ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Egyesületi hírek
Jegyzôkönyv

Fôtitkári beszámoló
2001 október
Nagysikerû erdei iskola konferenciát
szervezett az Egererdô Rt. és a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság Felsôtárkányban és Egerben (okt. 4-5.). A két
napos rendezvényen többségében pedagógusok jelentek meg, de képviseltették magukat az erdészek is. Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály külön
szekciót is kapott, ahol nagy ívû elôadást tartott Antal József erdômérnök, a
Szilvásváradi Erdészet munkatársa. A
rendezvény rangját emelte, hogy Jung
László vezérigazgató és Duska József
igazgató vezették a rendezvényt, akik
az erdészet és természetvédelem
együttmûködésének szükségességét bizonyították. Az elôadók között parlamenti képviselô, a Természetvédelmi
Hivatal osztályvezetôje, önkormányzati
tisztségviselôk, megyei közgyûlés vezetôi vállaltak szerepet. Az erdei iskola
mozgalom országos vezetôi tartottak
elôadásokat a több mint, száz fôs hallgatóságnak. Egyesületünk erdészeti erdei iskola szakosztálya vezetését Ormos Balázs elnök képviselte. A rendezvény az erdészek, természetvédôk és a
pedagógusok erdei iskolai programjainak és elképzeléseinek megismerését
segítette, az együttmûködés szükségességére mutatott rá.
Az Állami Erdôgazdaságok Pártoló Tagi Tanácsa tartotta soros ülését az
Akadémia tükörtermében (okt. 15.).
Solymos Rezsô akadémikus köszöntötte a résztvevôket és ajánlotta fel a vezérigazgatóknak, hogy az Akadémián
kerekasztal megbeszéléseknek adna
helyet. Gémesi József az ÁPV Rt. ügyvezetô igazgató-helyettese tartott tájékoztatót az aktuális feladatokról, majd
Káldy József elnök néhány fontos rendezvényre hívta fel a jelenlévôk figyelmét. Küldöttközgyûlésünk november
16.-án tartja soron következô ülését,
melyen a jövô évi tisztújítás kerül napi
rendre. Elnökünk bejelentette, hogy a
következô ciklusra nem jelölteti magát.
Egyesületünk december 7.-én tartja ünnepi megemlékezését a MTESZ pesti
konferencia központjában, majd a volt
Székházunknál, az Országos Erdészeti
Egyesület fennállásának 135. évfordulóján. Ormos Balázs fôtitkár adott tájé370

koztatást az elmúlt idôszak egyesületi
tevékenységérôl.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2002. évi agrártámogatások módosítása ügyében értekezletet hívott össze (okt 19.). Éder Tamás közigazgatási államtitkár bevezetôjében kérte az észrevételeket a még készülôben lévô támogatási javaslathoz.
Az érdekképviseletek sorra szóltak a
kézhez kapott tervezet támogatható és
kifogásolt pontjaihoz. Az értekezleten
Egyesületünket Ormos Balázs fôtitkár
képviselte. Felszólalásában bemutatta,
hogy az erdészeti ágazat hosszú távú,
tartamos gazdálkodása, nehezen illeszthetô a mai rövid távú, napi érdekeket
elôtérbe helyezô mezôgazdasági szabályozáshoz. Valószínû ennek is köszönhetô, hogy az Egyesület beküldött javaslatai nem kerültek beépítésre a tervezetbe. A Parlament Mezôgazdasági
Bizottsága által egyhangúan elfogadott
állásfoglalásában (2001. május 23.)
megfogalmazott javaslatok beépítését
kérte az agrártámogatási rendbe. Kérte
a támogatást, hogy az erdészet, az elôzôekben vázolt más szemléletû gazdálkodása miatt helyettes államtitkári szinten legyen képviselve az FVM-ben,
hogy érdekei hatékonyabban jelenjenek meg az FVM tevékenységében.

ERDÉSZCSILLAG
ALAPÍTVÁNY
Kérjük tagtársainak, jogi tagjainkat, hogy az idôsek, árvák,
rászorulók pénzügyi támogatására bejegyzett alapítványunkat adományaikkal támogassák. Az adományozók listáját folyamatosan közzé
tesszük az Erdészeti Lapok
hasábjain. Számlaszám: KHB
10200830-3231012600000000, „Erdészcsillag Alapítvány” megjegyzéssel.
KÖSZÖNJÜK

