Budapest. 
II. negyedév: Szakoszt ál yülés. Erdőfeltárás és a környezetvédelem. 

Helyszín: később meghatározott erdőgazdaságnál. 
III. negyedév: Szakosztályülés: Az erdőfeltárás síkvidéki feladatai. 

Helyszín: később meghatározott erdőgazdaságnál. 
Dr. Kosztka Miklós 

Erdők a Közjóért Szakosztály 
Február: Konferencia: A közjóléti értékek megóvásának lehetőségei 

és szükségessége változó világunkban. 
Április: Tavaszi kihelyezett szakosztályülés: Baja - Gemenc. 
Június: Külföldi tanulmányút a Pilisi Parkerdővel közösen Lengyel-

Tátra - Dunajec - Krakkó. 
Szeptember-október: Vértes és vidéke. Vértes Erdő Rt. 
December: Záró szakosztályülés: A Természettudományi Múzeum új 

kiállításainak megtekintése a Ludovica épületében. 
Bárányi Katalin 

Kereskedelmi Szakosztály 
1997-ben a Pilisi Parkerdő Rt., majd ősszel az Interspan és a Nyí
rerdő Rt., vagy a Somogyi Rt. szervezésében tervezzük éves 
összejövetelünket. 

Szalkay György 

Gépesítési Szakosztály 
Január 21-22. MTA Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési 

Tanácskozása, Gödöllő. Részvétel a tudományos ülésen - fakulta
tív. 

Február 20. Szakosztályülés, Szőcsénypuszta. Az erdészeti szakmun
kásképzés helyzetének tanulmányozása. A TAF-657 erdészeti csuk
lós traktor üzemeltetésének eddigi tapasztalatai.) 

Április vagy május: Külföldi tanulmányút. (Ismerkedés az erdőgazda
sági gépesítés helyzetével. 

Június 11-12. Szakosztályülés, Nagykanizsa. Az erdőgazdaság gépesí
tési helyzetének tanulmányozása a Zalai Erdészeti Rt. területén. 

Május vége: FARM-SHOW, Szolnok. A Szolnoki Mezőgép Rt. gép
kiállításának megtekintése - fakultatív. 

Augusztus 8-9. O E E Vándorgyűlés, Ipolyerdő Rt. Balassagyarmat. 
Részvétel a Vándorgyűlésen - fakultatív. 

Augusztus 29. WOOD TECH, Sopron. Részvétel a WOOD-TECH-hez 
kötődő tudományos ülésen. A gépkiállítás megtekintése - fakulta
tív. 

Szeptember: Szakosztályülés, Bábolna. A fa energetikai hasznosítása 
és annak műszaki háttere. A Bábolnai Gazdanapok gépkiállításának 
megtekintése. 

Október 29-30. Szakosztályülés, Baja. Az erdőgazdaság gépesítési 
helyzetének tanulmányozása a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. 
területén. Történeti áttekintés az erdészeti gépesítésről. 

Dr. Horváth Béla 

Táj fejlesztési és Környezetgazdálkodási Szakosztály 
Február: A szakosztály áttekinti azokat az együttműködési lehetősé

geket, amelyek más környezetgazdálkodással foglalkozó szövetsé
gekkel hasznossá formálhatók. 

Május: Kihelyezett szakosztály ülés előkészítés alatt. A „Környezethez 
szervesülő technológiák lehetőségeiről". 

Október: „A területfejlesztési jogszabály érvényesülésének szakági vo
natkozásai". 

December: Záró, értékelő rendezvény. 
Dr. S. Nagy László 

Budapest Érdért Helyi Csoport 
Április: A fafelhasználás alakulása 1997-ben. 

Erdei Vasúti Szakosztály 
Február: Szakosztályülés Budapesten. Kisvasutak napja. 
Április 20. Almamellék ÁEV. 
Május 11. Lillafüredi ÁEV. 
Szeptember 21. Gemenci ÁEV. 
Október 12. Szilvásvárad! AEV. 
November: Szakosztályülés Budapesten. 

