ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
SZENIOROK ÉS TISZTELETBELI TAGOK
TANÁCSA

„Lehet, hogy a sportolók sem élnek
tovább, mint a nem sportolók, de
legalább egészségesen halnak meg!
Erwin Lauterwasser

MEGHÍVÓ
Az Országos Erdészeti Egyesület Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa soron következő
rendezvényét
2022. február 24-én (csütörtökön), 10.30 órától tartja a
Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály tanácstermében,
1023 Budapest, Frankel Leo u. 42-44. szám alatt,
melyre ezúton meghívlak. A Covid-19 vírus veszélyhelyzetre való tekintettel a rendezvényt
virtuális módon tartjuk meg.
Napirend:

Erdő és sport
Előadó: Gerely Ferenc szenior tag
Az előadó lelkes, aktív tagja Egyesületünknek és alapítója az Erdei Sportok Szakosztályának.
Értékes, megszívlelendő gondolatait különösen ajánlom figyelmetekbe. A szenior kor egyik
legfontosabb kötelező ténykedése izmaink jó erőben tartása, a napi mozgás életvitel szerű
megtartása. Ahogy mondani szoktam, a fenti mottót másképpen megfogalmazva:
„Egészségesen élni és gyorsan meghalni!” Persze inkább jól élni. (az előadás a mellékletben
olvasható)

A TAEG Rt gyakorlati oktatási tevékenysége 1991-1998.
Előadó: Ormos Balázs szenior törzstag
Az oktatás átalakulóban van ma hazánkban. A szeniorok vezetése Budapesten 2000 év május
havában találkozott prof. Dr. Náhlik András akkori rektorral, hogy tájékozódjon a Soproni
Egyetem tervezett jövőjéről. Rektor úr meghívására Sopronban folytatódott a megbeszélés,
amelyen rajtam kívül Ormos Balázs szenior törzstagunk vett részt. Rektor úr itt mutatott egy
koncepciót a leendő gyakorlati képzés fejlesztésre. Erre válaszként született az alábbi
visszatekintés, megalapozandó a gyakorlati képzést, mely a múlt eredményeire is építhet. Azóta
létrejött a Soproni Egyetemért (magán) Alapítvány, mely a TAEG Zrt. tulajdonosi
joggyakorlója lett. Naponta olvashatjuk az Egyetem és az OEE honlapján a változásokat,
sikereket. A TAEG Zrt. magántulajdonosi vagyonkezelése megbontotta az állami
erdőgazdálkodás egységét, mely megőrzéséért évtizedeken át kiállt a szakma. (lásd Vadászati
Világkiállítás beszámolót).
Eger, 2022. február 24.
Erdészüdvözlettel:
Schmotzer András elnök

A TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG
GYAKORLATI OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE
1991-1998

OKTATÁSSAL A TERMÉSZET OLDALÁN
2020

Bevezetés
„A földművelésügyi miniszter 1952-ben alapította meg a Soproni Erdőgazdaságot. 1953-ban
az Országos Erdészeti Főigazgatóság az erdőgazdaságot tanulmányi erdőgazdasággá
nyilvánította, amely az alapító okirat szerint elsősorban gyakorló és bemutató gazdaság, amely
termelési tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy a gyakorlati oktatás előfeltételeit
biztosítsa.
A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság feladatait 1993. június 30-ig költségvetési, majd
államigazgatási irányítású vállalati szervezeti keretek között látta el.
Az erdőgazdaság 1993. július 1-i hatállyal alakult át 100%-os állami tulajdonban lévő
részvénytársasággá, amely felett a tulajdonosi jogot az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő
Részvénytársaság gyakorolta.
A tanulmányi jelleg - mint különleges rendeltetés – az átalakulás után is megmaradt, ennek
szellemében folyik a gazdálkodás, a munka ma is.
A földművelésügyi miniszter 1994-ben a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. teljes területét oktatásikutatási rendeltetésűvé nyilvánította.”
Forrás: a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 1994-ben a Kereskedelmi Alap támogatásával kiadott 28
oldalas bemutató prospektusa, felelős kiadó: Ormos Balázs vezérigazgató

Ez az összeállítás a rendszerváltozás utáni időszak elejét és az új rendszer elindítását mutatja
be. Ez az az időszak, amikor az oktatási állami támogatások megszűntek, a költségvetési
gazdaságból részvénytársaságot kellett átszervezni, az erdőgazdaságnak saját forrásaiból kellett
megoldani az oktatási feladatokat, az állandó privatizációs nyomás alatt. Ez természetesen igen
sok konfliktust okozott, mind az erdőgazdaság dolgozói, mind az oktatási intézmények, mind
az aktuális hatalomgyakorlók között.
Mivel ebben az időszakban országos pályázatot megnyerve én lettem az erdőgazdaság vezetője,
minden bizonnyal a korábbi Erdészeti Tudományos Intézetben végzett oktatási, kutatási
munkámat és az Egyetemmel való eredményes oktatási és kutatási együttműködést is
mérlegelve, a nálam lévő dokumentumok alapján, ahol lehet hivatkozásokkal, képekkel
illusztrálva írtam le az óriási anyagból, ezt a rövid összefoglalót.

