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Szakosztály-
hírek
Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2002.
október 17-én a Gyöngyösi Mezôgép és
Jármûtechnikai Kft.-nél tartott ülést.

Az ülés résztvevôit köszöntötte Fü-
löp László, a Kft. igazgatója, aki ezt kö-
vetôen tájékoztatást adott cégérôl. A
gyár 1969-ben jött létre, két korábbi
gépállomásból. 1976–1990-ig a Szolno-
ki Mezôgépgyár részeként mûködött,
azóta tiszta magyar tulajdonú önálló
Kft., átlagosan 190 fôs létszámmal.
1973-tól kapcsolódtak be a mezôgép-
gyártásba, alkatrészgyártásokon keresz-
tül. A Kft. jelenlegi tevékenységét há-
rom fô irány jellemzi:

– alkatrészgyártás, melyen keresztül
több mezôgépgyártóhoz kapcsolódnak
(meghatározó e tevékenységükben a
Walterscheid-kardánok egyes elemei-
nek gyártása, valamint különbözô he-
gesztett szerkezetek gyártása;

– jármûjavítás, mely elsôsorban az au-
tóbuszok, azok közül is az Ikarus-típu-
sok javításához kötôdik (rendszeresen ja-
vítják több környékbeli közlekedési vál-
lalat (pl. a Hajdú Volán, a Nógrád Volán,
a Borsod Volán és a BKV jármûveit);

– bioenergetikai gépgyártás, mely el-
sôsorban kazánok és aprítógépek fej-
lesztését és gyártását jelenti.

A bioenergetikai gépgyártás részletei-
rôl Balogh József adott tájékoztatást. Az
aprítógépek mobil és stabil változatainak
gyártását végzik. A mobil gépek kisebb
kivitelei traktor hajtásúak, a nagyobbak
saját motorosak, JOHN DEER dízelmotor
meghajtással. Az aprítógépek aprító szer-
kezete dobos kivitelû, különbözô minô-
ségû aprítékok elôállítására alkalmas
dobkialakítással. Az aprítógép gyártásban
együttmûködnek a nádudvari KITE Rt.-
vel és a kaposvári Erdôgép Kft.-vel. Ka-
zánjaik a kis és közepes igények kiépíté-
sére alkalmasak, 1,5 MW teljesítményig.

Az egyéb szakosztály ügyek között a
résztvevôk a szakosztály 2003. évi mun-
katervét vitatták meg.

A napirendi pontok vitájában dr.
Horváth Béla, Kiss Béla, dr. Mátrabérczi
Sándor, dr. Marosvölgyi Béla és
Menyhárt Pál vett részt.

A tanácskozás után üzemlátogatásra
került sor, melyen a Kft. termékeivel és
üzemével ismerkedtek a résztvevôk.

A jól sikerült rendezvényen – melyért
köszönet illeti a Gyöngyösi Mezôgép és
Jármûtechnikai Kft.-t – 22 fô vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztály-elnök

* * *
Az OEE Erdôvédelmi Szakosztályának

és a Gyôri Erdôgazdaság Helyi Csoportjá-
nak 2002. évi szakmai tanulmányútja, a
Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. területén kul-
turális programmal kezdôdött. Bejártuk a
Pannonhalmi Apátságot, majd megtekin-
tettük a Ravazdi Erdészet által létesített er-
dei múzeumot. Ezt követôen az erdei is-
kola elôadó termében dr. Magas László,
az Rt. vezérigazgatója, Greguss László
Géza, az OEE helyi csoport titkára, vala-
mint Széphalmi László, a Ravazdi Erdé-
szet igazgatója köszöntötte a találkozón
megjelenteket. A tömör, fôbb gazdálko-
dási feladatokat érintô vezérigazgatói és
erdészetigazgatói tájékoztató után Szabó
László erdômûvelési mûszaki vezetô,
diavetítéssel egybekötött ismertetôt tartott
az erdôgazdaság területén jelentkezô fon-
tosabb erdôvédelmi problémákról, és be-
mutatta a gyakorlati munkák során jelent-
kezô károsítókat, kórokozókat. Mindezek
mellett ismertette az erdôgazdaságnál al-
kalmazott erdôvédelmi technológiákat,
megelôzési és kezelési eljárásokat. A tájé-
koztatóhoz Magyar Zoltán, az Rt. erdô-
mûvelési csoportjának vezetôje tett ki-
egészítô hozzászólást. Ennek kapcsán ki-
emelte azokat az erdôvédelmi gondokat,
problémákat, melyeknek jelentôsebb
ökonómiai kihatásai vannak a gazdálko-
dásra. Az ismertetô után számos hozzá-
szólás során élénk vita alakult ki az el-
hangzottakkal kapcsolatosan.

A vitafórummá vált elôadásokat köve-
tôen a SYNGENTA növényvédô szereket
gyártó cég képviselôi tartottak ismertetôt
az erdôgazdálkodásban eredményesen
használható, általuk forgalmazott gyomir-
tó és talajfertôtlenítô szerek hatásmecha-
nizmusáról, valamint ezen termékekkel
elérhetô eredményekrôl.

