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| Mi az Országos 
 Erdészeti Egyesület?

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) a magyar erdész szakma 
legpatinásabb, legnagyobb szakmai múltú, legjelentősebb taglétszámmal 
rendelkező, vezető szakmai civil szervezete. Jelenleg mintegy 3200 regisztrált 
tagja van. Egyesületünk tagsága, helyi csoportjai és szakosztályai segítségével  
a társadalmi igények legszélesebb skáláját kielégítő tartamos erdőgazdálkodás 
feltételeinek megteremtését tűzte zászlajára. Feladata ezen kívül nemcsak a szak
mai összefogás, a hagyományok ápolása, a szakirodalom gyarapítása, a magyar 
erdészeti szaknyelv megőrzése és ápolása, de a társadalom valamennyi csoportja felé 
közvetíti az erdőkkel kapcsolatos tudnivalókat, a természet szeretetére, megismeré
sére tanít, és ebben a tevékenységében különös gondot fordít a fiatal generációkra. 



| Az Országos Erdészeti
 Egyesület rövid története

Az Országos Erdészeti Egyesület Pesten, 1866. december  
9én rendkívüli közgyűlés keretében alakult meg a több 
mint 160 éve, 1851ben alapított Ungarischer Fortsverein 
jogutódjaként. 

Az erdészeti politikában elért sikerei mellett maradandó 
eredményeket hozott az egyesületnek a magyar nyelvű 
szakirodalmat és a szaktudományok fejlesztését patronáló 
tevékenysége. Ennek számos alapítványával nyújtott támo 
ga tási hátteret. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyesület az erdé
szeti szakoktatás és a kutatás fejlesztéséért folytatott 
erőfeszítéseivel is. Az egyesület közreműködése eredmé
nyeként 1883 őszén, Ásotthalmán megnyílt az első állami 
alsófokú erdész szakiskola. 

Az egyesület akkori súlyának, vagyonának gyarapo dá
sát mutatja a tisztán a tagok hozzájárulásából 1886ban 
felépült Alkotmány utcai székháza is.

Az első világháború alatt, a társadalmi élet kedvezőtlen 
fordulata következtében az egyesületi élet mozgástere is 
beszűkült. A trianoni békediktátum az erdészetben tragi
kus veszteségeket okozott, erdeink 84%át elvesztettük. 
Ennek hatása napjainkig érezhető. 

A II. világháború után nagy állami erdőbirtok alakult ki.  
Az erdőtelepítési programmal növekvő erdőterület és az  
állami szektor egyre több szakembert igényelt – az egye sü let  
taglétszáma is növekedésnek indult.

A rendszerváltás után az erdőtulajdon szerkezete jelentősen átalakult, a ma
gán erdő ismételt kialakulásával változott az egyesületi tagság összetétele is.  

Az egyesület régi székháza
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Az erdő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban újszerű társadalmi és 
piaci igények fogalmazódtak meg. Az Európai Unióhoz való csatla kozásunk, 
az erdészet költségvetési kapcsolatainak és a szakmai irányítás szerkezeté
nek átalakulása, az újabb társadalmi szervezetek megjelenése és aktivitása 
az egyesületet nagy kihívások elé állította, amelyeknek sikerrel felelt meg. 

| Az Országos Erdészeti 
 Egyesület szervezete
 és tagsága
Egyesületünk mintegy másfél évszázada a mindenkori 

érvényes alapszabályok szerint működik. Legfőbb irányító 
szerve a küldöttgyűlés, míg a küldöttgyűlések közötti 
időszakban az irányítás feladatait a 11 tagú elnökség látja el. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnökének munkáját 3 
alelnök, 6 régióképviselő és a Szerkesztő Bizottság elnöke 
segíti. Az ország különböző területein tevékenykedő 36 helyi 
csoport az egyesületi élet legfontosabb színterét jelenti. Az 
egyesület tagsága a helyi csoportokon kívül, szakmai alapon 
22 szakosztályban is kifejtheti aktivitását. Az egyesület 
tevékenységi köre kiterjed az egész Kárpátmedencére. 
Szerteágazó működését évente több mint 200 rendezvény 
jelzi országszerte, melyek közül kiemelkedik a 600800 főt 
mozgósító egyesületi vándorgyűlés. 

Az egyesület mindennapi életét, adminisztrációját a titkár ság 
segíti, amelynek élén a főtitkár áll. 

Az egyesületi vagyon meghatározó része a 150 éve meg
jelenő Erdészeti Lapok és a nagy múltú szakkönyvtár. A kor 

informatikai követelményeinek megfelelően az egyesület központi honlapot  
és tematikus honlapcsaládot működtet, ami az egyesületi, szakmai élet 
sokszínű információ áramlásának nyújt teret. 