Varga Gellért 

Erdőművelési Szakosztály 
Február: Budapest: Évzáró-évkezdő szakosztályul és. 1997. évi szak-

oszlályprogram. A vadászati jog sorsa. 
Június: Kékestető: Erdőrezervátum bemutatása. Természetszerű erdő

szerkezet hatása a faj gazdaságra. 
Nyár: Erdőhasználati Szakosztállyal közös rendezvény a Zalai Erdő

gazdaság területén. Bükkösök felújítása. 
Reményfy Rita 

Magán- és Társult Erdészeti Szakosztály 
Március 7. Magán- és Társult Erdészeti Szakosztály eddigi tevékeny

ségének értékelése. Az 1997. évi munka- és rendezvényterv meg
beszélése. Egyesületi ügyek. Meghívott: OEE Pest megyei Megyei 
Magánerdőgazdálkodási Helyi Csoport. Előadás: Az erdőről és az 
erdő védelméről szóló törvényről és végrehajtási rendeletéről. 

Április 18. Helyszíni bemutató és tanácskozás (Monor). Magán- és 
társult erdőgazdálkodási tevékenység szolgáltató szövetkezeti rend
szerben. Egyesületi ügyek. 

Június 27. Szakmai fórum és tanácskozás. Magán erdőgazdáikod ás ér
dekképviseleti szerveinek tevékenysége. Törvény alkalmazásával 
kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése. Meghívottak: OEE Magá
nerdőgazdálkodási Helyi Csoportok országos szerveződésű magá
nerdőgazdálkodási érdekképviseleti szervezetek. 

Szeptember 26. Helyszíni bemutató és tanácskozás (Veszprém megyé
ben később kijelölésre kerülő helyen). Fahasználati munkák, fafel
dolgozás, erdőgazdálkodás társult erdőgazdálkodói szervezetben. 
(Erdőbirtokossági társulat, vagy Erdőszövetkezet.) 

December 12. Szakosztály ül és: Szakosztályi témák megbeszélése. Az 
1998. évi munkaterv és költségvetés megtárgyalása. Időszerű szak
mai témák megbeszélése. 

Dr. Balázs István 

Erdőrendezési Szakosztály 
Április: Előadás (később meghatározott aktuális témában) - Budapest. 
Július 27-28. Erdőbecslési verseny (Miskolc). 
Szeptember 22. „Egy csónakban evezünk" (előadás) - Budapest. 

Halász Gábor 

Erdővédelmi Szakosztály 
Június: Szakmai tanulmányút Szlovéniában. Kapcsolatfelvétel a lend-

vai és muraszombati kollégákkal, elsősorban a tölgyesek erdővé
delmi feladataival kapcsolatos témákban. 

Szeptember: Az UNIROYAL CHEMICAL növényvédőszer-gyártó és 
forgalmazó cég bemutatkozása, egynapos terepi rendezvény kere
tében. A helyszínt később választjuk ki. 

Továbbképzés: 

1. A Szakosztály tagjai előadóként vesznek részt a szaktechnikus kép
zésben. 

2. A szakmérnökök időszakos kötelező továbbképzésében. 
3. A GATE Vezető- és Továbbképző Intézet és a megyei Növényvédő 

Állomások által szervezett regionális fórumokon (5 helyszín: Pécs, 
Veszprém, Miskolc, Szolnok, Győr), az erdészeti szekció gazdája 
az Erdővédelmi Szakosztály. 

Dr. Tóth József 
Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály 
Február: V A D E X Rt.-nél tapasztalatcsere. A társult vadászati jog 

hasznosításának szervezeti és gazdálkodási kérdései. 
Május: Az erdőfelújítás finanszírozási rendszerének kialakítása. 

Esetenként, rövid időn belül: az OEE Elnökség által igényelt témák 
megvitatása. 
Az OEE rendezvényein való részvétel. 

Zachar Miklós 

Vadgazdálkodási Szakosztály 
Március: A Nyírerdő Rt.-nél folytatnánk a vadászati törvénnyel kap

csolatos programunkat. Az FM illetékesének meghívásával egyez
tetnénk a területkijelölésekkel, hasznosítási módszerekkel kapcso
latos tapasztalatokat és meghatároznánk az aktuális teendőket. 
A program mellett időt kívánunk szakítani a világhírű „Guthi dám" 
titkának a megismerésére is. 