Június 14-én a Gyôri, valamint a Mo-
sonmagyaróvári Erdészetek szervezésé-
ben szakmai programok zajlottak. A Gyô-
ri Erdészet Duna ártéri területén Limp Ti-
bor erdészeti igazgató mutatta be az erdé-
szetet. Ezek után számos terepi megálló-
nál a gyakorlatban is megtekintettük a
fûzpusztulással, valamint a feketenyár ter-
mészetvédelmi célú felhasználásával kap-
csolatos problémákat. Betekintést nyer-
tünk a kocsányostölgy erdôsítés során je-
lentkezô gondokba és az itt alkalmazott
gyomirtási technológiákba. Élénk vita ala-
kult ki a nemesnyár nevelés erdôvédelmi
gondjainak bemutatása során. Végül a
Duna elterelésével kapcsolatos vízprob-
lémák bemutatása zárta a délelôtti prog-
ramot.

A nap második felében a Mosonma-
gyaróvári Erdészet erdôvédelmi gondjait

mutatták be a helyi szakemberek. Pápai
Tamás erdészeti igazgató és Skerlecz
András erdômûvelési mûszaki vezetô
szervezésében nyár fajtakísérleti terület, a
víz elterelésével kapcsolatos szárazság
okozta kártételek, a termôhely vízcsökke-
nése miatti fafajcserék, a Szigetköz víz-
utánpótlását biztosító technikai megoldá-
sok (fenékküszöb, duzzasztómû) kerül-
tek bemutatásra.

Június 15-én Szlovákiába, a Bôsi Erdé-
szeti Kutató Intézetbe látogattunk. Dr.
Varga László, az Intézet igazgatója baráti
szeretettel fogadott minket. Rövid terepi
bejárás során adott színvonalas szakmai
tájékoztatást az Intézet nemesnyár fajta
kísérleti munkájáról, az ôshonos fafajok
(elsôsorban szürkenyár) alkalmazási le-
hetôségeirôl, termôhelyi igényérôl, a víz-
elterelés adta erdôgazdálkodási lehetôsé-
gekrôl, valamint a mesterséges vízután-
pótlás szabályozásáról.

A három napos tanulmányúton a házi-
gazdák széleskörû felkészültségének kö-
szönhetôen számos új szakmai ismerettel
gazdagodtunk, míg a társasági beszélgeté-
sek során a hasonlóan fontos baráti köte-
lékek is jelentôsen erôsödtek. A szakosz-
tály valamennyi résztvevôje nevében ez-
úton is köszönetünket fejezzük ki a házi-
gazdáknak, a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
munkatársainak, a szakmai rendezvény
színvonalas szervezéséért, bonyolításáért.

Szabó László
okl. erdômérnök

Dr. Koltay András
Erdôvédelmi Szakosztályi titkár

* * *
Május 23-án az OEE Erdészeti Vízgazdál-
kodási Szakosztálya a Magyar Hidrológi-
ai Társaság és a Magyar Agrártudomá-
nyi Egyesület társszakosztályaival közös
rendezésû konferenciát tartott „Az erdô-
gazdálkodás és a vízgazdálkodás kapcso-
latáról”.

Mindhárom szakosztály a vízgazdálko-
dással foglalkozik, de más-más vonatko-
zásban. Az általuk is képviselt szakmai
ágazatok az adott térségekben egymás
mellett, vagy éppen egymást átfedô mó-
don folytatják tevékenységüket. Ez ön-
magában is elég ok a rendszeres eszme-
cserére. Ugyanakkor ma már egyre nyil-
vánvalóbb, hogy a vízviszonyok alakulá-
sa és a vízgazdálkodás, stratégiai kérdés-
nek tekinthetô, s nemcsak e rendezvé-
nyen képviselt ágazatok vonatkozásában,
hanem a társadalmi-gazdasági élet még
számos területét érintôen is. A vízviszo-
nyok és az azzal való gazdálkodás jelen-
tôsen befolyásolja életkörülményeinket
és lehetôségeinket. Ezért foglalkozni kell
vele, beszélni, vitázni kell róla, együtt kell
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gondolkodni. E tanácskozásnak is ez volt
a fô célja. A konferencián nyolc elôadás
hangzott el:

Barátossy Gábor (FVM) Magyarország
hosszú távú erdôtelepítési lehetôségeirôl
és az utóbbi években megfogalmazódott
erdôsítési javaslatokról tartott elôadást.

Dr. Nováky Béla (SZIE) dr. Szesztay
Károllyal (OVH) közösen írt elôadásában
az éghajlat változatosságának és esetlege-
sen tendenciózus változásainak a vízvi-
szonyokra és a vízgazdálkodásra gyako-
rolt hatását elemezte.

Dr. Gôbölös Antal (ÁESZ) a „vízhiá-
nyos” erdôgazdálkodás kérdéseivel fog-
lalkozott a Duna-Tisza közi homokhát er-
dôi kapcsán, a tájtörténeti vonatkozások-
ról is szólva.

Dr. Gácsi Zsolt (KEFAG Rt.) a Kecske-
mét térségében, immár több éve folyta-
tott, az erdôállományok vízforgalmának
vizsgálatával foglalkozó kutatásainak
eredményeit mutatta be.

Dr. Bidló András dr. Kovács Gáborral
(NYME) közös elôadásában látványos,
számítógépes prezentációval kísérve, az
alföldi termôhelyek vízháztartási sajátos-
ságait és azok erdészeti kategorizálását is-
mertette.

Major Pál (VITUKI Rt.) a Duna-Tisza
közén a korábbi évtizedekben folyt kuta-
tási munka eredményei alapján vizsgálta
a síkvidéki erdôk és a talajvíz közötti kap-
csolatot.

Dr. Konecsny Károly (FETIVIZIG) a
hegy- és dombvidéki erdôk lefolyásra
gyakorolt hatásáról beszélt a Felsô-Tisza
vízgyûjtôje példáján.

