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Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály
szervezésében ez évben is megrendezésre
került az ERDÔK HETE ren-
dezvénysorozat (szept. 15-21.). Az állami
erdôgazdasági részvénytársaságok anyagi
támogatásával és rendezésben számos
programon vehettek részt az érdeklôdôk.
A központi megnyitót Balsay Miklós, a
VADEX Rt. vezérigazgatója vállalta el és
munkatársaival csodálatos  rendezvényen
fogadta a résztvevôket. Az ország teljes te-
rületén számos rendezvénnyel igyekeztek
az erdészek a társadalom különbözô sze-
replôit, elsôsorban a gyerekeket az erdé-
szeti tevékenység valós megismerését és
megszerettetését elérni. Ez évben a sajtóra
is nagyobb figyelmet fordítottunk, mely-
ben kiemelkedô munkát végzett Zétényi
Zoltán erdômérnök, az ÁESZ sajtóreferen-
se. Az ERDÔK HETE rendezvénysorozat
részletes beszámolóját közzé tesszük, kö-
szönjük mindazon tagtársak segítségét,
akik a szakmánk immár hagyományosnak
mondható rendezvénysorozatának meg-
szervezésébe részt vállaltak illetve rendez-
vényeinket megtisztelték.

A Millenniumi Vadászati Bizott-ság
Székesfehérváron értékelte a millennium
tiszteletére elvégzett munkáját (szept. 9.).
Egyesületünk is csatlakozott a Bizottság
rendezvényeihez. A programunkban is
megfogalmazott társ szakmákkal való
együttgondolkodás, együttmûködés meg-
valósítását láttuk a kezdeményezésben.
Részt vettünk egymás rendezvényein, kö-
zös programokat szerveztünk, mint az er-
dészek – vadászok – természetvédôk kö-
zös bálja, a madarak és fák napja alkalmá-
ból történt több mint negyven márvány
millenniumi emléktábla elhelyezése egy-
egy rendezvény keretében. A programok-
ról rendszeresen beszámoltunk e lap ha-
sábjain. A sikeres és eredményes munka
elismeréséül, az együttmûködés kezde-
ményezéséért Káldy József elnökünket
Nimród éremmel tüntették ki.
Köszönjük a munkát és gratulálunk az
elismeréshez. 

Az Országos Vadásznap Baján került
megrendezésre (szept.8.), melyen egye-
sületünk vezetését az elnök és a fôtitkár
képviselte.

A WOOD TECH rendezvény alkalmá-
ból, a megnyitó beszédet tartó Mádi Lász-
ló politikai államtitkár (MEH) meglátogat-
ta az Egyesület standját is. A kötetlen be-
szélgetés során kiderült, hogy érdeklôdik
az erdô után, mivel földterületén erdôt te-

lepített. A szakmai megbeszélés a Parla-
mentben folytatódott, ahol Bebes István
képviselô, az Erdészeti Albizottság elnöke
kezdeményezésére és Ormos Balázs fôtit-
kár részvételével tájékoztatták Mádi urat
az erdészet területére vonatkozó, az egye-
sületi fórumokon készült, vagy egyetértô-
en megtárgyalt dokumentumokról. Neve-
zetesen a Mezôgazdasági Bizottság erdé-
szeti állásfoglalásáról, a WOOD TECH
konferencia ajánlásáról, a költségvetési
(erdészeti természeti károk, magánerdô)
támogatási igényekrôl és a készülô Nem-
zeti Fejlesztési Terv erdészeti kérdéseirôl.
Mádi államtitkár úr felvetésében megemlí-
tette, hogy az erdészetnek miért nincs he-
lyettes-államtitkári képviselete, a kor-
mányprogramban az erdôgazdálkodást
meg kell jeleníteni és az erdôtelepítési
programot kormányrendelet szintjére cél-
szerû emelni. A Miniszterelnöki Hivatalba
értekezletet hívott össze (szept. 11), me-
lyen az erdészet részérôl megjelent Balsay
Antal és Mihállfy Imre az FVM Erdészeti
Hivatalából, Sinóros-Szabó Lóránt a KVI-
tôl, Gémesi József az ÁPV RT. képvisele-
tében, Dr. Kovács Mátyás a KöM Termé-
szetvédelmi Hivatalától és Ormos Balázs
az OEE-tôl, valamint a MEH munkatársai.
Az értekezletet Mádi államtitkár úr tartot-
ta, aki bevezetôjében tájékoztatta a részt-
vevôket, hogy Miniszterelnök úr politikai
támogatásával ült le az értekezlet, az erdé-
szet ügyének, az erdôtelepítési program-
nak megerôsítését hivatva. Az értekezlet a
sok felvetett gondolatból két területet
emelt ki, a természetvédelemrôl szóló tör-
vény végrehajtási rendeleteinek jóváha-
gyását és az erdôtelepítési program kor-
mányzati megerôsítését. 