Október: A meglévő baráti kapcsolataink felhasználásával tanul
mányutat tervezünk Erdélybe. Amennyiben ezt nem sikerül meg
szervezni , akkor a Mátra-Nyugatbükki Erdőgazdaság Rt.-nél 
„Nagyvad hatása az erdőfelújításokra" címmel rendezünk tapasz
talatcserét. 

Csontos István 

Erdohasználati Szakosztály 
Február (Zala): Zalai erdőgazdálkodás. (Közös rendezvény az Erdő

művelési Szakosztállyal.) 



Március (Sopron): Erdőhasználat oktatás és továbbképzés helyzete. 
Költség hozam-elemzés bemutatása egy konkrét erdőrészletben. 

Május (Budapest): Fahasználati vállalkozók eszközellátásának kérdé
sei. (A rendezvényen részt vesznek a Gépesítési és Gazdaságtani 
Szakosztályok képviselői.) 

November (Guth): Vállalkozók Fakitermelő Versenye. 
Gólya János 

Szeniorok Tanácsa 
1. Az FM Csoporttal közösen kétnapos szakmai út a Zalai Erdészeti 

és Faipari Rt. területére. Tanulmányozandó témák: fenyvesek, bük
kösök felújítása, nevelése, fafeldolgozás. 

2. Szűkebb körű és kibővített létszámú ülések az év közben született, 
szakmánkat érintő tervezetek megvitatására, véleményezésére. 

3. Részt veszünk az OEE Elnöksége által szervezett rendezvényeken 
(Vándorgyűlés, választmányi ülések). 

4. Képviseljük az erdészeti ágazatot a MTESz Szociális Bizottsága 
ülésein. 

5. Részt veszünk a bányász, kohász, erdész nyugdíjasok összejövete
lein. 

Dr. Szász Tibor 

Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztálya 
Február: Ajánlott oktatási program összeállítása. Az erdészeti infor

mációs központok lehetséges helyszíneinek kijelölése. (Budapest, 
Fő u.) 

Április 1-5. II. Erdőpedagógiai továbbképzés (a Deutsche Waldjugend 
szervezettel közös rendezvény - Pécs). 

Május (kétnapos): Környezeti nevelés lehetőségei az erdei létesítmé
nyekben, a MEFAG Rt. területén - Szilvásvárad. 

Szeptember: Erdészeti információs központok működési feltételeinek 
kialakítása - Budapest, Csillagvölgy. 

Október: Működő Erdészeti Erdei Iskola bemutatása (KEFAG Rt., Ra
vazdi Erdészet). 

El lenőrző Bizottság 
1997-ben az EB szokásos tevékenységén kívül folytalja az 1996-
ban megkezdett munkát, a Díjbizottság és a Szerkesztőbizottság 
munkájának áttekintését. 
Miután az egyesületi könyvtár és archívum áttekintésének munká
latai 1997-rc tolódtak, ennek ellenőrzését a munka befejezése utáni 
időpontra tervezi. Közreműködik az alapszabály-módosítási mun
kák beindításában és segíti a székház ügyének napirenden tartását. 

Január: Az 1996. évi gazdálkodás értékelése, a 97-es terv véleménye
zése. 

Június: A díjbizottsági vizsgálat megbeszélése. A vándorgyűlési be
számoló megvitatása. 

December: Az 1997. évi gazdálkodás előzetes értékelése és az 1988. 
évi terv véleményezése. A Szerkesztőbizottság munkájának értéke
lése. 

Dr. Anda István 

Dr. Nagy Domokos Imre 

Nem küldöt t m u n k a t e r v e t : 
A Kaposvári, Nyíregyházi, Soproni, Székesfehérvári, Szolnoki, Tata
bányai, Veszprém HM., Bp. ERTI Helyi Csoport, az Informatikai 
Szakosztály. 

• 

Helyre igaz í tó 
A februári számban a 42. és az 56. oldalon lévő fotók felcserélőd
tek. 
A 41 . oldal alján a támogatók felsorolásánál kimaradt a Nagykun
sági Erdészet i és Fa ipa r i Részvénytársaság, mint a Nemzetközi 
Nyárfa Kongresszus fő támogatója. 