TAEG Rt. Igazgatóság épülete (Sopron, Honvéd u. 1.sz.)
és Hegyvidéki Erdészetének cégtáblája (Sopron, Várisi u. 1 sz.)
Fotó: TAEG Rt. prospektus, 1994.

A gyakorlati oktatás bevezetésének előzményei, alapjai
A gyakorlati oktatás alapjait még az Erdészeti
Tudományos Intézetben folyt akkor úttörő munka
alapozta meg, a soproni Technológia Fejlesztési Csoport
1986 évi megalakításával az erdőhasználat területén. A
munka során kerültünk gyakorlati kapcsolatba szinte
valamennyi hazai állami erdőgazdálkodóval, de
eredményeink következtében a nemzetközi kapcsolatok is
kialakultak. A csoport tagjai Gólya János, Keresztes
György és Ormos Balázs voltak.
A hazai és nemzetközi kapcsolatok révén többször tartottunk gyakorlati bemutatókat,
előadásokat a helyi és az országból Sopronba invitált kollégák részére. A megszerzett
tapasztalatok később beépültek a Tanulmányi Erdőgazdaság gyakorlati oktatási programjába.
Ezek a külföldi kapcsolatok az alábbi országokhoz, helységekhez kötődtek: Kanada: Montreál
és Vancouver, Franciaország: Nancy, Németország, Bajorország: Scheyern, Ausztria:
Gmunden, Ossiach, BOKU Bécs, Dánia: Nodebovej, Finnország: Mikkeli, Norvégia: Honne,
Csehszlovákia: Zólyom, Brno, Pisec.
Az erdőgazdaság természeti adottságai
A Tanulmányi Erdőgazdaság kis területen
végzi feladatait (17 000 ha), ugyanakkor a
természeti változatossága révén, mely az
alpesi növénytársulásoktól a sziki
társulásokig
megtalálható,
a
természetszerű erdőktől, az ültetvényekig,
a
vadállomány
fajgazdagsága,
a
hegyvidék és síkvidék, a valóságban is
nyújtja az erdészeti oktatás minden
alapját. Ezért is képezte vita tárgyát az,
hogy helyben legyen a gyakorlati
oktatás bázisa vagy az ország teljes
területén. Természetesen a vitát a
középút jelentette, mely szerint szükséges
a helyi gyakorlati bázishely, de az
ismeretek bővítése megköveteli az országos, sőt a nemzetközi ismereteket is. Térkép: TAEG Rt.
prospektus, 1994

Elvi kérdésként kezeltük, hogy meg kell becsülni a
selmeci oktatási szellemet, mely a több, mint 200 éve
folyó világszínvonalú képzés egyik sarokköve, a
biológiai, műszaki és gazdasági ismeretek összhangja,
egymásra épülése. A jelen és jövő feladata, ennek a
szellemnek megőrzése, fejlesztése a mai egyetemi
oktatási rendszerben is.

Gyakorlati képzés a TAEG Rt. szervezetében
Az erdőgazdaság szervezetében
kiemelt helyet kapott a gyakorlati
oktatás. Erdészet rangú, önelszámoló
egység
alakult,
szervezettel,
költségvetéssel,
feladatokkal,
Erdészeti Továbbképző Központ
elnevezéssel.
A felső vezetésben tanulmányi
igazgató
fogta
össze
az
erdőgazdaság
sokrétű
oktatási
tevékenységét, tartotta a kapcsoltot
az egyetem és a technikum
vezetésével oktatási témakörökben.
Forrás: TAEG Rt. prospektus, 1994.

A fejlődés során, a megnyílt pályázati lehetőségek miatt Varga Tamás továbbképző központ
vezető (ma Dr. Varga Tamás az Erdészeti Múzeum igazgatója) javaslatára, alapítványi forma
irányába indult el a szervezet és a Kaán Károly Természetismereti és Továbbképző Központ
nevet vette fel (1993). Ez a szervezet alakult át a mai Soproni Erdőkért Környezetkultúra
Alapítvánnyá.

A Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Kaán Károly Természetismereti és Továbbképző Központ erre a
célra felújított épülete a Vas hegy alatti volt lőtéren. A későbbi vezetés idején sajnos leégett és a
tevékenység sem folytatódott. Fotó: Ormos Balázs

A TAEG Rt. a folyamatos privatizációs és egyéni érdekek nyomása alatt
A rendszerváltozás hatására, természetesen mindenki szerette volna intézménye, de többen
saját érdekeit érvényesíteni. Ez a szándék a konfliktusok tömegét teremtette meg, a politika
segítségül hívása, beleszólása a mai napig sem szűnt meg.
A TAEG Rt. az átalakulás során jelentős pénzügyi támogatásoktól esett el, így
fennmaradásának záloga volt a piaci bevételek megteremtése és a költségek
racionalizálása. Ezért sem területéből, sem bevételeiből nem engedhetett, ezt az állami
tulajdonos és az Igazgatóság döntései követelték meg.

A gondok megoldásaként az alapító okiratnak megfelelően, az egész erdőgazdaság
tevékenységét az oktatásnak rendeltük alá. Ezért sikerült elérni, hogy az erdőgazdaság teljes
területe oktatás-kutatás rendeltetésű lett (1994), majd a vadászterület is ebbe a
kategóriába került.
Az oktatási intézmények szerettek volna saját tulajdonú erdő és
vadászterületeket, de ez mindig meghiúsult, így van ez a mai
napig is. A gondok áthidalására a felek egymás között kötött
megállapodásai jelentették a megoldást. Természetesen minden
megállapodás annyit ért, amennyire sikerül megvalósítani. Az
egyéni érdekek sajnos többször közbe szóltak. Ez különösen a
vadászatra
volt
érvényes,
rendőrségi
feljelentések,
minisztériumi lejáratások, Horn Gyula miniszterelnöknél történt feljelentés fűszerezte a
tevékenységet. Jellemző, hogy a tanvadászkerület a mai napig sem oldódott meg.
Erdész tankerület kialakítása 534,1 ha-on a technikum részére 1994-től
Külön üzemterv készült a területre, ami a hosszútávú oktatást szolgálja. A tankerület 1997-től
a technikum használatába került, a gazdálkodást a technikum folytatja, a kezelő a TAEG Rt.
marad.
Kiegészítés:
Idézet az Erdészeti Lapok 1993 májusi számának 152. oldaláról
http://erdeszetilapok.oszk.hu/01354/pdf/EL_128_05_1993_151-158.pdf
ERDŐKERÜLŐBEN
Kinek kell a tanerdő
NEKÜNK!
...soproni egyetemi oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak, erdészeti szakközépiskolai tanároknak,
diákoknak, a kutatóintézet munkatársainak, a Fertő tavi Nemzeti Parknak és látogatóinak, a Tanulmányi
Állami Erdőgazdaság vezetőinek és dolgozóinak, a város polgárainak, a soproni erdőket szerető és
idelátogató sok ezer kirándulónak és az erdészszakmának. ... azért, hogy az erdészeti oktatást, kutatást,
szakoktatást, gyakorlati oktatást, az erdők védelmét és szakszerű kezelését, a város érdekeit, a
kirándulók felüdülését, példaértékű, az erdészeti képzés központjától elvárt szakmai színvonalon
lehessen megvalósítani. Sok az érdek, sok a feladat.
Egy kicsi, 1000 ha-os tanerdő az erdészeti szakközépiskola oktatásának csak töredékét oldhatja meg.
Nehezíti a helyzetet, hogy ilyen kis területen kell tartamos és nyereségérdekelt gazdálkodást
folytatniuk az AVÜ határozat értelmében. A megoldás az összefogásban rejlik, mely minden érintett
érdekeit figyelembe veszi. A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság alapítása az erdészeti szakképzés
bázisterületének létrehozásáért történt. Ennek a feladatnak mi maradéktalanul meg akarunk felelni.
Ezért kezdeményeztük a gyakorlati oktatások magasabb szintre emelése miatt a szorosabb
együttműködést, a kísérleti területek helyzetének rendezését. A szakképzési támogatást magas
összeggel az erdészeti szakközépiskolának adtuk, eszközök, berendezések átadásával segítjük az
oktatómunkát. Lehetőség nyílott arra - minthogy az erdészeti szakközépiskola tanárai, diákjai, az
ERTI kutatói már éltek is vele -, hogy egy-egy erdőrészletet a gyakorlati oktatásra, kutatásra, gyakorlati
bemutatókra megkapjanak és igényük szerint ott a fizikai munkát is maguk végezzék, a TÁEG a
munka ellenértékét pedig kifizeti. így az erdőkezelőt érintő egyéb költségektől mentesülve még
bevételhez is juthatnak. A TÁEG - az elmúlt két évben - az oktatási intézményektől érkező kéréseket legyen az oktatási, kutatási, rendezvényi felkérés - maradéktalanul teljesítette, sőt rendszeresen
anyagilag vagy egyéb módon támogatta. Mindezt akkor is megtette, mikor 1992-ben az erdőgazdaság
oktatási célokra költségvetési támogatást egy fillért sem kapott.