Az OEE Elnöksége 2001. szeptember
24-25.-én Sopronban kihelyezett ülést tar-
tott, melyen a következô határozatok szü-
lettek:

11/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
Az Elnökség felkéri az Erdészettörté-
neti Szakosztály elnökét, hogy az
újabban elôkerült dokumentumok
alapján 2001. október 31-ig adjon az
Elnökségnek szakmai értékelést az
Egyesületünk megalakulásának kö-
rülményeirôl és idejérôl. Vonjon be
jogi szakértôt a munkába, akinek vé-
leményét november 10-ig küldje meg.
(egyhangúan elfogadva, jelen volt 9 el-
nökségi tag).

12/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
A Választási Szabályzatot a módosítá-

sokkal az Elnökség elfogadta és azt a
Küldöttközgyûlés elé terjeszti. (egy-
hangúan elfogadva, jelen volt 9 fô elnök-
ségi tag).

13/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
Az Elnökség az Etikai Szabályzat ter-
vezetét megtárgyalta és úgy döntött,
hogy létre kell hozni egy ideiglenes
bizottságot, amelynek feladata az OEE
céljai és alapszabálya szerinti etikai
kódex megalkotása. A bizottság felál-
lítási határideje: 2001. október 30.
(egyhangúan elfogadva, jelen volt 9 fô
elnökségi tag).

14/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
Az Elnökség a módosításokkal elfo-
gadta a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Erdômérnöki Karával kötendô
együttmûködési megállapodás terve-
zetet. (egyhangúan elfogadva, jelen volt 9
fô elnökségi tag).

A szakosztályok
életébôl
Szakmai tapasztalatcserén vettek részt ro-
mániai erdészeti szakemberek (a Nagybá-
nyai Erdészeti Rt. alkalmazottai) a Nyírer-
dô Rt. Nyírbátori és Fehérgyarmati Erdé-
szeteinél, az OEE Erdôvédelmi Szakosztá-
lyának szervezésében, viszonzandó az el-
múlt évi jól sikerült szakosztályi utunkat.

2001. június 12-én a csengersimai ha-
tárátkelônél dr. Lengyel László, Kató Sán-
dor szakosztályi elnök és titkár vezetésé-
vel fogadtuk a szomszéd romániai megyé-
bôl érkezô kollégákat.

Sajnos az autóbusz meghibásodása mi-
att néhány látnivalót el kellett hagynunk,
de megpróbáltuk a fontosabbakat így is
megmutatni.

A szakmai program elsô állomása a
Nyírbátori Erdészet teremi kerülete volt,
ahol az ún. „Nyírliget”-ben Popovics Mi-
hály erdészeti igazgató és Perpék Arnold
mûszaki vezetô köszöntötte a vendége-
ket, majd rövid ismertetôt adtak az erdé-
szet életérôl, szakmai tevékenységérôl. A
kiadós tízórai után az elmúlt év ôszén ko-
csányos tölggyel (maggal és csemetével)
felújított erdôsítést tekintettünk meg.

Utunk a továbbiakban Szatmárban
folytatódott, ahol Hajdú Lajos, a Fehér-
gyarmati Erdészet igazgatója volt a házi-
gazdánk. Túristvándiban meglátogattuk a
vízimalmot, valamint az öntöttvas-kályha
állandó kiállítást.

Átkelve a Tiszán, beszámoltunk a már-
cius 6-án bekövetkezett árvízrôl, illetve az
azt követô helyreállítási munkák állásáról,
ill. néhány szót váltottunk az ökológiai vi-
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szonyok változásáról és elôállt hatásairól.
Tarpán megebédeltünk és a birhói kerü-
letben a Fehérgyarmati Erdészetrôl kap-
tunk tájékoztatást, kiemelve a térségben
1976-tól folyó, itteni termôhelyi viszo-
nyokra alkalmazott tuskózás nélküli erdô-
felújításokat. Bemutattuk az 1980-ban
végzett erdôsítést, melynek látványa ön-
magáért beszélt.

A fehérgyarmati vacsora keretében ér-
tékeltük a látottakat, vendégeink megkö-
szönték a kapott programot, majd a csen-
gersimai határátkelô elôtt a viszontlátás
reményében elbúcsúztunk.

Tóth János
erd. ig. hely.