Lapzártakor érkezett 
A NEFAG Rt. minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásáért az ISO 
magyarországi képviseletétől tanúsítványt kapott. (Bővebbet az áprilisi 
számban.) 

• 
Beszámoló az OEE Erdészettörténeti Szakosztály 

1997. február 17-i szakosztályüléséről 
Az Erdészettörténcti Szakosztály 1997. évi első rendezvényét feb

ruár 13-án tartotta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum vetítőtermében. 
Első napirendi pontként dr. Nagy Domokos Imre: Kiegészítések és 

pontosítások Kittenberger Kálmán életrajzához címmel tartott előadást. 
Az utóbbi 50 évben - amellett, hogy a mindennapokban sokszor a 

legszélsőségesebb személyi kultusz valósult meg - a hivatalos törté
nelemszemlélet szintjén a tömegeket tartották a meghatározó történe
lemformáló erőnek, ezzel mintegy eljelentéktelenítve az egyes szemé
lyeknek a történelem menetére gyakorolt hatását. Ennek a tendenciának 
egyik következménye volt, hogy a szakmai szempontból nagy formá
tumú személyiségek bemutatásánál is sok esetben a sematizmus érvé
nyesült, elnyomva az egyedi emberi jellemvonásokat. 

Előadásában a híres Afrika-kutató és vadászíró hagyatéka - leve
lezésének töredékei - és egyéb kordokumentumokban végzett kutatá
sok alapján, sok jel lemző momentum felvillantásával Kittenberger 
Kálmánt, a hús-vér embert, a szeretetre méltó egyéniséget mutatta be. 

Az előadás után kialakul t élénk eszmecsere során Köveskuti 
György, dr. Sterbetz István, dr. Király Pál, Pápai Gábor, dr. Hajdú 
István, dr. Csőre Pál nagyrészt saját személyes élményeik alapján egé
szítették ki a kialakult képet. 

Második napirendi pontként Béni Kornél mutatta be a részben általa 
szerkesztett és írt „Egy cseppnyi Magyarország" című. a Vértes hegy
ségről és környékéről szóló monográfiát. 

A témára vonatkozó szakirodalmi ismeretek széles körű összegyűj
tése és rendszerezése tette lehetővé a Vértessel kapcsolatos természeti-, 
történeti- és társadalomtudományi áttekintés megszületését, melynek 
kiadására a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány segítségével 

: o r n é l Dr. Csőre Pál 



kerülhetett sor. A monográfia megszületésében a Szakosztály tagjai is 
jelentős mértékben közreműködtek. Az erdészeti és részben a vadászati 
fejezet megírását dr. Csőre Pál vállalta, a lektori teendőket dr. Oroszi 
Sándor látta el. de egyes részfejezetek kidolgozásához dr. Kovács Já
nos és Köveskuti György is jelentős segítséget nyújtott. 

Végül dr. Oroszi Sándor szakosztályelnökünk vezetésével megte
kintettük az általa a Mezőgazdasági Múzeum keretében újjászervezett 
erdészeti és természetvédelmi kiállítást. A kiállítás olyan áttekinthető
en, esztétikusan mutatja be a magyar erdészet történetét és eredmé
nyeit, hogy annak megtekintését - egy szakmai kirándulás keretében 
- minden kollégának melegen ajánlhatjuk. Mivel a kiállítási táblák 
szövege német és angol nyelven is fel van tüntetve, külföldi szakmai 
vendégeink számára is itt mutathatjuk be legszemléletesebben a ma
gyar erdészet fejlődését és helyzetét. 

Béni Kornél 

a 
Köszönetet mondunk minden kollégának, barátnak, ismerősnek, 

akik szeretett (érjem, S T I F T G Y Ő Z Ő erdész temetésén részt vettek, 
részvétet nyilvánítottak, fájdalmunkban osztoztak. 

Hálánkat fejezzük ki a Kisalföldi Erdő Rt. vezetőségének, a Rába
közi Erdészet vezetőségének és az erdészet valamennyi munkatársá
nak, akik támogatást nyújtottak, a temetés lebonyolításában nagy se
gítségünkre voltak. 