Készült: 2001. október 25-én az OEE
helyi csoport megalakulásának ülésén a
Bakonyi Erdészeti Részvénytársaság
Központi irodájában
Jelen vannak: Matyasovszky Albert,
Major László, Diósi Gyula, Szekrényes
Tamás, Bircher Gyula, Horváth Géza,
Farkas Attila, Stubán Zoltán, Gosztola
Mihályné, Németh Sándor és Baboth
Lászlóné jegyzôkönyvvezetô
Matyasovszky Albert, az egyesület
tagja felkérte Németh Sándort az ülés
levezetésére.
Németh Sándor köszöntötte a megjelent tagokat, majd az ülést megnyitotta. Az
összejövetel célja az Országos Erdészeti
Egyesület Pápai Helyi Csoportjának
megalakítása, az elnök, titkár és a küldött
személyének megválasztása.
Elmondta, hogy a helyi csoport
megalakításának ügyében felvették az
országos titkárral a kapcsolatot.
Kérdésként tette fel a tagok felé,
hogy az elôzôleg aláírt Nyilatkozatukat
a jövôben is fenntartják-e. A jelenlévôk
a nyilatkozatukban kifejtett elhatározásukat fenntartották.
Ezek után kinyilvánította, hogy tíz fôvel
az Országos Erdészeti Egyesület Pápai
Helyi Csoportja megalakult, melyet az
Országos Elnökségnek is jóvá kell hagynia.
Ezek után az ülés Választási
Bizottságot választott két taggal.
A Választási Bizottság tagjai: Matyasovszky Albert, Gosztola Mihályné.
A Választási Bizottság javaslatot tett a
tisztségviselôk személyére, a jelöltek:
elnök: Németh Sándor,
titkár: Stubán Zoltán,
küldött: Major László.

Szakosztályi
hírek
Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szakosztálya 2001. április 26-án ülésezett az
OEE Klubtermében, Budapesten.
A nyitó elôadást Márton Mária, a
TÜV Rheinland Euroqua TÜV CERT vezetô auditora tartotta, a HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point system)
élelmezéshigiéniai minôségbiztosítási
rendszer
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• alapelveirôl, dokumentációjáról,
• a rendszerépítés lépéseirôl,
• a rendszerrel szabályozandó
vendéglátóipari folyamatokról és nyersanyagcsoportokról,
• a HACCP és az ISO 9000 rendszer
elemeinek összefüggéseirôl,
• a HACCP szempontjából fontos, a
vendéglátó tevékenységet szabályzó
jogszabályokról.
A téma ismertetése azért nagyon idôszerû, mert a vendéglátás feltételeirôl
szóló 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM
együttes rendelet 3. § szerint a HACCP
elôírásainak megfelelô saját minôségbiztosítási rendszert kell mûködtetnie a
vendéglátónak 2002. január 1-jétôl. Ez
pedig érvényes a melegkonyhás vadászházakra, vendégházakra is. Így
minden jel arra mutat, hogy az erdôgazdaságoknak is létre kell hozniuk az új
rendszert ez év végéig, vagy fel kell számolniuk a melegkonyhás ellátást.
Az elôadáshoz kapcsolódó több kérdés és hozzászólás azt mutatta, hogy az
érintettek foglalkoznak már az üggyel,
de még elég nagy a tájékozatlanság.
Az ülésen részt vett Ormos Balázs
OEE fôtitkár is, aki többek között két
dologra hívta fel a figyelmet.
Egyik a Nemzeti Fejlesztési Terv agrár- és vidékfejlesztési helyzetelemzés
erdôgazdálkodásra vonatkozó részének véleményezése. Az OEE komolyan
vette ezt a lehetôséget, és jelentôs változtatást javasolt.
A másik terület a kommunikáció,
amiben fokozott erôfeszítéssel eredményesebbnek kell lennünk.
Marosi György szakosztály-elnök tájékoztatta a tagokat a két ülés közt történtekrôl, köztük
• a Comenius program iskolai minôsítési rendszer szerepérôl,
• a Nemzeti Fejlesztési Terv véleményezésérôl, az ERTI falopással kapcsolatban kidolgozott új „kárértékelési szabályzat” javaslatáról,
• valamint a Bedô Albert és a Kaán
Károly Emlékérmek odaítélésérôl.
A jelenlévôk örömmel értesültek,
hogy a szakosztály 2 tagja: Fejes Dénes
(Egererdô) és Oláh Tibor (Nyírerdô) is
a díjazottak között szerepel.
Ezt követôen Iványi Miklós szakosztály-titkár ismertette
• a HACCP rendszerre és a vadászházak Mûködési engedélyére vonatkozó jogszabályi elôírásokat,
• az ISO 9000:2000 minôségirányítási szabványváltozás miatt szükséges
rendszermódosítás lehetôségeit,
• és a felügyeleti auditok tapasztalatait.