Dr. Orlóci István (VITUKI Rt.) „A Vá-
sárhelyi terv továbbfejlesztése” címû ta-
nulmány egyes megállapításainak bemu-
tatásával az Alföld árvízi és árvízvédelmi
kérdéseirôl értekezett, az erdôk szerepé-
re is kitérve.

A konferencia címe és az elôadások ál-
tal kifejezett, meglehetôsen kiterjedt té-
makört sokféle módon lehet és kell is tár-
gyalni. Lehet egy-egy részterületet ele-
mezve vitaülésszerûen, lehet áttekintô jel-
legû elôadóülés formájában. Rendezvé-
nyünk ez utóbbi módot követte, de volt
lehetôség az ott megfogalmazódott gon-
dolatok kifejtésére is.

A vízügyes, meteorológus és erdész
elôadók és hozzászólók jelentôsen bôví-
tették ismereteinket és számos olyan
összefüggésre mutattak rá, amelyek to-
vábbgondolása hozzájárulhat a különbö-
zô szakmai ágazatok jobb együttmûködé-
séhez, egymás lehetôségeinek, feladatai-
nak és törekvéseinek megismeréséhez és
megértéséhez.

Dr. Kucsara Mihály

* * *
A Sárospataki Helyi Csoport július 19-én
egész napos szakmai rendezvényt bo-
nyolított le, „Természetes és mestersé-
ges fiatalosok ápolása, állománynevelé-
se a Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság te-
rületén” témakörben.

Pálmai István elnök köszöntötte a
megjelenteket (46 fô); dr. Magyar Já-
nos professzor urat, az MTA rendes
tagját, aki elôzô napon az 1930-as
években általa telepített fenyveseket is
megtekintette, Cserép János urat,
Egyesületünk elnökét, az ÉSZAKERDô
Rt. vezérigazgatóját, Duska József urat,
Egyesületünk általános alelnökét, a
Bükki Nemzeti Park igazgatóját,
Steiner Jószef urat, az ÁESZ Miskolci
Igazgatósága igazgatóját, Halász Gá-
bor urat, az ÁESZ Központ tanácsadó-
ját, a Miskolci Helyi Csoport több meg-
jelent képviselôjét és a Sárospataki He-
lyi Csoport tagjait. Felhívta a figyelmet
a témaválasztás fontosságára, kérte a
szakközönséget, hogy a házigazdák je-
lentôs energia-befektetését a rendez-
vény elôkészítésébe és sikeres lebo-
nyolításába, mindenekelôtt azzal kísé-
relje meg viszonozni, hogy ôszinte vé-
leménynyilvánításával hozzájárul a to-
vábbi munkák sikeréhez.

A továbbiakban Szaniszló Gábor er-
dészeti igazgató és Bobkó János erdô-
felügyelô összehangolt programvezeté-
sével Háromhuta községhatárban négy
erdôrészlet bemutatására került sor. El-
sôként egy 13 éves mesterséges lucfe-
nyô fiatalos állománynevelési problé-
máit vitatták meg a résztvevôk. A követ-
kezô állomáshelyeken az ôshonos
(KTT-B) fafajok természetes felújításá-
nak folyamatai, kerültek bemutatásra a
fiatalosok ápolásán, állománynevelé-
sén keresztül a törzskiválasztó gyéríté-
sig bezárólag nyomonkövetve a mun-
kálatokat.

A résztvevôk érdemi hozzászólásaik-
kal tettek eleget az elnök felkérésének,
dr. Bartucz Ferenc, dr. Járási Lôrinc,
Steiner József, Duska József, és még
több tagtársunk véleménye valóban
méltó „fizetség” volt az erdôgazdálkodó
hosszú távú feladatainak sikeres végzé-
séhez, amely a Zemplénben különösen
komoly kihívást jelent. Itt az eredmé-
nyes erdôgazdálkodás önmagában nem
elégséges, egyedülálló természeti érté-
keink megóvása alapkövetelmény, a
természetszerû erdôgazdálkodásnak itt
nincs alternatívája.

Pálmai István
H. Cs. elnöke

* * *

Az Egri Helyi Csoport az Egererdô Rt.
támogatásával az idén is nyugdíjas nap
keretében köszönte meg, a ma már
megérdemelt pihenôjüket töltô tagtár-
sainak a Mátrában, Bükkben, a Heves-
Borsodi dombvidéken a magyar erdôk
múltbeli állhatatos szolgálatát.

A találkozás július 5-én délelôtt a
parádfürdôi Ilona-völgyben volt, ahol
Garamszegi István HCS titkár és Jung
László vezérigazgató, HCS elnök rövid
köszöntôje után Tóth László, a Parád-
fürdôi Erdészet vezetôje ismertette az Er-
dészetnél az utóbbi években a területben,
munkáslétszámban, az erdôfenntartási
felfogásban bekövetkezett változásokat
és az ebbôl adódó feladatokat. Kiemelte,
hogy a néhány évvel ezelôtti, zömmel
mesterséges erdôfelújítást ma már 90% fe-
lett természetes felújítás váltotta fel, és
egyre inkább elôtérbe kívánják állítani a
„Pro Silva” szemléletû erdôkezelést.

Az ismertetést rövid tízórai követte,
majd a résztvevôk a recski Kôbányába
indultak, ahol megtekintették a Nemze-
ti Emlékparkot.