Köszönetet mondunk a Kisalföldi Erdő Rt. központi dolgozóinak, 
valamennyi erdészetének és egységének, akik jelenlétükkel, vagy az 
együttérzés virágaival enyhítették fajdalmunkat. 

Felesége: Stiftné Horváth Ilona, gyerekei: Viktória, Győző, éde
sanyja, édesapja. Stift László nyugdíjas erdész. 

• 
P R Ó K A Y G Y U L A 1997. január 25-én hosszas betegség után hunyt 
el. 1918. május 1-én Kisgyőrben született. Iskoláit Bükkaranyoson, 
Miskolcon, illetve Sopronban végezte. Erdőmérnöki munkáját 1941. 
március 24-én kezdte az Ungvári Erdőfelügyelőségen. 1941 októberé
től 1946. júliusig katona volt (egy éven át nyugati hadifogságban is). 
Leszerelését követően a Balassagyarmati Erdőigazgatós ághoz került 
erdőgondnokként, majd 1950-ben a balassagyarmati, majd Váci Erdő
gazdaság főmérnöke lett. Átszervezést követően erdőművelési csoport
vezető volt 15 évig, majd szakfelügyeleti csoportvezető. Az 1970. évi 
átszervezéskor ismét Balassagyarmatra került szakfelügyeleti osztály
vezetőnek, később szaktanácsadó, majd munkaügyi osztályvezető lett. 
Ebből a beosztásból került nyugdíjba 1978. június 30-án. Kapcsolata 
ekkor sem szakadt meg munkaadójával, hisz az 1972-ben alapított -
Ipolyvidéki Erdők - üzemi lap szerkesztőjeként 1991-ig munkálkodott 
a cég érdekében. 

1991-ben diplomája megújításaként a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetemen aranydiplomát kapott. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1941-től haláláig aktív tagja 
volt, melyből 25 évig (1954-1979) a Helyi Csoport titkárának tisztségét 
töltötte be. Egyesületi munkájáért 1985-ben MÉM Kiváló Munkáért 
érdemérmet, 1991-ben Bedő-díjat kapott. 

1997. január 31-én temették el Zebegényben, ahol családján kívül 
volt kollégái és barátai búcsúztatták. 

Zorvan Györgyné 
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P O B O R I F E R E N C keriiletvezető erdészt 1996. október 12-én kísér
ték utolsó útjára a diósjenői temetőbe volt kollégái és a falu apraja-
nagyja. 

Mindenki szeretett „Feri bácsija" 1922. júnus 17-én született Ér
sekvadkerten. Eredetileg ács volt, majd 1953-ban elvégzett erdészkép
ző után került a Diósjenői Erdészethez keriiletvezető erdészként, ahol 

Cikkcink a szerzők személyes véleményét tükrözik, amely nem 
feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményével. 
A felkérés nélkül beküldött kéziratokat és fotókat a szerkesz
tőség lehetőség szerint gondozza és közli. 
A szerzői honoráriumok kifizetésével kapcsolatos rendelkezések 
miatt felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a cikk, fotó, grafika 
stb. megjelenését követően szíveskedjenek a szerkesztőséggel a 
nevüket, lakcímüket, születési dátumukat, adószámukat (azo
nosítójelüket) , vagy nyugdíjas törzsszámukat közölni. 
A beérkezett adatok alapján kÖtÜtt felhasználási szerzó'dést kö
vetően negyedévenként utaljuk ki a honoráriumokat. 
A fentiek 1997. januártól érvényesek! 

nyugdíjazásáig, 1982. június 17-ig aktívan dolgozott. Utána sem sza
kadt el hivatásától: nap mint nap megkereste kollégáit és kedvenc he
lyeit a munkaterületen. „Hollófészek",, Jelesfa", „Királybérc" felújított 
erdei évszázadokon keresztül őrzik majd a nevét. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1953-tól haláláig tagja volt. 
Teszáiy Károly 