A Közgazdasági Szakosztály augusz-
tus 23-án tartotta a május 30-án történô
újjáalakulását követô elsô szakosztá-
lyülését. A rendezvény témája az er-
dôgazdálkodás támogatási rendszerének
megvitatása volt. A témát a szakosztály
Marosi György elôadásán keresztül dol-
gozta fel. Az elôadás áttekintést adott a tá-
mogatási rendszer II. világháborút követô
fejlôdési fázisairól, a mai állapot problé-
máiról és azok megoldását célzó tovább-
fejlesztési lehetôségekrôl. A hozzászólá-
sok során a témát dr. Ódor József a magán-
erdô-gazdálkodók, dr. Mészáros Károly
az EU-csatlakozás szemszögébôl világítot-
ta meg. A további hozzászólások és vita
eredményeként a következô megállapítá-
sok születtek:

1. A költségek emelkedése és az erdô-
vel szembeni társadalmi elvárások (termé-
szetvédelmi, közjóléti stb.) folyamatos nö-
vekedése következtében az erdôgazdál-
kodás jövedelmezôsége csökken, amit
csak a támogatás növelésével lehet
egyensúlyban tartani. Így a legfontosabb
cél a támogatottsági szint emelése.

2. A jelenlegi, túlnyomó részben az er-
dôfenntartási járulék elvonásra épülô támo-
gatási rendszer az ÁESZ részére az erdôgaz-
dálkodók, valamint a szektorok közötti jö-
vedelemátcsoportosítást tesz lehetôvé. Ez a
piacgazdaságtól idegen és nem EU kon-
form. Ebbôl következik, hogy az Európai
Unióhoz való csatlakozásunkig a támogatá-
si rendszert mindenképp át kell alakítani.

3. A kialakítandó új támogatási rendszer
alapelvének kell lennie, hogy az erdôfelújí-
tások finanszírozását alapvetôen a fahasz-
nálatok hozamaiból kell megoldani. Tá-
mogatásra az jogosult, aki valamilyen tár-
sadalmi érdekébôl többletköltséget kény-
telen felvállalni, vagy jövedelem-kiesést el-
szenvedni, illetve akinek a fakitermelésbôl
származó jövedelme nem nyújt fedezetet
az erdôfelújításai elvégzésére. Az erdôfel-
újítások elvégzésének garanciájául az er-
dôgazdálkodónak célszerû fedezetet ké-
peznie az erdôfelújításainak költségeire a
fakitermelése árbevételébôl egy, a saját ne-
vére szóló, kamatozó elkülönített bank-
számlán. A bankszámlán lévô pénzt az er-

dôgazdálkodó az erdôfelügyelôség jóvá-
hagyásával használhatja fel. Az ezen túli tá-
mogatások fedezetét döntô mértékben a
költségvetésnek kell állnia, amely így a tár-
sadalom tehervállalását testesíti meg.

Az Erdôhasználati Szakosztály és az
Erdômûvelési Szakosztály az EGERERDÔ
Rt. területén tartotta 2001. augusztus
15–16-án hagyományos évi közös rendez-
vényét.

A résztvevôk a mátrafüredi Vadas Jenô
Erdészeti Középiskolában találkoztak.
Meghallgattuk Kristó László tanár úr is-
mertetését az iskola múltjáról, jelenérôl és
remélt jövôjérôl. Megtudtuk, hogy az er-
dészeti szakmunkásképzés 1975-ben Sár-
várról települt Mátrafüredre, az erdész-
technikus-képzés az egri Dobó István
Gimnáziumból. Jelenleg ezek mellett még
erdészeti gépész szakmunkás és techni-
kus, vadásztechnikus, díszítô kertészeti
szakmunkásképzés is folyik. Az idei évtôl
az FVM-hez tartozik az iskola, melytôl sta-
bilitást, fejlôdést remélnek.

Ezután Pallagi László vezérigazgató-he-
lyettes mutatta be az EGERERDÔ Rt.-t. Ta-
nulmányutunk szempontjából a legfonto-
sabb információ az volt, hogy a véghaszná-
latok 87%-a természetes felújítás, s 300 hek-
táron folyik a hagyományostól eltérô felújí-
tás (kiscsoportos szálalóvágás, folyamatos
erdôborítást biztosító felújítási kísérlet).

A Mátrafüredi Erdészet területén találha-
tó „Madárerdôt” Dudás Béla mûszaki ve-
zetô mutatta be. A kocsánytalan tölgy állo-
mány igen szép csoportos felújulás képét
mutatta, mintegy cáfolva a tölgyfelújításról
eddig vallott dogmáink egy részét.