Az egyesület mindennapjai
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| Az Erdészeti 
 Lapok

Az 1862ben Wagner Károly és Divald 
Adolf által megalapított Erdészeti Lapok Ma
gyarország második legrégebben megjelenő 
szaklapja. A későbbiek során az egyesület 
tulaj donába került újság az OEE legfonto sabb, 
kapcsolatteremtő fóruma, közlönye – egyben 
a gyakorló erdészek magyar nyelven kiadott  
szakfolyóirata. A Lapok tartalma, üzenete ala
kí tani kívánja az azt olvasó, szakmán kívüliek 
erdészetről alkotott képét is. Az eddig megjelent 
évfolyamok mintegy 120 ezer oldal
nyi anyagát az egyesület digitálisan is 
mindenki számára elérhetővé tette. Ezt 
az országosan is kuriózumnak számító, 
többféle módon lekérdezhető, évente 
több, mint 60 ezer látogatót fogadó adat
bázist a www.erdeszetilapok.hu és a 
www.epa.oszk.hu weboldalakon egyaránt 
elérhetjük. 

Wagner KárolyDivald Adolf Erdészeti Lapok 
– régen és most



| A Wagner Károly 
 Erdészeti Szakkönyvtár

Egyesületünk muzeális értékű könyvtá rá
nak első gyökerei az 1850es esztendőkig 
nyúl nak vissza. Az Egyesület Pozsonyból  
Pestre való költözésekor 1866ban már ezer 
kötetre rúgott az állomány, míg 20 évvel ké
sőbb a tagságunk önzetlen közadakozásából fel
é pült és a II. világháborút követően jogtalanul 
államosított székházunk birtokba vételekor már 
2600 könyvvel büszkélkedhettünk. A könyvtár 

az államosítást követően 
40 esztendőn keresztül 
méltatlan körülmények 
között számos átköltözte
tést szenvedett el, de ma  
már közel 20 ezer doku
mentumával, több ezer 
kötetes, rendkívül érté kes  
archív szakmai részlegé
vel, az egyesületi levél 
tárral és az erdészszakma 
szinte minden területé re  
kiterjedő tárgy gyűjte mé
nyével fogadja látogatóit. 

A Könyvtár állomá
nyá nak elektronikus adat
bázisa többféle keresési  
lehetőséget kínál és elér
hető a www.oee.hu, va
lamint a www.nyme.hu  
honlapokról.

A könyvtár alapító okirata 
és belső tere
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| Az egyesületi honlap
Az OEE szakmai tevékenysége és 

egyesületi élete 2007 óta van jelen a világ
hálón a www.oee.hu weboldal elindulá
sá val. Elsősorban az egyesületi tagság 
szé les körű, gyors, könnyen kezelhető 
tájékoztatását szolgálja az aktuális hírek, 
információk, beszámolók, események köz
re adásával. Naprakészen tudósít a szak

osztályok és a helyi csoportok életéről, élő kapcsolatot teremt az egyesület  
vezetése és a tagsága között. Lehetőséget nyújt minden tag számára az egyesüle
ten belüli gyors és érde
mi kommunikációra, és  
kaput nyit a szakmán 
kívüli érdeklődők felé.  
2012ben az OEE hon  
lapja teljes egészében  
megújult, mind tar tal
má ban, mind formá já
ban korszerűsödött. 

A fejlesztéseknek kö 
szön hetően az alapok
tól újraépített szerkesztő 
felülete az egyesület 
tulajdonába került, mi
közben a korábbi évek 
webtartalmát teljes egé  
szében sikerült arc hi
válni és az új hon lapba 
ágyazva bön gészhetővé 
tenni. 

www.oee.hu
www.vandorgyules.hu
www.azevfaja.hu
www.erdeszetilapok.hu

A www.oee.hu weboldal



Megnyugtatóan rendeződött az egyesületi domain nevek tulajdoni háttere 
is, melyek az OEE neve alatt kerültek bejegyzésre. Létrejött az egyesület 
központi honlapra épülő, tematikus honlapcsaládrendszere is. 

A központi weboldal kategorizált hírfolyamával, az erdészszakma mér
ték adó, kiegyensúlyozott, havonta 20000 egyedi látogatót regisztráló hírpor
táljává vált. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az egyesület jelen
léte a világhálón minden felhasználói igényt kielégít. Tematikus aloldalai 
segítségével méltó megjelenítést kapott az egyesület éves nagy rendezvénye, 
a Vándorgyűlés és az Év Fája mozgalom is. 

| Az Erdészcsillag Alapítvány
Az egyesület felismerve, hogy az erdőgazdálkodás területén dolgozók és 

családtagjaik átmenetileg vagy visszavonhatatlanul olyan helyzetbe juthatnak,  
amikor támogatásra szorulnak, létrehozta az Erdészcsillag Alapítványt, ami 
saját eszközeivel kíván segítséget nyújtani a bajbajutottaknak. 

Tagsági oklevél 1884-ből
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| Az egyesület által 
 alapított kitüntetések

Az Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdőgazdálkodás és az egyesületi  
célok megvalósítása érdekében önzetlenül dolgozó, kiemelkedő szellemi és gya
korlati eredményeket elérő, maradandó értéket teremtő személyek munkásságának 
elismerésére, az alapítás időrendjében a következő kitünteté seket hívta életre:

• Bedő Albert Emlékérem (1957) kitüntetésben része
sülhetnek az egyesületnek azon erdészeti végzettségű, 
természetes, élő tagjai, akik a névadó szellemiségéhez 
méltó munkásságot folytattak. Kiemelkedő és eredmé
nyes szakmai tevékenységük mellett jelentős szerepet 
vállaltak az egyesület céljai megvalósításában.

• Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél (1984) az egyesület leg 
magasabb rangú kitüntetése, melyet az egyesületnek az a rendes tagja kap  hat
ja, akit érdemei alapján az elnök előterjesztésére a küldöttgyűlés tiszteletbeli 
taggá választ.

• Kaán Károly Emlékérem (1984) kitüntetésben része
sülhetnek azon természetes, élő személyek, akik a név
adó szellemiségéhez méltó munkásságot folytattak. 
Kiemelkedő szellemi és gyakorlati tevékenységükkel 
nagyban járultak hozzá az erdőgazdálkodás, illetve a 
természetvédelem fejlesztéséhez.

• Elismerő Oklevél (1984) kitüntetésben részesülhet  
a di cséretes szakmai és egyesületi tevékenységet végző személy, 
egyesületi tisztségviselő, kiváló társadalmi munkás.

• Decrett József Emlékérem (2006) kitüntetésben része
sülhetnek azon középfokú végzettségű, élő erdész 
egyesületi tagok, akik a névadó szellemiségéhez méltó 
munkásságot fejtettek ki. Szakmai tevékenységükkel, az 
egyesületi életben vállalt aktív szereplésükkel kivívták 
környezetük elisme rését.



10

|                                                                    Az egyesület céljai, 
 partnerei, feladatai

Az Országos Erdészeti Egyesület célja az erdővel való gazdálkodás elmé
leti és gyakorlati alapjainak gazdagítása, a természeti értékek megóvásának 
elősegítése, valamint a társadalom hosszú távú érdekeinek és a fenntartható 
fejlődés szakmai alapelveinek a képviselete.

Tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, tapasztalataik, eredményeik  
cseréjére. Előmozdítja az egyesület tagságának szakmai egyetértését, az 
erdő szerepével, funkcióival kapcsolatos társadalmi és szakmai álláspontok  
egységes érvényesítését. Az egyesület részt vesz tagságának szakmai érdek
képviseletében.

Az egyesület 
korábbi 
elnökei 
(1956-2006) 
Bedő Albert 
képe előtt
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Az egyesület célja továbbá az egyesületi és szakmai hagyományok ápolása     
és fenntartása, a határon túli magyar kötődésű szakmai szervezetek bevonásával. 

Együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi szakmaitudományos 
egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel, így többek között a 
Nyugatmagyarországi Egyetemmel (NYME), az Erdészeti Tudományos 
Intézettel (ERTI), a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos 
Szövetségével (MEGOSZ), a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetséggel 
(FAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK).

Az egyesület alapcél szerinti tevékenységei a következők:

1. Természetvédelem
2. Környezetvédelem
3. Tudományos tevékenység, kutatás
4. Kulturális örökség megóvása
5. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
6. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
7. Nemzetközi integráció elősegítése

Az egyesület lehetővé teszi, hogy tagjain kívül minden más érdeklődő  
is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

Erdők Hete nyitórendezvény (2011) Erdészeti Nyílt Nap a Parlamentben 
(2010. 10. 08)



|  Az Országos Erdészeti
 Egyesület elnökei, titkárai
Az Országos Erdészeti 
Egyesület elnökei

Az Országos Erdészeti Egyesület
titkárai, 1952-től főtitkárai

18661875 Gr. Keglevich Béla 18661880 Bedő Albert

19751898 Gr. Tisza Lajos 18801899 Horváth Sándor

18981911 Br. Bánffy Dezső

19121921 Br. Tallián Béla 19001929 Bund Károly

19221925 Gr. Széchenyi Bertalan

19251933 Gr. Hadik János 19291935 Bíró Zoltán

19331945 Br. Waldbott Kelemen 19351947 Dr. Mihályi Zoltán

19471948 Dr. Sébor János

19481950 Dr. Haracsi Lajos 19481950 Dr. Jablánczy Sándor

1950 Láng Lajos

19511952 Dr. Haracsi Lajos 19501952 Benedek Attila

19521954 Lády Géza 19521957 Kutasy Viktor

19541956 Partos Gyula 19571963 Dr. Sali Emil

19561979 Dr. Madas András 19631971 Fekete Gyula

19791990 Dr. Herpay Imre 19711985 Király Pál

19851990 GáspárHantos Géza

19901998 Schmotzer András 19901994 Barátossy Gábor

19941998 Dr. Szikra Dezső

19982002 Káldy József

20022006 Cserép János 19982010 Ormos Balázs

20062010 Dr. Pethő József

2010 Zambó Péter 2011 Lomniczi Gergely

Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület 
1021 Budapest, Budakeszi út 91.
Tel.: +36 1 201 6293 | Fax: +36 1 212 7518
titkarsag@oee.hu | www.oee.hu
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