Az erdészeti gyakorlati feladatok elvégzésének színteréül tökéletesen megfelel az erdőgazdaság
területe. Nem része, hanem egyben úgy, ahogy van. Mert csak így működőképes. Mert csak így
biztosítható, hogy az alpesi jellegű növénytársulásoktól a mediterrán jellegűekig, a cseri talajoktól a
barna erdőtalajig, az erdei csemetekerttől a nagyüzemiig, a nevelővágástól a végvágásig, a vízi- és
apróvadtól a nagyvadig, a kisgéptől a nagy gépig egységben működve álljon rendelkezésre az oktatás
számára - és ingyen!
Az összes soproni erdészeti intézmény - köztük a szakközépiskola -, valamint a város írásos
nyilatkozatban rögzítette, hogy a soproni erdők ilyen sokrétű elvárásainak kielégítését végső célként
egy soproni alapítványban látják. A mai átmeneti időszakban nem vagyunk türelmetlenek, hiszen más
módon is meg lehet oldani a közcélok szolgálatát és más szervezet is biztosíthat hasonló eredményt.
Arról azonban, hogy a soproni erdők ne közös célokat és mindenki érdekeit szolgálják, nem mondhatunk
le. Az erdőgazdaság továbbra is az összes érdekelt fél igényét összhangba hozva fogja feladatát végezni.
Jó lenne azonban, ha a közcélokra közpénzből támogatást is kapna. A tanulmányi erdőkkel
kapcsolatos döntés és aláírás joga nem a TAEG igazgatóját illeti meg - ő csak az erdőt kezelő szervezet
vezetője -, hanem az állami erdő tulajdonosát. Bízunk abban, hogy az erdőgazdasági ágazat mihamarabb
révbe jut, hogy felelős vezetőink olyan döntést hoznak a soproni erdők és szakképzés ügyében, mely a
selmeci hagyományokra épülő, magas szintű szakmai oktatást és szellemet tovább erősíti az ország
erdészeti bölcsőjében, a szakemberképzésért felelős és aggódó erdészek megnyugvására.
Ormos Balázs igazgató
Tanulmányi Állami Erdőgazdaság
*

Az 1993-ban zajló erdészetpolitikai folyamatokat, a bizonytalanságot, érdekek nem tiszta
megjelenését jól bemutatja Schmotzer András OEE elnök Dauner Mártonnak az Erdészeti
Hivatal elnökének írt nyílt levele, mely az Erdészeti Lapokban jelent meg
ERDÉSZETI POLITIKA
Forrás: Erdészeti Lapok 1993 november 328. old.
http://erdeszetilapok.oszk.hu/01359/pdf/EL_128_11_1993_325-331.pdf
Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatal
Dauner Márton elnöknek
Tisztelt Elnök Úr!
Mindenekelőtt szíves elnézését kell kérnem, hogy némi késéssel küldjük az állami tulajdonú
erdők kezeléséről szóló tervezetre vonatkozó véleményt, de az érintett téma nagy horderejére
való tekintettel nem vállalhattuk, hogy legalább a legilletékesebb egyesületi szervek körében
végzett tájékozódás nélkül tegyünk eleget megtisztelő kérésének. Elöljáróban hangsúlyoznunk
kell, hogy az Országos Erdészeti Egyesület - döntő többségi vélemény alapján - a kezdettől
fogva nagyon határozottan és következetesen kiállt az erdők lehetséges maximális mértékű,
kincstári törvényben védett állami tulajdonlása és az államerdészet egységes, különleges
státusú, közüzemi jellegű, vagyonérdekelt, a rövid távú nyereségérdekeltség nyomasztó terhe
alól megnyugtató mértékben mentesített megfelelő mértékben autonóm szervezete mellett.
(Természetesen elismerve az indokolt mértékű egyéb tulajdonlás létjogosultságát és
jelentőségét.) Ezt tükrözi valamennyi testületi állásfoglalásunk és a választott tisztségviselők
minden megnyilvánulása és cselekvése is. Örömmel tapasztaljuk, hogy a tervezet készítői ezt a
szinte mindent meghatározó kérdést egyes részletekben hasonlóképpen kezelik. Világosan és
meggyőzően határozzák meg az államerdészet tevékenységével elérendő célokat (5. oldal).
Hangsúlyozzák, hogy milyen veszélyekkel járna, ha az állami erdő működtetéséhez szükséges
vagyon az átalakulás során gazdasági társaság sajátjává válna (4. oldal). Felhívják a figyelmét