Ez utóbbit Simsay István is kiegészítette a Mecsekerdônél megtörtént felügyeleti audittal kapcsolatban.
A szakosztály tagjai szívesen vették a
felvilágosításokat, de vegyes érzelmekkel és véleménnyel fogadják a nem
ránk kialakított, de nálunk is kötelezôen alkalmazandó elôírások bevezetésébôl fakadó teendôket.
Érdeklôdés kísérte a Nyírerdô képviseletében felszólaló Lengyel Lászlót is,
aki az rt.-nél bevezetett FSC tanúsítás
megszerzésérôl adott tájékoztatást.
Az észrevételek alapján felvetôdött a
gondolat, hogy az új rendszer mûködésével a szakosztálynak a helyszínen is
célszerû lenne megismerkednie.
A szakosztályülést a jelenlévôk hasznosnak és elôremutatónak ítélték.
Iványi Miklós

Folyó év június havában került megrendezésre a Fahasználati Szakosztály elsô félévi ülése. A szakosztályülés szervezôje az OEE Pilisi Helyi Csoport volt,
házigazdája a Pilisi Parkerdô Rt. Budapesti Erdészete.
A szakosztályülés megnyitójában dr.
Pethô József szakosztályelnök adott átfogó tájékoztatást a szakosztály korábbi
munkájáról, ez évi feladatairól, majd
Zambó Péter szakosztálytitkárnak, a Pilisi Parkerdô Rt. vezérigazgatójának
elôadását hallgatták meg a szép számban összegyûlt kollégák.
A széles témakörben összeállított
program elsô részében az Erdészeti Információs Központ konferenciatermében elôadások hangzottak el a Parkerdô Rt. tevékenységével kapcsolatban. A
szünetben Riedl Gyula nyugalmazott
erdômérnök alapos és mindenre kiterjedô kalauzolásában az OEE könyvtárának bemutatására került sor.
A terepi program a Budapesti Erdészet
széles körû szakmai tevékenységének
bemutatását célozta meg. A résztvevôk az
erdôterületrôl jó metszetet adó Széchenyi-hegyi Gyermekvasút nyomvonaláról,
kisvasúti kocsikból ismerhették meg az
állományviszonyokat, majd egy-egy nagy
port kavaró erdôfelújítási terület szakmai
problémáit vitatták meg. A tartalmas nap
záróakkordjaként a tériszonyban nem
szenvedôk libegôvel ereszkedtek le a János-hegyrôl és gyôzôdhettek meg a kiválónak ígérkezô bükk magtermésrôl.
A szakosztályülés résztvevôinek beszélgetéseiben üde színfoltként egy magánerdô-tulajdonos véleményét is hallani lehetett.
Zambó Péter
szakosztálytitkár
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Az Erdôfeltárási Szakosztály 2001.
október 2–3. között tartotta meg szakosztályülését a Zalaerdô Rt. területén.
A résztvevôket Horváth Ferenc gazdasági igazgató köszöntötte, majd ismertette az erdôgazdaság beruházási stratégiáját, amelyben jelentôs szerepet
kap a feltáróhálózat bôvítése. A
hosszú távú terveknek köszönhetôen
a beruházások elôkészítése, beleértve
a hatósági engedélyek beszerzését és
a támogatások iránti kérelem elkészítését is az erdôgazdaságnál nem okoz
fennakadást és problémát. A megépült Obornak–Jáger réti feltáróút
megtekintésekor a résztvevôk egy
példaszerûen megépített erdészeti
utat szemléltek meg, ahol megvitatták
a feltáróhálózat tervezés problémáit
is. A Csácsi II. o. feltáróúton egy építés alatt álló utat jártak be a résztvevôk. Az utat a STRABAG Rt. építi. A
tapasztalatokat összegezve a résztvevôk megállapították, hogy az erdészeti útépítés a mélyépítésnek egy olyan
ága, amely speciális szakismereteket
igényel, fontos a tervezôi mûvezetés,
valamint szükség lenne olyan mûszakiépítés-minôsítési elôírásra, melynek
alapján éppen a speciális erdészeti útépítési körülményekre tekintettel el
lehet bírálni az építés minôségét. Ezzel egyben el lehetne érni azt, hogy az
erdészeti utak ne csak terv szinten,
hanem a valóságban is megfeleljenek
a környezet- és természetvédelem
igényeinek. A szakosztályülés kellemes színfoltja volt Csömödér–Lenti–
Csömödér viszonylatban az újonnan
megépült kisvasúti nyomvonal bejárása. A fôként közjóléti célokat szolgáló
vasút mélyépítés szempontjából nehéz talajviszonyok között létesült. Ritka mûszaki megoldás a kisvasútnagyvasút keresztezésének kialakítása. A hangulatos zalai tájon futó vasút