Ezután végvágott kocsánytalan tölgy
felújításokat láthattunk. Reményfy Rita
mûszaki vezetô történeti áttekintésébôl
kiderült, hogy húsz éve az idôs sarjállo-
mányokat mint fel nem újuló, reményte-
len területeket mutatták be. A bölcsen ki-
várt makktermést követô szakszerû mun-
kák eredményeképpen ma kefesûrû úju-
latból fejlôdhet az új erdô.

A délután fénypontja a Parádfürdôi
Erdészet területén tett gyalogtúra volt.
Rudolf tanyáról Parádsasvárra tartot-
tunk. Rudolf tanya szomszédságában az
idôs fenyô „összehasonlító kísérletet”
Reményfy Lászlóné mutatta be. A Ga-
lambos Gáspár által létesített kísérlet ki-
értékelésére napjainkban van az utolsó
lehetôség.

Vándoroltunk középkorú elegyes
lomberdôben elôzô (vagy még megelô-
zô) vágásfordulóból származó tölgy
hagyásfát érintve és tisztelve, s megnéz-
tünk néhány felújítási kísérletet kipusztu-
ló fenyôcsoport helyén, illetve újulatos
foltban. A kísérlet célja az egykorú erdôk
korosztályviszonyainak széthúzása, a fo-
lyamatos erdôborítást biztosító erdôgaz-
dálkodás lehetôségeinek vizsgálata. A kí-
sérleteket Reményfy Rita állította be.

A második napon az Egri Erdészet ven-
dégei voltunk, a bemutatókon Ga-ram-
szegi István erdészeti igazgató vezetett
bennünket. A Berva-völgyben cseres állo-
mányok kocsánytalan tölgyessé való
eredményes visszaalakítására láttunk si-
keres példákat. Ezután egy hatalmas ko-
csánytalan tölgyes erdôrészlet felújítását
tekintettük meg közben szót ejtve az er-
dôrészlet-alakításról, vadkárról, hagyás-
facsoportokról.

Egy rudas korú (némileg az elmaradt
elegyarány-szabályozás miatt elromlott
elegyarányú) erdôrészletben a szánkós
közelítést tanulmányoztuk, s közben nagy
vitába keveredtünk az üzemtervi elôírás-
ról, jelölésrôl, szabályozásról.

A sok felvetôdött téma miatt a további
tervezett bemutatóhelyeket elhagyva már
csak az egri várat tekintettük meg délelôtt.

Délután a kerecsendi lösztölgyes ma-
radványerdô kiscsoportos felújításait néz-
tük meg. Ezek famagasság szélességû,
30–50 méter hosszú lékekben találhatók,
melyekben életképesen fejlôdött a beleül-
tetett kocsányos tölgy. Majd ugyanitt egy
terelôcsigás döntés megtekintése után kö-
szönt el a két szakosztály nevében dr.
Pethô József a vendéglátóktól, akiknek
nevében Jung László vezérigazgató fejez-
te ki abbeli örömét, hogy a rendezvény
házigazdái lehettek.

A kiválóan szervezett tanulmányút
szakmai programjának összeállítását
Reményfy Ritának és Garamszegi István-
nak köszönjük.

Dr. Pethô József, Bús Mária

A Gépesítési Szakosztály 2001. augusz-
tus 23-án a soproni WOOD TECH erdé-
szeti gépkiállításhoz és vásárhoz kötôdô-
en tartott ülést. Az ülés elsô szakaszában a
résztvevôk meghallgatták:

– a Csongrádi Agrotechnika Kft. tájé-
koztatóját az általuk forgalmazott gépek-
hez kötôdô legújabb fejlesztésekrôl;

– a TAEG Rt. dr. Káldy József
Erdôgépfejlesztô Központjának tájékozta-
tóját a központ munkájáról, különös te-
kintettel az erdészeti szállítójármûvek kí-
nálati piacára, valamint az üzemanyag-tá-
rolókkal kapcsolatos mûszaki elvárások
teljesítésére;

– a Tuskóaprító Bt. beszámolóját egy új
típusú tuskószeletelô gép fejlesztésében
elért eddigi eredményekrôl.

Az ülés második szakaszában a szak-
osztálytagok meglátogatták a WOOD
TECH kiállításait, melyek az erdészeti gé-
pekhez kötôdtek. A kiállításon számos
korszerû hazai gyártású (több új fejlesz-
tés), illetve import erdészeti gép volt lát-
ható. A gépkiállítás volumenében az eddi-
gi legnagyobb volt.

A rendezvényen a szakosztály tagságá-
nak kb. fele vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztály-elnök