A megdöbbentô múlt többekben
személyes emlékeket bolygatott meg,
ugyanis az 50-es évek elején sok kollé-
gánk tevékenykedett a tábor környé-
kén, majd annak felszámolása után a te-
rület újraerdôsítésében.

Feloldódásként az Erdészet sikeres
erdôfelújításait néztük meg – többen
csak gépkocsikból – a Domoszlói kapu-
tól a Sándor-rétig.

A parádfürdôi Freskó étteremben
tartott közös ebédet és baráti beszélge-
tést a parádi iskola táncoslábú lányai-
nak rövid bemutatója elôzte meg.

A parádfürdôi épületegyüttes, fürdô-
és gyógykultúra kialakulásáról Szabóné
Presovszki Mária idegenvezetô tartott
élvezetes ismertetést.

A beszélgetést kis idôre megszakította a
néma felállás, melyet a tavaly óta eltávo-
zott Vendel Ferenc, Kohajda Pál, Czakó
Pál és Halmai László emlékének szentel-
tünk.

A rendezvény bensôségét emelte
Jung László méltatása, és a szerény aján-
dék, mellyel Gyöngyösi Sándor, Szalai
Gyula, Szontagh Pál, Babiczki Benedek,
Frank László, Zachar Gyula kollégáink
52, 51, illetve 50 éves OEE tagságát kö-
szöntük meg.

Garamszegi István
csoporttitkár

* * *
A Fakereskedelmi Szakosztály a

VADEX Mezôföldi Rt. Soponyai Erdé-
szeténél tartotta összejövetelét.

Balsay Miklós vezérigazgató átfogó
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tájékoztatást adott a gazdaság munkájá-
ról. Igen nehéz feltételek mellett kell a
közel 500 fô dolgozójuk folyamatos
foglalkoztatását és megélhetését bizto-
sítani.

Az évi átlagos 50 em3-es gyenge mi-
nôségû és fafajösszetételû kitermelési
lehetôség a kereskedelemben ered-
ményt hoz, az erdôgazdálkodási tevé-
kenység viszont veszteséget eredmé-
nyez. Ezért kellett olyan sokirányú
egyéb munkát vállalni, amelyeknek
eredményeként az évi nettó 3 Md Ft-os
árbevétel összességében pozitív ered-
ményt mutat.

Európa legnagyobb vadfeldolgozó
üzemében (Soponya) évente 1500 to
nagyvadat és 250 000 db apróvadat dol-
goznak fel, 1,5 Md Ft az éves árbevétel.

Igen jelentôs a tradicionális asztalosi-
pari és faipari tevékenységük, az éves
árbevételük 600 millió Ft (beltéri lép-
csôk, korlátok, kültéri faszerkezetek, já-
tékok stb.).

Az intenzív és magas szakmai szín-
vonalú vadgazdálkodási ágazatban kö-
zel 600 MFt az éves árbevételük.

Az elmondottak alapján is látható,
hogy egy fában igen szegény erdôgaz-
daság a hosszú évek során több lábon
állva az egyébként is nehéz körülmé-
nyek között (az árfolyam változások
100 MFt veszteséget eredményeztek),
hogyan tud talpon maradni. Elismerést
érdemelnek.

Elmer Mihály (Ökopal Raklap Kft.)
ügyvezetô igazgató a nyárfeldolgozás
és annak piaci helyzetérôl tartott átfogó
tájékoztatást.

Rendkívül megnôtt a fafaj jelentôsé-
ge, olyan feldolgozó bázist kellett fel-
építeni, amivel az évi cca. 600 em3 alap-
anyagot fel lehet dolgozni.

A különbözô termékek 70%-a ex-
portra kerül, 30%-a belföldön értékesül,
de ennek is jelentôs része közvetve
szintén külföldre megy.

A kereslet-kínálat határozza meg a
piacot. Véleménye szerint csökkenteni
kell az alapanyag árat, nem várható sem
elemekben, sem raklapban áremelési
lehetôség.

Több olasz–magyar feldolgozó üzem
létesült, amelyek M.o.-on feldolgozzák
az eddigi exportrönk jelentôs részét.

A versenyben vannak még bizonyos
elônyeink, de számolni kell a balti orszá-
gokkal (4 Mm3 csomagoló anyagot szál-
lítanak Ny-Európába), és a lengyel, cseh,
szlovák kapacitással. A raklapoknál az új
engedélyezési és minôsítési eljárás az év
második felében várható.

Szalkay György ker. ig. (HOLZ-CEN-

TER Kft.) több évtizedes tapasztalata
alapján ismét az akácfeldolgozásról, an-
nak piaci helyzetérôl, gazdasági jelentô-
ségérôl tartott elôadást. Ha szeretjük, ha
nem, az akác 21%-ot foglal el az összes
erdôterületbôl, és mindössze 12%-ot
képvisel az összes élô fatömegbôl. Na-
gyon sok, gyenge minôségû akác er-
dônk van. Európába a XVI. században
egy Jean Robin nevû francia kertész
hozta az elsô szaporítóanyagot. Ma a
legjelentôsebb akác élôfakészlettel Ma-
gyarország rendelkezik Európában. Azt
évszázadok óta tudja a magyar ember,
hogy ezt a kiváló minôségû faanyagot
hol lehet hasznosítani, de Európában
10–15 éves múltra tehetô az a munka,
amelynek során a legszélesebb felhasz-
nálói körben tudtuk elfogadtatni az aká-
cot. (Hagyományos karók, oszlopok la-
vinafogó védfalakhoz, kert, park építés-
hez, esztergált paliszádok, gyalult ter-
mékek külsô-belsô építészethez, autó-
pálya védôfalak, bútorgyártás, nyílászá-
rók, part- és vízvédelem, lábrácsok, ke-
rítéselemek és sok-sok egyéb területen.)