jól fogja szolgálni az rt. által kitûzött
célokat. Az esi baráti beszélgetés jól
összehangolta a résztvevôket. A
sohollári Szent Hubertus kápolna
megtekintésekor átfogó képet alakíthatunk ki azokról a törekvésekrôl és
eredményekrôl, amelyeket az erdôgazdaság kifejt a térség erdészeti, vadászati kultúrájának fejlesztése érdekében. A tartalmas és hangulatos
szakosztályülés
megrendezését
Montskó Sándor, Papp Nándor és
Varga Gellért kollégáknak köszöntük
meg.
Dr. Kosztka Miklós
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Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya soron
következô ülését Budapesten, az egyesület klubhelységében tartotta október
17-én. Az ülésen való részvételét jelezte
Czippán Katalin, az Oktatási Minisztérium környezetvédelmi referense,
Lehoczky János, a Szövetség az Erdei Iskolákért vezetôje, akik fontos beosztásuk következtében, elfoglaltságuk miatt
nem tudtak megjelenni. A rendezvényünkön részt vett Kosztolányi Istvánné a KOKOSZ részérôl.
Ormos Balázs szakosztályelnök köszöntôje után Puskás Lajos, a Dél-Alföldi Tájékoztatási Központ vezetôje
tartott tájékoztatót az erdei iskolák minôségbiztosításáról, mely munka már
a végéhez közeledik. Az erdei iskolákat igénybevevôk és a szolgáltatók
közötti viszonyt célozza meg rendezni
és egyértelmûvé tenni a rendszer. Például csak szorgalmi idôszakban lehet
erdei iskolai programot szervezni és
ötnapos idôtartamban, mert csak ez
részesül költségvetési támogatásban.
Az erdei iskola gyûjtôfogalom, mely
alatt nem csak az erdôben, hanem az
épített környezetben folytatott oktatást is értik. A megfelelô minôsítést elérô erdei iskolák védjegy használatára
jogosultak, és listán hozzák nyilvánosságra azokat. A minôség folyamatos
megtartását ellenôrzik. Ezt a programot az Oktatási és a Környezetvédelmi Minisztérium együttesen, összehangoltan gondozza.
Az állami erdôgazdaságok által mûködtetett erdészeti erdei iskolák teljes
egészében nem illenek ebbe a rendszerbe, a speciális oktatási elvárások
miatt. Az erdészeti erdei iskolai programok az 1997-ben elfogadott alapelvek szerint lehetnek egy- és többnaposak is, és nem kötôdnek a szorgalmi
idôszakhoz, hanem a nyári szünidôben is fogadják a gyerekeket. Ezenkívül kötelezôen kell erdôgazdálkodási
ismereteket oktatni erdész szakemberrel, valamint az erdôgazdálkodás közönségkapcsolati (PR) feladatait is be
kell építeni a programjukba. Ezért volna szükséges az erdôgazdaságok által
egyre nagyobb számban mûködtetett
erdészeti erdei iskolákat az FVM-nek
speciális költségvetési támogatásban
részesíteni, a meglévô támogatási
rendszer továbbgondolásával, hogy
hasonló feltételeknek is meg tudjanak
felelni, mint a KöM és OM által támogatott iskolák. Az együttmûködés keretében a minôsítési rendszer alapelemeit az erdészeti erdei iskolák minôsí372

téséhez szívesen átvennénk, illetve a
minôsített iskolák közös megjelentetését támogatnánk. A szakosztály megköszönte Puskás Lajosnak az eddig
végzett munkáját, és megbízta a további összekötô feladat ellátására a
két erdei iskolai hálózat és mûködtetôi szervezeti között. Kosztolányi Edit
felajánlotta, hogy a megjelenô „Iránytû” c. füzetben közzétehetjük az erdészeti erdei iskolák elérhetôségét és paramétereit.
Halász Tibor, a balatonfüredi tervezôiroda irodavezetôje tartott tájékoztatást az erdészeti erdei iskolák tervezésérôl, annak célszerû fejezeteirôl és
munkafázisairól. Az élénk vita és javaslatok elhangzása után felkérték a
szakosztály elnökét, hogy levélben
keresse meg az állami erdôgazdaságok tulajdonosi képviselôjét, hogy az
egyre több helyen létesülô erdészeti
erdei iskolák célszerû kialakítása és
hálózatfejlesztése érdekében, valamint a pénzügyi támogatási rendszer
megvalósítására egy Országos Erdészeti Erdei Iskola Fejlesztési Terv elkészítése ügyében szíveskedjen kezdeményezést elindítani. A Zöldövezet
Tervezô Iroda és a Szakosztály minden tapasztalatával és segítségével áll
rendelkezésre.