arra a veszélyre is, hogy az állami erdők további beszűkülés esetén - a magántőke természetéből
fakadóan - működésképtelenek maradnának (3. old.) stb. A fentiek ellenére a tervezetet nem
tartjuk alkalmasnak arra, hogy azzal szakmánk ágazati vezetője a tárca, illetve a
kormány elé lépjen. A tervezet mind formailag, mind tartalmilag a részletek
kidolgozatlanságának és a következmények átgondolatlanságának a nyomait viseli
magán. Az egyes változatok előnyeit és hátrányait nem tárják fel a tervezet készítői és semmi
más jelét sem adják annak, hogy hol állnak, s hogy az erdő és rajta keresztül a nemzet valós
érdekeit melyik megoldás szolgálja a legjobban. Ügy tűnik, hogy a szakma ezúttal is
feltartott kézzel áll a döntéshozók elé. Pedig jól ismerjük már a döntések mozgatórugóit és
mechanizmusát, valamint a szakmai érvek mellőzésével hozott döntések súlyos
következményeit. Bizonyára éppen ezért egybehangzó szakköreinkben az a vélemény, hogy
az államerdészet létrehozása igen fontos feladat, de semmi esetre sem így és most. Nem
így, mert a két egymástól távol álló megoldás közül a szakmának le kell tennie a voksot a hite
szerinti jobbik mellett, és érvelni a rosszabbik ellen, még akkor is, ha az magasabb körök
kívánságára vagy sugallatára került volna az alternatívák közé. Ha nem így történik, a
döntéshozót terhelő felelősség az előkészítőre és az egész szakmára ruházódik át. És nem most,
mert - nem éppen kedvező tapasztalataink szerint - az állami erdők feletti rendelkezési jogok
koncentrálása - az adott helyzetben - nem tűnik kívánatosnak. Jó lett volna, ha van elég erő a
főosztály által korábban, sokkal alaposabban előkészített, kidolgozott szervezet kialakítására.
Nagyon aggódtunk, amikor realizálása helyett többszöri gazdacsere révén az ÁV Rt.-hez került
„parkolópályára" az állami erdő. Elhittük, és tiszteletben tartottuk azt a kormányzati szándékot,
hogy ez az állapot a kincstári törvény megalkotásáig marad csak fenn. A legfontosabb
szakmapolitikai feladatnak tartottuk arra ügyelni, hogy ebben az átmeneti időben irreverzibilis
folyamat ne induljon el, ne történjen olyan intézkedés, amely eltorlaszolja az eredeti
szándékhoz visszavezető utat. A több éves hiábavaló munka, a sok irányváltás, lebegtetés és
bizonytalanság felőrölte a szakgárda hitét abban, hogy az adott közegben érdemes vállalni egy
bizonytalan, tapasztalataink szerint kétes kimenetelű, újabb megrázkódtatást jelentő, a labilis
törvényi keretek között megalapozhatatlan átszervezést. Az FM és az ÁV Rt. törekvései,
intézkedései és az alapvető szakmai kérdésekhez való hozzáállása arra az álláspontra vezérelt
bennünket, hogy - vagy meg kell várni az államerdészeti szervezet kialakításával a
vonatkozó alaptörvények (kincstári, föld, erdő, vadászat) megalkotását, - vagy olyan (ma
nehezen elképzelhető) minden részletében kidolgozott, tárca fölötti garanciákkal
rendelkező szervezetet kell létrehozni, amely kellő biztonsággal védelmezi a magyar
erdőket és erdőgazdálkodást azoktól a veszélyektől, amelyek nem ritkán éppen a tárca
részéről fenyegetik - olykor aktívan, hibás kezdeményezéssel és rossz irányba terelő
intézkedéssel, olykor pedig passzivitással, sürgős, lényeges döntések halogatásával.
Tisztelettel:
Schmotzer András, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke
Kiegészítés vége

*

Fáber-réti tanpálya kialakítása 1995. november 24.
Fontos szerepet játszott a Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány,
a Magyar Fakitermelő Válogatott nemzetközi működtetője. Ebben
Gólya János elnökként, Ormos Balázs és Rumpf János tagként vett
részt. Az itt szerezett tapasztalatok is bekerültek az elméleti és
gyakorlati oktatásba. Ennek a kapcsolatnak a kiteljesedéseként
1995. november 24-én átadásra került a Fáber-réti Motorfűrészes és Közelítő Tanpálya. Az
átadási ünnepségen megjelent Magassy Dániel a szakoktatási főosztály vezetője, Dauner

Márton az Erdészeti Hivatal elnöke, Gerely Ferenc az ÁPV Rt. portfólió menedzser és Anton
Tresniowski a Bécsi Bodenkultur Erdészeti Fakultásának dékánja is, mint régi partnerünk.
Megnyitó beszédemben kiemeltem, hogy a gyakorló pálya hasznos szolgálatot fog tenni a
soproni oktatási intézményeknek, a fakitermelő válogatottnak és szándékunkban áll az
erdőgazdaság összes fakitermelésben alkalmazott dolgozóját, vállalkozóját is a tanpályán
oktatni és levizsgáztatni. Ez meg is történt!