45–50 em3-re becsülhetô az összes
akáctermékek exportja évente. Egyet-
len lombos fafajunk nincsen, amelynél
ilyen sok irányú lehetôségeink lenné-
nek a piacon.

A gondok ott jelentkeznek, hogy az
igények sok esetben eltérnek a termelé-
si lehetôségeinktôl. Állandósult a 8/10
cm, 10/12 cm átmérôjû oszlopok iránti
igény, egyenes, egészséges, 2–3 m-es
hosszban. Egyre nehezebb termelni.
Csökkent a 30 cm feletti, egészséges, jó
minôségû rönk alapanyag. Viszonylag
kisebb az igény és a feldolgozási lehe-
tôség a 16–20 cm-es anyag iránt. Sok-
sok szakmai kérdést vetnek fel az eddig
elmondottak is. Van akácunk, de még
nem termelhetô, kellene a sok jó rönk,
de nincs elegendô. Komoly megalapo-
zott számításokkal javasolható, hogy pl.
adott esetben a tartalmas erdôgazdálko-
dási szempontok mellett a kiváló minô-
ségû erdôkben is engedélyezzük a
10–15 éves vágásfordulót, ha a piac úgy
kívánja. A közeljövôben errôl külön
részletes nyilvános szakmai, gazdasági
fórumot javasolok nyitni.

Köszönetet kell mondani a NEFAG
Rt., a NYÍRERDÔ Rt., a DUNAKER Kft.
hosszú, kitartó kereskedelmi munkájá-
nak, ôk is döntôen hozzájárultak az
akác piaci lehetôségeinek feltárásában.

Sári Zsolt (NYÍRERDÔ Rt.) igen érté-
kes hozzászólásában méltatta az akác
jelentôségét, szükségesnek tartja a je-
lenlegi árak tartását, vagy emelését, kü-
lönösen a minôsített termékeknél. Ex-

portkereslet van a fuvarozásban, isme-
retei szerint a következô években jelen-
tôsen fog csökkenni a nyár fûrészipari
alapanyag.

Môcsényi Miklós (FAGOSZ fôtitkár)
a nemzeti földalapról szóló törvényter-
vezetrôl beszélt, ami érinteni fogja az
erdôterületeket is, kivéve a természet-
védelmi területeket.

Illyés László (Mecseki Erdészeti Rt.
ker. igazgató) rövid áttekintô tájékozta-
tást adott az egyébként igen nehéz pia-
ci helyzetrôl.

Külön említette a fa energetikai célú
felhasználás várható növekedését (pl.
Pécs–Kazincbarcika-i erômûvek) igen
fontos az induló árak jó megállapítása.

Mindenkinek megnyerte az érdeklô-
dését a vadfeldolgozó üzem megtekin-
tése, ahol Magyarné Horváth Ilona
ügyv. ig. adott szakmai tájékoztatást.

A rendezvényen 42 fô volt jelen.
Köszönjük a háziaknak a kiváló szer-

vezést és a szívélyes vendéglátást.
Szalkay György
ker. szak. elnöke

* * *
A Közgazdasági Szakosztály szeptem-
ber 25-én Derekegyházán a DALERD
Rt.-nél tartotta szakosztályülését. A ren-
dezvény témája „Magyarország és az
Európai Unió Erdôgazdálkodása” volt.

Az ülés elején dr. Mészáros Károly
tájékoztatást adott a Nemzeti Erdôprog-
ram és a Nemzeti Erdôstratégia kidolgo-
zásának állásáról. Témában a társadal-
mi vitaanyag (Fehér Könyv, 2002) elké-
szült, amely a szakmai vita (novem-
ber–december) után kerül széles társa-
dalmi vitára.

Ezt követôen dr. Lett Béla tartott elô-
adást „Az erdôgazdálkodás gazdasági
szabályozásának lehetôségei az EU-s
csatlakozás tükrében” címmel. Az EU
erdészeti stratégiájában az erdônek el-
sôdleges a gazdasági szerepe, az erdô-
bôl kikerülô fagazdasági termékek tel-
jesen piaci alapon értékeltek, nem tá-
mogattak. Az erdôgazdálkodás támoga-
tása az Európai Mezôgazdasági és Ga-
rancia Alapból (EMOGA) lehetséges,
amelynek elôcsatlakozási alapja a
SAPARD. A támogatások csak magán-
személyek, azok társaságai, vagy ön-
kormányzatok és azok társaságai tulaj-
donában lévô erdôk és területek vonat-
kozásában adhatók. Állami tulajdonban
lévô területet kezelô csak a természeti
katasztrófák és tüzek által károsított er-
dészeti területek helyreállítására és
megelôzô intézkedések megtételére
kaphat támogatást. Az erdôfelújításokat
az EU nem támogatja, ezek támogatása
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a csatlakozás után csak nemzeti forrás-
ból biztosítható. Csóka Péter az EU er-
dôgazdálkodásáról beszélt összehason-
lítva a magyar helyzettel. Az EU tagor-
szágainak erdészeti mutatói (erdôsült-
ség, élôfakészlet, birtok- és tulajdonvi-
szonyok, védett erdôk aránya stb.) or-
szágonként nagy szórást mutatnak, átla-
gos értékekhez nincs értelme viszonyí-
tani. Az EU erdô stratégiájának fô elve a
másodlagosság, ami annyit jelent, hogy
problémái a többi területtel együtt ke-
zelhetôk. Az EU-ban minden nemzeti
jogszabályt ellen kell jegyeztetni, így
nem célszerû a nemzeti támogatások
rendszerét évente változtatni. Halász
Gábor a Nemzeti Földalap Kht. megala-
kulásának céljáról, feladatairól és a
szervezeti felépítésérôl tartott elôadást.