Roland Migende, egyesületünk tiszteletbeli tagja a nyíregyházi közgyûlés
alkalmával bejelentette, hogy a legjobb hazai erdészeti erdei iskolát
évente pályázat alapján 3000 DM támogatásban részesíti alapítványából.
A felhívás magyar szövegét a szakosztálytagok megkapták.
Röviden értékelték az Erdôk Hete rendezvénysorozatot, mely idén szakosztályi szinten került megrendezésre. A megnyitót a VADEX Rt. vállalta, nagyszerû
rendezésben. A tagság úgy döntött, hogy
a rendezvények beszámolóit egyszerû,
költségtakarékos formában sokszorosítva küldi meg minden érdekeltnek. Külön megköszönték Zétényi Zoltánnak,
az ÁESZ sajtó munkatársának odaadó
munkáját, melynek nyomán számtalan
újságcikk, rádió- és tv-mûsor foglalkozott az erdôvel ezen idôszakban. Üdvözöljük az erdészeti sajtó munkatárs munkába állítását, és további együttmûködésünket ajánlottuk fel.
Szakosztályunk 1997-ben alkotta
meg programját. Az idôközbeni esetleges szükséges módosítási javaslatok
összeállítására négy tagtársunkat kérte
fel a szakosztály, akik ez év november
16-ig adják le módosító javaslataikat.
Ormos Balázs
szakosztályelnök

Kautzky Emil
(1918–2001)

tanítványait, mennyit dolgozott a leendô erdészekért, ezért szeretném, ha pár sorban
megemlékeznének Róla az Erdészeti Lapokban, melynek régi-régi olvasója volt.
Széchenyi Zsigmond sorait találtam, melyek talán kifejezik Édesapám céljait, gondolatait.
„A természet jövôje az új hajtás, és aki tanít, az is az élet új hajtásait neveli. Mondhatjuk, hogy csak az tanítson, aki már eleget tanult. Márpedig a természet nagy Titokkönyvét senki se tudja maradéktalanul kitanulni.
Hiszen abba, különösen a legbelsejében,
még az erdôt-mezôt nyitott szemmel járó vadászember is ritkán, csak kivételes ajándékképpen nyer egy-egy röpke bepillantást. Végigolvasni azonban neki sem engedik. Annak
a csodákkal telt tudománynak mindnyájan
csak többé-kevésbé tökéletlen tanítványai, s
minél öregebbek leszünk, minél többet tanulunk, annál alázatosabb hallgatói lehetünk.”
Hosszú munkája során mégis ennek a titoknak a megismeréséhez segítette hozzá tanítványait, a természet és ezáltal az Élet szeretetére.
Kautzky Rita

Édesapám munkásságának elsô
felében az erdôért
dolgozott,
mint
a
Szilvásváradi Erdészet vezetôje,
majd az Egri Erdészetnél volt (itt
sajnos nem emlékszem, milyen
pozícióban). Innen hívták el az egri Dobó
István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolához tanárnak, ahol mintegy 15 évet dolgozott mint tanár, majd az erdészetisek igazgatóhelyettese.
Édesapám munkássága alatt bôvült ki az
iskola a technikusképzéssel, majd a levelezô
tagozattal.
Az ô élete a tanítással teljesedett ki, talán
mert tudta, hogy a jövô generációnak még
fontosabb feladata lesz az erdô, a természet
védelme.
Azért írok én a munkatársai és tanítványai helyett, mivel Egerbôl Mátrafüredre került, az Erdészeti Szakközépiskola, és szüleim is elköltöztek Gödöllôre, így megszakadtak a kapcsolatok (bár érkeztek a régi tanítványoktól lapok).
Mivel sokan szerették, és én mint lánya
tudom, hogy Apukám is mennyire szerette a

Lapzártakor érkezett a hír, hogy 72 éves
korányban elhunyt dr.H.C.dr. Gál János okleveles erdômérnök, ny. egyetemi tanár, a
Soproni Egyetem díszdoktora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Egyetem
ötször hivatalban lévô rektora, az Erdôtelepítési Tanszék vezetôje.
Munkásságára visszatérünk.
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