TAEG Rt. dolgozóinak, vállalkozóinak oktatása. Fotó: Ormos Balázs

Tanpályás oktatás bemutató. Fotó: Ormos Balázs

Fakitermelő válogatott Svájcban, 2014-ben több világbajnoki címet szerzett. Fotó: Ormos Balázs

Egyetemi oktatás a tanpályán. Fotó: Ormos Balázs

A tanpálya azóta részben átalakult, nincs már meg minden részegysége a motorfűrészes
pályának (szerelő asztalok, nyeles fűrész pálya) és a közelítő tanpálya rész (LKT, darus
tehergépkocsi, kötélpálya) teljesen eltűnt. Itt terveztük egy Erdészeti Gépmúzeum kialakítását,
az oda vitt eszközök csak romjaiban találhatók meg.
A TAEG Rt. oktatási programja 1995 évtől
Az erdőgazdaság Továbbképző Központja tervében nem csak az egyetemi és technikumi
oktatás szerepelt, hanem szélesebb területet is felvállalt. Így volt közoktatási programja
(óvodás, iskolás, középiskolás – erdészeti erdei iskola) is, egységes szerkezetben kidolgozva, a
közoktatási rendszerhez igazítva. A szakmai oktatás felsőszíntű, középszíntű és alsó színtű
képzési rendszereket fogalt magában.
Erdészeteknél történő oktatás 1995 évtől
A TAEG Rt. erdészetei a rájuk jellemző sajátosságokra „tanulmányi utakat” létesítettek,
melyeket az érdeklő csoportok bejárva a terület erdészeti értékeit ismerhették meg. Ez jelentett
erdészeti, vadgazdálkodási és fafeldolgozási ismereteket is.
A TAEG Rt. belső oktatása 1996 évtől
Az erdőgazdaság ahhoz, hogy megfelelően legyen képes az oktatási feladatait ellátni, saját
munkatársai részére is szervezett továbbképzéseket.

A francia, Nancy Erdészeti Továbbképző Központ mintájára kialakított továbbképzési kabinet a
TAEG Rt. Fafeldolgozó Üzemében. Fotó: Ormos Balázs

TAEG Rt. belső oktatási programjának témakörei 1996-ban. (természetvédelem, erdőtörvény,
vadgazdálkodás, fafeldolgozás). A képeken Dauner Márton az Erdészeti Hivatal elnöke és Dedinszky
Imre a Fafeldolgozó Üzem igazgatója tartja az előadását az erdőgazdaság dolgozóinak.
Fotó: Ormos Balázs

TAEG Rt. oktatási tevékenysége 1997-ben, Igazgatósági előterjesztés alapján

Az erdőgazdaság oktatási tevékenységéről egy átfogó anyag
készült az Igazgatóság 1997. január 30-i ülésére Varga Tamás mb.
igazgató előterjesztésében. Ez az előterjesztés teljes
részletességgel foglalja össze az erdőgazdaság oktatási
tevékenységét.
A TAEG Rt. 105 ha egyetemi és 175 ha ERTI kísérleti területet
tart fenn.
Kiemelendő belőle a Roth Gyula technikumi tanerdő szerződése,
mely 534.1 hektáron létesült. Továbbá a tanvadászterület
kialakításáról szóló szerződés, melyet Dr. Kőhalmy Tamás
professzor és Dr. Rónai Ferenc igazgató, valamint Ormos Balázs
vezérigazgató írtak alá. A TAEG Rt. vadászterülete oktatásikutatási elsődleges rendeltetést kapott a minisztériumtól.
Szerepel az összefoglalóban az az emlékezetető, mely szerint 1994.
március 1-én alakult meg az Oktatási Tanács az erdőgazdaság, egyetem és technikum
részvételével.
Továbbá szerepelnek az előterjesztésben a megállapodások a tanszékek és az erdőgazdaság
között. (erdőművelés, erdővédelem, erdőrendezéstan, fahasználat, üzemtan, növénytan).
Előremutató az a munkaköri leírás, melyet az erdőgazdaságnál gyakornoki munkát végző
erdőmérnököknek szól, mely alapján az elméleti ismereteket a gyakorlati életben is
megtanulhatja és gyakorolhatja, „éles helyzetben”.
A technikum rendszeresen végezte heti 40 órás nyári gyakorlati oktatását az erdőgazdaságnál.
Molnár Ákos tanulmányi igazgató-helyettes rendszeres kimutatást készített az oktatási
tevékenységről, mely szintén része az előterjesztésnek.
Természetesen része az akkor még megvalósulás előtt álló várisi Erdészeti Továbbképzési
Központ látványtervei és leírása.
Erdővagyonvédelmi továbbképzés kerületvezető erdészek számára 1998. május 11-15.
A TAEG Rt. Kaán Károly Továbbképző Központja 1998. május 11-15. között országos
továbbképzést hirdetett kerületvezető erdészek számára. A Varga Tamás továbbképzési vezető
és Varga István tanulmányi igazgató szervezésében a képzésen 17 fő vett részt az ország minden
területéről. A továbbképzést hivatásos szakértők tartották a lőfegyver használatáról, a
vagyonvédelmi jogszabályokról, a vonatkozó törvényekről, a tűzvédelemről, mely
tanulmányúttal és éleslövészettel is kiegészült. A sikeres továbbképzés és vizsga után oklevéllel
ismerték el a szervezők a képzésen való részvételt.
Erdészeti Továbbképzési Központ építésének meghiúsítása 1998-1999