A szakosztály az ülés második felé-
ben megtárgyalta és elfogadta a 2003.
évi agrártámogatásokhoz kapcsolódó
mezôgazdasági termelésbôl származó
árbevétel számításának módjáról ké-
szült elôterjesztést.

A szakosztály dr. Mészáros Károly
vezetésével egy munkabizottság felállí-
tását határozta el, amely az EU csatlako-
zás erdôgazdálkodást érintô megoldan-
dó kérdéseivel fog foglalkozni.

A szakosztályülés zárásaként a szak-
osztály felvette tagjainak sorába Bejci
Éva és Tamás János tagtársunkat.

Takács Tibor
közgazdasági szakosztály titkára

* * *
Az Erdôfeltárási Szakosztály 2002. októ-
ber 8–9-én a Bakonyerdô Rt. területén
tartotta ülését. A Bakonyerdô Rt. tevé-
kenységét Matyasovszky Albert vezér-
igazgató, az erdôfeltárási feladatokat
Balogh József mûszaki osztályvezetô
mutatta be. Az ülésen Tömô Róbert
(Voestalpine Hungária Kft.) tartott elô-
adást a hullámos acélcsövek és a spirál-
csövek alkalmazásának lehetôségérôl az
erdészeti útépítés területén. A tájba jól
beilleszthetô, rugalmasan beépíthetô
spirálcsövek és hullámos átereszek kör-
nyezetbarát áteresztôk építését teszik le-
hetôvé, egyben jelentôsen elrövidíti az
építési idôt. A Kupi erdôtömb feltárásá-
nak elveirôl Krahulcsán János erdészeti
igazgató tartott elôadást. Az erdôtömb
feltárása nagyban megkönnyíti a szak-
szerû erdôgazdálkodás megvalósítását a
Pápai Erdészetnél. A feltáróhálózat útjait
diplomatervezô hallgatók tervezték. Az
erdészet és az erdôgazdaság ezzel is tá-
mogatta az erdészeti útépítés egyetemi
oktatását. A Barbinkai út a Bakony feltá-
rásának része. Az utat az ERDÉPSZOLG
Kft. építette, nehéz terepviszonyok kö-

zött, a tervnek megfelelôen, példamuta-
tóan jó minôségben. A szakosztály tagjai
megvitatták az erdészeti útépítés helyze-
tét. Megállapították, hogy az utolsó évti-
zedben az erdészeti útépítés mûszaki és
szellemi háttere leépült és nem jelentek
meg a piacon azok a vállalkozások,
amelyek a speciális feltételek között fo-
lyó erdészeti útépítést meg tudják valósí-
tani. A mind gyakrabban elôforduló sú-
lyos kivitelezési hibák oka, hogy az er-
dészeti útépítésben járatlan kivitelezôk
nem veszik komolyan a terveket, vala-
mint nem hajlandók elismerni az erdé-
szeti útnak, mint mûszaki létesítmény-
nek mélyépítési különlegességét. Javíta-
na a helyzeten, ha a beruházók hivat-
kozni tudnának olyan mûszaki minôségi
elôírásokra, amelyek alapján a megépült
utat minôsíteni lehet. A riasztó helyzet-
ben felüdülést jelentett az ERDÉPSZOLG
Kft. bemutatkozása. Gyimóti Dezsô ügy-
vezetô igazgató jövôbe mutató elképze-
lései egy kis biztatást adtak az erdészeti
útépítés jövôjét illetôen. Az Erdôfeltárási
Szakosztály Elismerô Oklevelét nyújtot-
tuk át Fónagypál Géza okl. erdômérnök
igazgatónak az erdôfeltárás területén ki-
fejtett kiemelkedô több évtizedes mun-
kájáért. A kitüntetett tájékoztatást adott
az építésvezetôség gépellátottságáról,
amely nem teszi lehetôvé a piaci megje-
lenést, vagyis az építésvezetôség jövôje
az EGERERDÔ Rt.-nél is bizonytalan. A
tartalmas szakosztályülést a Somló neve-
zetességeinek megismerése tette teljes-
sé, ahol Peer László erdészeti igazgató
tartott hangulatos ismertetést a környék
nevezetességeirôl. Az itt szerzett élmé-
nyeket egészítette ki a bakonybéli Erdôk
Házában tett látogatás, amely szépen
mutatja be az erdôgazdálkodás és a ter-
mészetvédelem közös törekvéseit. A
szakosztályülés sikeres megrendezésé-
ért köszönetünket fejezzük ki Matya-
sovszky Albert vezérigazgatónak,
Balogh József mûszaki osztályvezetônek
és Sipos Péter erdészeti igazgatónak.

Dr. Kosztka Miklós
szakosztály elnöke

* * *
Október 25-én, az OEE Erdészeti Víz-
gazdálkodási Szakosztálya kihelyezett,
terepi ülést tartott a Szigetközben,
„Nagytérségi (regionális) vízgazdálko-
dási összefüggések a Szigetköz vízrend-
szere és a Bôs-Nagymaros vízlépcsô-
rendszer kapcsán, különös tekintettel
az erdôgazdálkodási vonatkozásokra”
témakörben.