a 
V é g s ő b ú c s ú D R . JURCSIK I S T V Á N erdőmérnöktől 

Az elmúlt évben örökre eltávozott közülünk a szakma nagy egyénisé
ge, dr. Jurcsik István erdőmérnök. Hányatott életéről és munkásságáról 
a Pécsett megjelent „Új Dunántúli Napló"-ban közzétették az alábbi 
méltatást: 
„A huminanyag-kutatás szaktekintélye 
A közelmúltban hunyt el Pécs különös tudósegyénisége, Jurcsik István 
oki. erdőmérnök és vegyész, o hazai humusz- és huminanyag-kutatás 
nemzetközileg is elismert szaktekintélye. Magánlaboratóriuma a József 
u. 19. sz. alatt volt. Élete szinte egybeforrt kutatómunkájával. 
1941-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban, majd erdőmér
nöki tanulmányokat folytatott Sopronban, ahol több tudós tanára kö
zött volt Fehér Dániel, a világhírű magyar talajbiológus. Jurcsik István 
kémia iránti vonzalma hamarosan megsz.abta életpályájának alakulá
sát. A frontról visszokeríilve megszerezte az. erdőmérnöki oklevelet, 
majd a Tőzegkutató Intézethez, később pedig az országos Földmérés
tani Intézethez került. 1951-ben az Erdőmémöki Kar (Sopron) Kémia 
Tanszékére kapott meghívást. Az. oktatás mellett ekkor kezdte el a hazai 
tőzegekből és lignitfélékből előállítható huminsavak kutatását. 1953-
ban aspirantúrára vették fel. így kendheteil Szegedre, a világhírű (ma 
külföldön élő) Fodor Gábor kétszeres Kossuth-díjas akadémikus által 
vezetett Szerves Kémiai Intézetbe, ahol aktívan vett részt élettanilag 
aktív szerves vegyületek térszerkezeti kutatásában. 
A forradalmi eseményeket követő zűrzavaros állapot miatt tanulmányai 
félbeszakadtak Eleinte a soproni egyetem kémiai tanszékén vette át az. 
oktatás irányítását, majd hazakerült Pécsre. Itt az Uránércbánya Kí
sérleti, Kutatási és Automatizálási Üzemében kutatóvegyészként he
lyezkedett el. Elmélyült búvárkodása az egyre romló körülmények miatt 
abbamaradt, 1967-ben kénytelen volt nyugdíjba vonulni. Ettől kezdve 
mnden energiáját és megtakarított pénzét az általa létrehozott Agro
kémiai Laboratórium felvirágoztatására fordította. Korát megelőzve 
saját laboratóriumában olyan kutatásokat folytatott, amelyeket a hu
muszanyagokkalfoglalkozó hazai szakemberek mellett a külföldi tudó
sok is elismertek Hazai pályázatok elnyerése révén számos nemzetközi 
és hazai konferencián számolt be a mezőgazdaságban és a gyógyá
szatban is felhasználható értékes huminanyagok új előállítási lehető
ségeiről, kémiai vizsgálatairól és sejtbiológiai hatásáról. 
Viszonylag későn, 1979-ben a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen 
avatták műszaki doktorrá „Humin anyagok szerkezetének és élettani 
hatásának vizsgálata" c. disszertációja alapján. 
Dr. Jurcsik István halksz.avú, de határozott egyéniség volt. A Mecseket 
annyira szerette, hogy hamva - kívánsága szerint - a Kis-Tubes karszt
bokorerdő humuszos talajába került. 

Dr. Szabó László Gy. 
egyetemi tanár" 

Búcsúzunk Tőled „Vanek", nyugodjál békében! 

E havi s z á m u n k szerzői 
Balatinecz János erdőmérnök Kunuda 
Bodor László MEFAG Rt. Sellye 
Csóka György ERTI Sopron 
Dauner Márton FM Budapest 
Gál István F M Budapest 
Gál István erdőmérnök Komló 
GŐbölös Antal Áll.Erd.Szolg. Kecskemét 
Kollwentz Ödön erdőmérnök Pécs 
Kovács Jenő erdőmérnök Eger 
Márkus László erdőmérnök Eger 
Molnár Tamás MEFAG Rt. Pécs 
Schalkház Lipót erdész Miskolc 
Szodfridt István Soproni Egyetem Sopron 
Tóth Sándor F M Budapest 
Varga Szabolcs Soproni Egyetem Sopron 
Várhelyi István erdőmérnök Sopron 

o 

A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókai Pápai Gábor készítette. 