A TAEG RT. sikeres oktatási és továbbképzési tevékenységének egyenes következménye volt,
hogy épüljön egy a továbbképzést (turizmust is) kiszolgáló, a tevékenységet megkoronázó

létesítmény. Ennek helyét a Várisi csemetekertben találtuk meg, az építést jórészt az
erdőgazdaság maga végezte volna, nagyrészt a saját építési anyagaival (kőbánya, lucfenyő,
faházgyártás). Ormos Balázs vezérigazgató nemzetközi tapasztalataira építve (Nancy,
Nodebovej) és rajzait megformálva, Románné Roxer Valéria okl. faipari mérnök, a Faházüzem
vezetője előtervei után, Dr. Winkler Gábor Ybl-díjas egyetemi tanár, neves építészt megkérve,
készítette el a látványterveket és a költségkalkulációt. Az akkori árakon a saját forrásokat is
kihasználva csupán 117 millió forintba került volna a létesítmény. Ez tartalmazott egy
konferencia központot, fogadóépületet, 6 db lakóépületet motel rendszerben, úgy, hogy a
csemetekert növényi értékei beépültek volna a létesítménybe.
Óriási felelősség terheli mindazokat, akik megakadályozták a létesítmény megvalósítását, vagy
hallgatásukkal álltak ellent. A területet eladták a hitgyülekezetnek, amely szállodát épített rajta
(Fagus) és ráadásul a történelmi fontosságú Hegyvidéki Erdészet épületén is túladtak.
Ugyancsak az enyészetnek átadva a csemetekert értékeit.
A szándék rejtve már korábban kirajzolódott. A Tanácsadó Testület 1998. június 11-i
előterjesztésében, a nélkülem összeülő tagjai a vezérigazgató - helyettes előterjesztésében melyet minden vezető aláírt - az alábbi olvasható: „a pénzügyi eredmény két forrásból
képzelhető el. A stratégiai tervben szereplő ingatlan értékesítés előrehozása. Piacképessége és
eredménytartalma miatt e vonatkozásban leginkább a várisi csemetekert jöhet szóba.”
Az erdőgazdaságtól való távozásom után végre is hajtották a tervüket, a magyar oktatás és
továbbképzés közérdeke helyett ki tudja milyen érdekeket szolgálva. Ma is üresen áll a Fagus
szálloda!!!??? Nagyon sajnálom.
Az idézett anyagban az alábbi mondat is szerepelt:
„7. Az oktatás, kutatás kivételével nonprofit tevékenységet csak külső források mértékéig
végezzen az erdőgazdaság a jelenlegi anyagi helyzetében (Pl. Kaán Károly Továbbképző
Központ, stb.)”
Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ létesítése 1998-2000
A TAEG Rt. továbbképzési látóköre kiterjedt a műszaki
fejlesztés területére is. A privatizálásra erőszakolt
Műszaki Erdészetet sikerült megvédeni úgy, hogy egyik
részéből megalakítottuk a Park Kft.-t, mely Sopron első
autószalonját működtette a Suzuki márkakereskedéssel
Remenyik Imre gépészmérnök főszervezésével.
A másik területen az Egyetem Erdőmérnöki Kar
Erdészeti-Műszaki és Környezettechnikai Intézet
Géptani Tanszék vezetőjével, Dr. Horváth Béla
professzorral egy új létesítmény létrehozását határoztuk
el a régi bontásra váró, engedélyek nélküli épületegyüttes helyett 1998-ban. Ezt az új
intézményt Dr. Káldy Józsefről a tanszék korábbi professzoráról neveztük el.
A Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ elvi és anyagi előkészítésében vehettem részt, a
2000. március 16-i átadáson már nem.
Az intézettel együttműködve a további tevékenység segítésében munkálkodhattam, így a
szimulátor megálmodásában és elindításában, mely mára megvalósult és komoly
lehetőségeket rejt az egyetemi továbbképzés területén.