A téma aktualitását az adta, hogy tíz
évvel ezelôtt – a Bôs-Nagymaros vízlép-
csôrendszerrôl akkor már évek óta fo-

lyó magyar–szlovák vita addigi leg-
drasztikusabb lépéseként – ezen a na-
pon történt meg a Duna elterelése.
Mondhatnánk, hogy az ügy közismert,
hiszen az elmúlt 10–15 évben nemcsak
a szaksajtóban, hanem a napilapokban,
akarva-akaratlanul is számtalanszor ta-
lálkozhattunk a témakörrel foglalkozó
hírekkel, történésekkel. Az ún. „közis-
mertség” azonban gyakran látszólagos,
nem mindig támaszkodik megfelelô is-
meretekre, s úgy gondolom, hogy a je-
lentôs publicitás ellenére, ez a vízlép-
csô-ügyre, s annak környezetvédelmi
vetületeire is vonatkoztatható. A hely-
színi és személyes tapasztalás lehetôsé-
ge ezért tagtársaink körében is jelentôs
érdeklôdést váltott ki.

A program a dunakiliti dusszasztómû
irányító épületében kezdôdött, ahol
Prémusz Károly, az Északdunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság munkatársa tartott átfo-
gó elôadást a Bôs-Nagymarosi Vízlép-
csôrendszer koncepciójáról, a megvaló-
sulásról, a jelenlegi helyzetrôl, a megol-
datlan és a megoldódni látszó problé-
mákról, a korlátokról és a lehetôségek-
rôl. Az erdészeti vonatkozásokról Pápai
Tamás, a KEFAG Rt. Mosonmagyaróvári
Erdészetének igazgatója szólt röviden.

Ezt követôen, kívül-belül bejárva,
„testközelbôl” ismerkedtünk a duzzasz-
tómûvel. A meghökkentô méretek és
arányok kísérônk magyarázatai révén
váltak érthetôvé és kapcsolódtak össze
a funkciókkal. A terepi program máso-
dik állomása a sokat emlegetett dunai
fenékgát volt, amely egyszerû, de hasz-
nos megoldásnak bizonyult a hullámté-
ri ágak és területek vízpótlásának javítá-
sára. A folyami nagymûtárgyak megte-
kintését követôen, részben az árvízvé-
delmi töltésen, részben a hullámtérben
haladva jutottunk el a denkpáli hallép-
csôhöz, amelyet egy mellékág dunai
visszacsatlakozásánál lévô véglezárás-
nál alakítottak ki. E különleges „mû-
tárgy”, tulajdonképpen egy rövid vad-
patak-szakasz, amely a néhány méteres
szintkülönbséget olyan módon hidalja
át, hogy az a halak számára – lefelé és
fölfelé egyaránt – átjárható legyen. A
program befejezéseként egy kisvendég-
lôben összegeztük és értékeltük a ta-
pasztaltakat.

A szigetközi kihelyezett szakosztály-
rendezvény célja a nagytérségi (regio-
nális) vízgazdálkodási összefüggések
tanulmányozása volt a Bôs-Nagymarosi
vízlépcsôrendszer kapcsán. Úgy gon-
doljuk, hogy a gyakorlati szakemberek
elôadásai és a személyes terepi tapasz-
talatok jelentôsen gazdagítják vízgaz-
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dálkodási, környezetvédelmi és erdé-
szeti ismereteinket, s hozzájárulnak
ezen ágazatok összefüggéseinek jobb
megértéséhez.

Dr. Kucsara Mihály
* * *

Az Egri Helyi Csoport az Északerdô Rt a
Miskolci és Sárospataki Helyi Csopor-
tok vendégeként kiváló két napot töl-
tött a Zemplénben október 24–25-én.
Hangulatunkat még az elsô nap hidege,
illetve az aznapi folyamatos esô sem
tudta elrontani, köszönhetôen annak is,
hogy Rencsiné Ágh Márta osztályveze-
tô-helyettes, miskolci vezetôségi tag vé-
gig figyelmes kísérônk volt.

Elsôként a Széchenyi-terv várfelújítá-
si programja keretében szépülô Bol-
dogkô várát tekintettük meg Dévay Gá-
bor, a helyi általános iskola történelem-
tanárának szakértô vezetésével. Rövid,
de bôséges tízórai után a Dalos-kúti
nagyterületû (m2-enként 200 körüli cse-
metével rendelkezô) természetes töl-
gyes felújításokban gyönyörködhettünk
Rencsi Gábor tállyai fômérnök kalauzo-
lása mellett.

Ezt követôen Tolcsva felé vettük az
irányt, ahonnan Szaniszló Gábor hegy-
aljai erdészeti igazgató kíséretében a
Huta-völgyön át Újhuta térségébe au-
tóztunk. Itt egy tisztításra tervezett
lucfenyves mellett élvezetes elôadást
kaptunk kísérônktôl a Zempléni-hegy-
ség földtörténeti múltjáról, geomorfoló-
giai felépítésérôl, és a területet borító
állományokról. Érdekes erdônevelési
problémákat is bemutatott a lucfeny-
vesek, illetve tölgyesek tisztítása kap-
csán. Egyöntetû vélemény alakult ki
atekintetben, hogy kívánatosabb lenne
– a szúveszély elkerülése végett – a fe-
nyô tisztítási anyag megsemmisítésére
magasabb finanszírozási forrást biztosí-
tani. Egy másik állomáson láthattuk
tisztítási korra hová fejlôdik a nagy cse-
meteszámú tölgyes felújítás.

