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Tisztelt Gyászoló Család, Kollégák, Barátok, Ismerősök!

Dr. Pirkhoffer János uradalmi erdész édesapja nyomdokaiba lépve választotta az
erdőmérnöki hivatást. A diploma megszerzése után a Szombathelyi Állami Erdőgazdaság
Kőszegi Erdészeténél fahasználati szakelőadóként helyezkedett el. Bő két év munkaviszonyt
követően 1960-ban került Egyetemünk és Intézetünk jogelődjéhez, az akkori Erdőmérnöki
Főiskola Erdészeti Géptani Tanszékére. Itt dolgozott 1995 végéig, nyugdíjba vonulásáig,
előbb tanársegédi, majd 1966-tól adjunktusi beosztásban. Kutatási területe az erdőgazdasági
munkák gépesítése, ezen belül a tuskókiemelés gépesítése, központi felkészítő telepek
tervezése és a tűzifahasítás gépesítése volt. Egyetemi doktori értekezését 1974-ben védte meg,
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foglalkozott. Abban az időben ez a kutatási téma rendkívül modernnek és hiánypótlónak
számított. Az Erdészeti géptan Gyakorlatok I/A című egyetemi jegyzet társszerzője, számos
tanulmány és kutatási jelentés szerzője, illetve társszerzője volt. Hazai és külföldi
folyóiratokban is publikált. Kivette a részét a tanszéken folyó KK munkákból is.
Továbbképzéseken, hazai és külföldi tanulmányutakon képezte magát.
Több évtizeden át tartó oktatói tevékenysége során az Általános géptan és az Erdészeti
gépek I-II című tárgyak gyakorlatait, az Ergonómia és a Munkavédelemtan című tárgyak
előadásait és gyakorlatait, valamint a Gépkocsi ismerettan című fakultatív tárgy tanóráit
tartotta. A nappali tagozatos hallgatók oktatásán kívül részt vett a mérnök továbbképzésben és
a szakmérnök képzésben is. Közreműködött Felvételi, illetve Államvizsga Bizottságok
munkájában. Számos TDK munka vezetője és diplomaterv konzulense volt. Mindig szívesen
foglalkozott a hallgatókkal, tanácsaival, útmutatásaival segítette munkájukat. Csoportfelelős
tanári feladatok ellátásával is megbízták. Éveken keresztül az Erdészeti Géptani Tanszék
Bánfalvi úti tanműhelyének vezetője volt. Több évtizedes pályafutása alatt a róla készült
jellemzések mindegyike kiemeli az oktató-nevelő és a kutatómunka szorgalmas és pontos
végzését, szerény magatartását és munkatársaihoz való készségességét és jó viszonyát.

Közéleti tevékenysége hosszú éveken, évtizedeken keresztül főként a sporthoz köthető.
Társadalmi megbízatásból az alábbi tisztségeket töltötte be:
 a SMAFC kosárlabda szakosztályának vezetője,
 az Országos Egyetemi Sporttanács tagja,
 a SMAFC elnökségi tagja,
 az Egyetemi Sportbizottság tagja,
 a Soproni SE elnökségi tagja,
 az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsának tagja,
 az Erdőmérnöki Kar Fegyelmi Bizottságának tagja,
 a Gépipari Tudományos Egyesület Soproni Szervezetének tagja és
 az Erdészeti Géptani Tanszék megbízott tanszékvezetője.
Szorgalmas, lelkiismeretes munkáját
 az Erdészet Kiváló Dolgozója,
 a Sport Kiváló Dolgozója,
 a Kiváló Munkáért,
 a Pedagógus Szolgálati Emlékérem és
 a GTE Egyesületi Érem
kitüntetésekkel ismerték el.
Nyugdíjba vonulását követően, amíg egészsége megengedte, tanszéki, majd később intézeti
értekezleteink alkalmából időnként meglátogatott minket. Szerénységére jellemző, hogy
szakmáról csak akkor beszélt, ha kérdeztünk valamit tőle. Jó volt beszélgetni vele, mert erőt
adott a mindennapokhoz derűs mosolya.
Kedves János! Egykori kollégáid nevében úgy is, mint az Erdészeti-műszaki és
Környezettechnikai Intézet jelenlegi igazgatója és úgy is, mint volt közvetlen munkatársad
utolsó üdvözlettel búcsúzom Tőled.
Nyugodj békében!
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