AJ Á L L A M I 
PRIVATIZÁCIÓS ÉS 
VAGYONKEZELŐ RT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
1. A z Állam i Privatizáció s é s Vagyonkezel ő R t ( a továbbiakban : Kiír ó 

vagy ÁP V Rt ) (113 3 Budapest , Pozsony i ú t 56. ) nyi lvános, egyforduló s 
pályázatot hirde t a z ÉRDÉR T Rt . ( a továbbiakban : Társaság ) (105 4 
Budapest , Akadémi a u . 1-3 . szám ) ál lam i tu la jdonba n lev ő rész -
vényeinek megvásár lására . 

A Társasá g jegyzet t tőkéje : 2  89 2 36 0 eF t 
A Társasá g sajá t tőkéje : 5  71 9 25 6 eF t 
A részvénye k tulajdonoso k szerint i megoszlása : ÁP V Rt . 100 % 

2. Pályázn i a  85%-o t képviselő ' é s 2  458 52 0 eFt , aza z Kétmil l iárd-négy -
százötvennyolcmil l ió-ötszázhúszezer for in t névértékű' , névr e szóló , 
valamint azono s tagság i jogoka t megtestesít ő részvénycsomagr a le -
het kizáróla g a  felkínált részvénycsoma g egészéne k megvásárlásár a 
tet t ajánlatta l a z ajánlat i á r megjelölésével . 

3. A z ÁP V Rt . a  jegyzet t tök e 15%-á t képvisel ő 43 3 84 0 eF t aza z Négy -
százharminchárom mi l l ió -nyo l c száznegyven ezer for in t névértékű ' 
részvénypakettet a z 1995 . év i XXXIX . tv . 55-57 . szakaszában szerepl ő 
kedvezmények igénybevételéve l a  pályáza t lezárásá t követőe n vé -
telre felajánlj a a  Társasá g dolgozóinak , aki k eze n ajánla t közlésétő l 
számított 6 0 napo n belü l élhetne k eze n vétel i lehetőséggel . 

erejéig vehet ő igénybe . A z E-hite l öner ő rész e se m a  készpénzzel , 
sem a  kárpótlás i jeggye l f izetend ő vételárrészb e ne m számí t be . A 
fennmaradó rés z készpénzbe n fizethető . 
Külföldi csa k a z M N B álta l konvertibi l isne k el fogadot t devizába n te -
het a ján lato t amelye t a  Kiír ó a  benyújtás i határidőbe n érvényes , hi -
vatalosan közzétet t M N B deviz a közé p árfolyamo n ves z f igyelembe . 
A Kiír ó halasztot t vag y részletf izetés t ne m foga d el . 
Az értékesíté s tovább i fel tételei t é s követelményrendszeré t a  rész -
letes pályázat i kiírá s tartalmazza . 

8. A részvéte l feltétel e a z ajánla t benyújtásána k határidejétő l számítot t 
120 (százhúsz ) nap i időtartamr a vál lal t ajánlat i kötöttség . 

9. A z ajánlattevőne k vétel i szándék a bizonyításár a 4 0 00 0 eFt-o t a  pá -
lyázat benyújtásána k határidejéi g b e kel l f izetni , i l letv e átutaln i a z 
ÁPV R t álta l a z MKB-ná l bánatpén z fogadásár a nyitot t é s a  részlete s 
pályázati kiírásba n megjelöl t számlára . A  kiír ó ezze l a z összegge l a 
bánatpénz szabálya i alapjá n rendelkezik . 

10. A z értékelés t követőe n a  végs ő döntés t a  kiír ó hozz a meg . A  kiír ó 
fenntart ja a  jogot , hog y a  pályázato t eredménytelenne k nyilvánítsa . 

4. A  pályázatoka t a  megjelöl t címr e zárt , cégjelzé s nélkül i borítékba n 5 
példányban magya r nyelve n kel l benyújtani . Külföld i pályáz ó magya r 
nyelvű' példán y mel let t ango l vag y néme t nyelve n i s benyújthatj a 
ajánlatát, azonba n e z esetbe n i s a  magya r nyelv ű példán y a z irány -
adó. 