A nap utolsó megállója a Gerendás
réten volt, ahol egy folyamatban lévô
bükk felújítás látványával és a Huta-
völgy csodálatos panorámájának képé-
vel búcsúztunk a déli Zempléntôl. A
Kôkapu-i vacsorán és baráti beszélgeté-
sen megtisztelt bennünket Bak Júlia ve-
zérigazgató-helyettes, csoporttitkár is,
utunk egyik fô szervezôje.

Pénteki programunkat Bobkó János
erdôfelügyelô, osztályvezetô, sáros-
pataki csoporttitkár gondozta.

A napot a Pálházán lévô erdészeti
gyûjtemény megtekintésével kezdtük,
megálmodója, létrehozója, „gazdája”
Lenár György hegyközi erdészeti igaz-

gató ismertetôje alapján. Ezt követôen
telkibányai bányászati és erdészeti kiál-
lítást, a kopjafás temetôt, a gönci Huszi-
ta-házat és a hollóházai porcelánmúze-
umot kerestük fel.

Útközben Kéked és Hollóháza kö-
zött a természetes bükkfelújításokról és
az Északi-Zemplén faállományairól
kaptunk ismertetôt Völgyesi Antónia
telkibányai erdészeti igazgatótól.

A házi készítésû ebédet Sáros-
patakon az „erdészeti irodaházban”
költöttük el, majd a jól sikerült program
örömével hazaindultunk.

Ezúton is megköszönjük Cserép Já-
nos vezérigazgatónak, és minden ked-
ves, utunkat egyengetô kollégánknak a
jól sikerült programot.

Garamszegi István
csoporttitkár

* * *
Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szak-
osztálya kihelyezett ülését 2002. októ-
ber 24-25-én a ZALAERDÔ Rt. Letenyei
Erdészete vadászházában Budafán tar-
totta 25 fôvel. Az ülés fô témája az er-
dôgazdaságoknál már mûködô ISO
9002 minôségügyi rendszer átalakítása
ISO 9001:2000 minôségirányítási rend-
szerré. 

Elôször Horváth Ferenc gazdasági
vezérigazgató helyettes köszöntötte a
szakosztályt, majd általánosságban be-
mutatta a Zalaerdô Rt. gazdálkodását,
ezzel kapcsolatban az irányítási rend-
szerek szerepét. 

A tájékoztató után Mokry J. Ferenc a
Capitalinvest-M Kft. ügyvezetô igazga-
tója ismertette a számítógéppel támoga-
tott ISO 9001:2000 rendszer kialakítását
és mûködtetését. A szoftver szinte min-
den olyan feladat elvégzését könnyen
kezelhetôvé és papírmunkát mellôzôvé
teszi, amire az erdôgazdálkodóknál al-
kalmazott irányítási rendszerek kiter-
jednek.

Ezt követôen Iványi Miklós minôség-
ügyi és KIR vezetô adta át tapasztalatait

és gyakorlati tanácsait a Zalaerdônél már
tanúsított ISO 9001:2000 minôségirányí-
tási rendszer kialakításának, mûködteté-
sének, auditálásának sajátosságairól. 

A résztvevôk érdeklôdéssel hallgat-
ták Dr. Varga Szabolcs dékánhelyettest
is, aki a NYME Erdômérnöki Karán vár-
hatóan induló minôségügyi oktatásra
vonatkozó elképzeléseket vázolta fel.

Végül Dr. Marosi György szakosztály
elnök tájékoztatta a tagságot az idôsze-
rû eseményekrôl, köztük a PEFC beve-
zetésének tapasztalataira irányuló
thüringiai tanulmányútról. Megköszön-
te Dr. Barna Tamásnak a tanulmányút
szervezését, vezetését és a tanulmány-
útról hozott tájékoztató anyag lefordítá-
sát, melyet a szakosztályülés minden
résztvevôje megkapott.

Az elsô nap hangulatos vacsorával,
és azt követôen kötetlen beszélgetéssel
zárult.

Másnap délelôtt a Zalabaksai Erdé-
szet területén a szentgyörgyvölgyi
szálalóerdô erdôrészleteinek bemutatá-
sával bôvítette tapasztalatainkat Gróf
András erdészetigazgató, és Báger Lász-

ló kerületvezetô erdész. 
Szakosztály ülésünk programja az

ôrségi népi építészetet és tájat bemuta-
tó Pityerszer megtekintésével, majd
Ôriszentpéteren ebéddel zárult. A részt-
vevôk hasznos tapasztalatokkal és él-
ményekkel gazdagodva indultak haza. 

Iványi Miklós 

Az Erdészcsillag Alapítvány tájékoztatja a lap olvasóit, hogy segélyezési
pályázatra összesen 81 kérelem érkezett be.
A Kuratórium október 29.-én tartott ülésén megtárgyalta az OEE Szociá-
lis Bizottság 2002. évi segélyezési javaslatát és az alábbi határozatot
hozta:
Az alapítvány 1.475.960,- Ft segélykeretébôl
– szociális segélyezés címén kifizetésre került összesen: 1.235.000,- Ft 
– segélyben 54 fô részesült 15.000-40.000,- Ft között, ebbôl Jakabffy

Ernô erdômérnök úr adományából 2 fô 30.000-30.000,- Ft segélyben
részesült.

A kuratórium a döntést 5 fôvel  egyhangúan elfogadta.
Gémesi József

elnök


