
Az ERDÉSZTEREM falán látható a Bedő-féle térképmű második kiadása, mely 

az 1896. évi millenniumi kiállításra 

készült és a történelmi Magyarország 

erdőségeit mutatja be.  A térképet Bedő 

Albert irányításával a Földmívelésügyi 

Minisztérium erdőrendezőségi osztálya 

készítette. 
 

Először Mária Terézia idejében adtak ki 

rendeletet az erdőrendezéssel 

kapcsolatban, majd az 1879. évi – első 

magyar nyelvű – erdőtörvény mondta 

ki, hogy az állam összes erdejében jóváhagyott üzemterv alapján kell 

gazdálkodni. Ez az óta is így történik a magyar erdőgazdálkodásban! 

 

A Székházban egykor működött könyvtár 

méretre készített bútorainak egy része és 

teljes könyvállománya a Budapest, 

Budakeszi u. 91. szám alatt kialakított 

egyesületi Wagner Károly Erdészeti 

Szakkönyvtárban tekinthető meg.  

 

A jövőre vonatkozóan Riedl Gyula 

erdőmérnök, tiszteletbeli tagunk szavai 

legyenek iránymutatóak:  

„Egy ház külleme belső tartalmat, életminőséget takar. Az itt hagyott hazafisággal 

telített akarat erősítse most az e házban dolgozókat, azokat, akik ma a magyar 

gazdaság előmozdításán fáradoznak. Nekünk pedig ez a ház nem hideg kő és tégla 

tömege. Ezt a házat 1884. szeptember 15-én a Pécsi Közgyűlés létesítette, több 

száz magyar erdész és erdészbarát szíve melege hordta össze. Kötelességünk 

megőrizni ezt a meleget, reménykedve az igazság győzelmében, a majdani 

visszatérésben.” 
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  ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
 
      Az Országos Erdészeti Egyesület Székháza 

 
Az Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdészek 

legrégebbi és a mai napig is legnagyobb súllyal bíró 

szakmai érdekképviselete, amelynek hosszú, több 

mint 150 éves történelmét végigkíséri az erdészet 

szakmai hagyományainak, kultúrájának, irodalmának 

fejlesztése és őrzése. 

 

Az 1851-ben alapított Magyar Erdész Egylet 1866-os 

Magyar Erdész Egyletté, később Országos Erdészeti 

Egyesületté átalakulását követően Pozsonyból Pestre 

költözött és itt vetődött föl Tisza Lajos egyesületi 

elnök, Szeged újjáépítője vezetésével egy önálló 

székház építésének gondolata. Ez a gondolat 1886. 

augusztus 12-én öltött testet, amikor az Országos Erdészeti Egyesület birtokba 

vette az Országház közelében az Alkotmány 

és a Honvéd utca sarkán - mai 

szóhasználattal zöld mezős beruházásként - 

felépült három emeletes, sajátszerű 

stílusban épült palotáját, amely egyesületi 

forrásokból és adományokból létesült. 

A Czigler Győző neves műépítész 

tervezésében és kivitelezésében alig egy 

esztendő alatt megépült Székházban a földszinten és az első emeleten lakásokat 

alakítottak ki, a második emeleten voltak az irodahelyiségek, a közgyűlési terem, 

a tanácsterem, a titkár, az alelnökök, az adminisztráció, a könyvtár és olvasó, 

valamint az Erdészeti Lapok, az Országos Erdészeti Egyesület 1862-ben alapított 

és a mai napig megjelenő szaklapja szerkesztőségének helyiségei. A harmadik 

emeleten a vendégszobákat helyezték el. Az épületben összesen 151 helyiséget 

alakítottak ki. Itt létesült az első erdészeti gyűjtemény, itt kapott helyet gróf 

Forgách Károly által adományozott Európa hírű, 1756 db-os agancsgyűjtemény 

melyet a Székház folyosóján helyeztek el.  



E ház volt a magyar erdőgazdaság szellemi irányítója, fellegvára. Az itt 

megfogalmazott emlékiratok, 

memorandumok, kormányzati 

előterjesztések soha nem voltak 

öncélúak. Ez a ház volt kohója az 

erdők és a természet védelméről 

szóló 1935. évi IV. törvény 

megalkotásának. Itt tett látogatást 

1888. február 12-én Rudolf 

trónörökös és február 28-án I. Ferenc 

József császár és király - az Országos 

Erdészeti Egyesület alapító 

okiratának aláírója - aki szobáról-

szobára járva gyönyörködött az agancsokban, a gyűjteményekben és hallgatta meg 

a vendéglátók tájékoztatását az egyesületi munkáról.  

 

E házban élt és halálakor a főlépcsőházban került 

felravatalozásra az erdészek legnagyobbika Bedő Albert, 

akinek festménye az ERDÉSZTEREM falán látható. 1839-

ben született Sepsiköröspatakon ősi székely családból. A 

selmeci akadémián elvégezte az erdészeti tanfolyamot, 1866-

ban erdészeti államvizsgát tett és az Országos Erdészeti 

Egyesület titkára lett. 1868-ban a Pénzügyminisztériumnál 

mint miniszteri fogalmazó államszolgálatba lépett. 1872-ben 

titkári rangot nyert, mint erdőmester, 1873-tól kezdve pedig 

Kerkapoly pénzügyminiszter a kincstári erdők 

ügyosztályának referensi tisztségével bízta meg. 1881-ben miniszteri tanácsos és 

országos főerdőmester, 1895-től pedig a Földmívelési Minisztériumban, mint 

államtitkár szolgált. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke és a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagja volt.   

 

E házban gyászolta az Egyesület az I. és II. világháborúban hősi halált halt tagjait, 

sokszor lengett a fekete zászló az épület homlokzatán. 1944-ben Budapest 

bombázásakor találat érte a Székház padlásterét, de 1948. márciusában már 

örömmel gyűlt össze a tagság a Zászlóbontó Ülésre. 

1949-ben törvénytelenül vették el az Egyesület Székházát, melyet szárnyát 

bontogató demokráciánk még nem volt képes 

visszaszolgáltatni.  

Itt tartotta Egyesületünk kibővített ünnepi elnökségi 

ülését 1986. október 14-én, amikor az Alkotmány 

utca felőli bejárat mellett felavatásra került a 

márványtábla a Székház 

100 éves évfordulója 

alkalmából.  

 

Kiemelkedő esemény volt a Székházban tartott 

ünnepi rendezvény, mely az Egyesület 150 éves 

múltjára emlékezett, 2001. december 6-án. Ekkor 

kapta a 331. sz. terem, az ERDÉSZTEREM nevet.  

Egyesületünk küldöttközgyűlése hivatalos ülését 

2002. május 14-én tartotta az ERDÉSZTEREM-ben. 

Ekkor került felavatásra a folyósón lévő két tabló, az 

egyik az Egyesület történetét és a Székház múltját 

mutatja be, a másik a 2001. december 6-i rendezvénynek állít emléket. 

Hosszú közös elékészítő munka 

eredményeképpen 2006. 

augusztusában elkezdődik az 

ERDÉSZTEREM részbeni 

helyreállítása. A felújítás az 

eredeti dokumentumok 

felhasználásával történt.. 2006. 

december 8-án ünnepi 

küldöttközgyűlés alkalmával került 

felavatásra a felújított egykori 

közgyűlési terem, a mai 

ERDÉSZTEREM.  

Eredeti egyesületi kitüntetések, emlékek és alkotások kerültek elhelyezésre a 

beépített vitrinekben.   