Szimulátor az Interforst-on Münchenben, 2014-ben. Fotó: Ormos Balázs.
A megvalósult berendezés a Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központban 2019-ben.

Dr. Káldy József professzor idén 2020. augusztus végén lenne 100 éves, a
szeptemberi tanévnyitó ünnepség idején megemlékezést tervezünk az OEE
Szeniorok Tanácsa közreműködésével. Az előzetes program egyeztetésre került.
Szakmai bejárások, országos programok rendezése segítették az Egyetem
és a TAEG Rt. gyakorlati oktatásának együttműködését

Megbeszélés a TAEG Rt. tanácstermében a szúkár felszámolása érdekében, az egyetem elismert
professzorai és az erdőfelügyelet, a természetvédelem, az erdőgazdaság munkatársai között,
1994. október 19-én. Fotó: Ormos Balázs

Bejárás a Hidegvíz-völgyben a fakitermelés megkezdése előtt. Hédl András erdész
választékolási munka közben 1995-ben, aki még Roth Gyula professzor kísérletei során is
jelen volt. Fotó: Ormos Balázs

Az eredmény, visszaállt a kísérleti állapot. Fotó: Ormos Balázs

Dr. Koloszár József erdőművelési professzor előadását tartja a Hidegvíz-völgyi kísérleti területnél
felállított, a TAEG Rt. által készített vágásszervezési terv előtt 1996 telén. (Ma már nincs meg.)
Fotó: Ormos Balázs

Lehetőségek a mai helyzetben
A tulajdonokat érintő módosításokat ma is nehéz elérni a mindent átszövő politikai érdekek
miatt. Ezért célszerű olyan megoldásokat is keresni, melyek a működést befolyásolják. Ezt
minden oldalnak kölcsönösen célszerű megtenni.
Példaként 1993-ban Dr. Koloszár József EMK dékán kinevezett az Erdőmérnöki Kara
Tanácsába tanácskozási joggal tagnak. Részt vettem a Tananyag Fejlesztési Bizottság
munkájában. Majd egy évtizedig az államvizsga, majd a záróvizsga bizottság tagja voltam. Dr.
Mészáros Károly dékántól címzetes egyetemi docensi címet kaptam a gyakorlati oktatás
fejlesztésére hivatkozva. A mai napig tartom a kapcsolatot a Műszaki Intézettel és külső
előadóként szolgálom az oktatást.
Fordítva a TAEG Rt. Igazgatóság elnöke Dr. Winkler András és később Dr. Koloszár József
rektorok voltak, akiknek közvetlen ráhatásuk volt az erdőgazdaság tevékenységére. A TAEG
Rt-nél vezérigazgató-helyettes (Dr. Jámbor László) és tanulmányi igazgató (Varga István, majd
Molnár Ákos) tartotta hivatalból a kapcsolatot az Egyetemmel, karokkal és tanszékekkel. Az
együttműködést az említett szervezetek írásban is rögzítették megállapodások keretében.
A TAEG Rt. (Ormos Balázs vezérigazgató) és az
Erdőmérnöki Kar (Dr. Koloszár József dékán)
együttműködési magállapodásának aláírása az
egyetem tanácstermében.

A TAEG Zrt. alapítói határozatában évente
tételesen rögzítésre került az erdőgazdasággal
és
annak
vezérigazgatójával
szembeni
elvárások listája, melyet év végével számonkért
a kinevező tulajdonos képviselője. Itt
részleteiben is, akár külön mellékletben lehet a
gyakorlati oktatás minden elvárását rögzíteni. Bizonyára most is van a tulajdonosnak írásban
foglalt elvárása az erdőgazdasággal szemben.

A fenti formák többsége ma is működőképes.
Ezzel a rövid áttekintéssel szerettem volna hozzájárulni a „két soproni oktatási intézmény
együttműködésében tervezett Oktatási-továbbképzési Központ létrehozásához.”
JÓ SZERENCSÉT!
Sopron, 2020. június 3.
Ormos Balázs
okl. erdőmérnök
címzetes egyetemi docens
a TAEG Rt. korábbi vezérigazgatója
szenior törzstag