Az ajánlatoka t a  nyitv a ál l ó határ időbe n közjegyz ő jelenlétébe n sze -
mélyesen vag y meghatalmazot t útjá n kel l leadni . 
A borítéko n fe l kel l tüntetn i a z alább i szöveget : 
„Pályázat ÉRDÉR T Rt . részvényekre" 

5. Az ajánlattev ő kötele s a z eredet i példány t megjelöln i „EREDETI " fel -
írással. H a a  pályázó ez t elmulasztja , Kiír ó válasz t egye t a  beérkezet t 
példányok közül , am i a  továbbiakba n a z eredet i példán y funkciójá t 
töl t i be . H a a  példányo k közöt t el téré s adódik , a z íg y megjelöl t a ján -
latban foglalta k a z i rányadók . 

6. A  pályáza t benyújtásána k határidej e 1997. április 30. 12-14 óráig. 
A pályáza t beadásána k helye : Állam i Privatizáció s é s Vagyonkezel ő 
Rt hivatalo s helyiségében : 113 3 Budapest , Pozsony i ú t 56 . VIII. eme -
let 806 . szoba . 

Az ajánlato k beérkezésé t a z átvevő álta l kiállítot t átvétel i el ismervén y 
bizonyítja. 

7. A z ajánla t pénzügy i fel tételei , a  fizeté s módj a é s ütemezése : 
A vételá r minimu m 40%- a készpénzbe n fizetendő . A  vételá r hátralév ő 
része készpénzzel , vag y a  következő ' módo n fizethető' : 
A vételá r legfel jeb b 20%-ár a a  pályázó kárpótlás i jegybe n tehe t aján -
la to t Külföld i természete s személ y csa k sajá t jogo n szerzet t kárpót -
lási jegye t használha t fel . Külföld i társasá g vag y olya n haza i társa -
ság, melyne k többség i tu la jdonosa külföld i természete s jog i személy , 
szintén csa k olya n kárpótlás i jegye t használha t fe l a  pályáza t során , 
melyet a z ilye n társasá g tulajdonos a kizáróla g sajá t jogo n szerzett . 
A kárpótlás i jegye t 174,2%-o n vesz i f igyelemb e a  kiíró . 
A pályáza t tárgyá t képez ő vagyo n vonatkozásába n E-hite l a z ajánlat i 
ár feléig , d e -  MR P Szerveze t kivételéve l -  legfel jeb b 5 0 milli ó F t 

11. A  jele n pályázat i felhívá s elválaszthatatla n részé t képez i a  részlete s 
pályázati kiírá s é s a  Társaság álta l készített , a z ajánlat szempontjábó l 
lényeges főb b gazdaság i adatoka t tartalmaz ó részlete s tájékoztató . 
A pályázato k benyújtásána k elengedhetet le n feltétel e a  részletes pá -
lyázati kiírás t Í s tartalmaz ó részlete s ajánlat i anya g 10 0 000 F t +  ÁF A 
összegért tör tén ő megvásárlás a 113 3 Budapes t Pozsony i ú t 56 . cí -
men, t i toktartás i nyilatkoza t el lenében . A z ajánlat i anyago t a  pályá -
zónak (konzorciumná l valamel y tagnak ) személyese n vag y megha -
talmazottja útjá n közvetlenü l a  Kiírótó l kel l megvásárolnia , amelyne k 
tényét a  Kiír ó igazol ó bizonyla t kiállításáva l igazolj a 
A meghatalmazot t kötele s közokiratta l vag y tel jes bizonyít ó ere j ű ma-
gánokirattal igazoln i képviselet i jogosu l tságá t il letv e anna k mérté -
k é t A  meghatalmazá s meglété t a z Ügyfélszolgála t ellenőrzi . 

12 A  pályáza t meghirdetésétő l kezdv e a  pályázatról , valamin t a  társa -
ság főb b adatairó l é s jel lemzőirő l információ k beszerezhetők ; 
Dr. Anda István 
ÉRDÉRT Rt . 105 4 Budapes t Akadémi a u . 1-3 . 
Telefon: 111-989 9 
Gráf Csilla 

ÁPV R t 113 3 Budapes t Pozsony i ú t 56 . 




