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Az Erdõfeltárási Szakosztály 2008.
március 25-én Budapesten tartotta
ülését. Ezen az ülésen a résztvevõk
elfogadták a 2007. évrõl szóló be-
számolót, összeállították a 2008. évi
munkatervet, megvitatták a 2008.
évi kitüntetési javaslatot és elfogad-
ták az OEE 2008. évi programját.

A ülés további részében dr. Kosztka
Miklós ismertette azokat az elképzelé-
seket, amelyekkel az EMVA (Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap)
pályázatok megalapozhatók és az elbí-
rálásnál szempontként jelentkezhetnek.
Tájékoztatása szerint a támogatás el-
nyerésének elvi alapja az, hogy a támo-
gatásban részesülõ út egy tudatosan ki-
alakított hálózat része legyen, biztosí-
tott legyen az elkészült út késõbbi fenn-
tartása, a pályázott építési költség reális
értékek között mozogjon. A pályázattal
elnyert költségek kifizetésének feltétele
pedig a terv szerint, megfelelõ minõ-
ségben megépített út, amelyet függet-
len szakértõnek (mûszaki ellenõrnek)
kell bizonyítani. A Geomatikai, Erdõfel-
tárási és Vízgazdálkodási Intézet (GE-
VI) Erdõfeltárási Tanszéke megbízást
kapott arra, hogy a feltáróhálózat terve-
zésére, az erdészeti útépítések mûszaki
ellenõrzésére irányelveket, a költségve-
tés ellenõrzésére módszert dolgozzon
ki. Az elkészült tanulmányokat dr.
Kosztka Miklós, dr. Péterfalvi József és
dr. Markó Gergely ismertette.

A feltáróhálózatra vonatkozó elkép-
zelés szerint az elbíráláskor az a pályá-
zat indul elõnnyel, amelyben a megva-
lósításra tervezett út része egy olyan fel-
táróhálózatnak, amely a természetköze-
li, többcélú, többtulajdonosú erdõgaz-
dálkodás feltételeinek megfelelõen ki-
alakított, valamint a vidékfejlesztési
szempontokat is figyelembe veszi. A tá-
mogatott út ezzel egy összefüggõ szem-
lélettel kialakított hálózat része lesz,
amely a további fejlesztéseknek alapja
és nem gátja, csökkenti a feltáróhálózat
kialakítása által okozott konfliktusokat,
lehetõvé teszi a tulajdonviszonyoktól és
a mezõgazdasági ágazatok határaitól
független, komplex szemléletû hálózat-
fejlesztést és útépítést. Ezzel megelõz-
hetõk és elkerülhetõk az engedélyezés
idõszakában kialakuló szakmai viták ar-
ról, hogy az út megépítése szükséges-e,
annak ott és akkor kell megépülni. Az
újonnan kidolgozott „Erdészeti feltáró-
hálózatok tervezési irányelvei” kézi-

könyv formájában foglalja össze azokat
az alapelveket és eljárásokat, amelyek-
kel a feltáróhálózat tervezõje érvelhet a
hálózat kialakítása mellett és amelyekre
támaszkodva korszerû módszerekkel a
hálózatot megtervezheti, valamint a há-
lózati variációkat elemezheti és össze-
hasonlíthatja. 

A költségvetések realitásának elbírá-
lására olyan módszert kellett kidolgozni,
amely lehetõvé teszi a teljes építési költ-
ség ellenõrzését és annak tételes elem-
zését is. Javaslatainkat a „Normatív költ-
ségek az erdészeti útépítésben” címû ta-
nulmányban foglaltuk össze. Számos el-
készült erdészeti út árajánlatát elemezve
arra a megállapítására jutottunk, hogy az
erdészeti utak építési költségét befolyá-
soló – bonyolult összefüggésrendszert
alkotó – feltételek miatt nem lehetett
megállapítani sem jellemzõ építési költ-
séget, sem tételekre lebontott egységára-
kat. A beszerezhetõ adatokból azt sem
lehetett megállapítani, hogy az egység-
árak milyen mûszaki tartalmat képvisel-
tek, milyen építési minõség megvalósítá-
sát tették lehetõvé. A rendelkezésre álló
tapasztalati adatok arra sem voltak ele-
gendõk, hogy régiónként reális építési
költségeket alakítsunk ki. A támogatá-
sok szempontjából azt a költségvetést
kell reálisnak elfogadni, amely biztosítja
a terv megvalósítását a tervben elõírt
mennyiségi és minõségi szempontok tel-
jesítésével. A vizsgált utak árajánlatait
összevetve egy költségvetés-készítõ

program által készített költségvetés árai-
val arra a megállapításra jutottunk, hogy
a mûtárgyak és a felépítményi szerkeze-
tek költségei jól fedik egymást, jelentõ-
sebb eltéréseket a földmunkák egység-
áraiban tapasztaltunk. A vállalkozók
ezekben a tételekben tudtak árenged-
ményt tenni, ami azonban nem biztos,
hogy a terv szerinti megvalósuláshoz ve-
zetett. Tapasztalatainkat és megállapítá-
sainkat elemezve javaslatunk szerint a
pályázatokban szereplõ építési költsége-
ket a tervezõ által elkészített tervezõi
költségvetéssel kell összevetni. A terve-
zõi költségvetéseket egy elfogadott és
egységárait folyamatosan karbantartott
költségvetés-készítõ programmal kell el-
készíteni, amelyet a beruházó és a terve-
zõ közösen választ ki.

A támogatással megépített utaktól a
támogató megköveteli, hogy azon a ter-
vezett élettartam alatt a biztonságos és
gazdaságos közlekedés fenntartható, és
az út állapotának megõrzése reális út-
fenntartással biztosítható legyen. Ennek
elõfeltétele, hogy az út megfelelõ építési
minõségben készüljön el. Az építési mi-
nõség ellenõrzésére és elbírálására van-
nak elõírások, amelyeknek egy része az
erdészeti utak esetében túlzottak; de hi-
ányoznak olyanok, amelyek az erdésze-
ti útépítés sajátosságai miatt máshol nem
szerepelnek. A vitás helyzetek elkerülé-
se érdekében elkészült az „Erdészeti
utak építésének mûszaki ellenõrzése” cí-
mû kiadvány, amely rögzíti a minõsítés
szempontjait és a minõség elbírálását.

A rendszeres és tudatos útfenntartást
az erdõgazdaságoknál meglévõ rövid

Szakosztályhírek

Ha Tinta könyvkiadó, biztosak lehetünk benne,
hogy valami izgalmas, különleges kötetet tar-
tunk a kezünkben. Mi, erdészek Bánó László
nagyszerû kezdeményezésére a Grétsy pro-
fesszor által szerkesztett „A mi nyelvünk” címû
kiadvány kiadójaként ismerhettük meg. 

A „Retró szótár” egészen más, de mégis uni-
kum a mai nemzedéknek, hiszen eligazítást ad
az elmúlt fél évszázadban használt kifejezések-
rõl, melyek a történelem süllyesztõjébe kerül-
tek, olykor elõbukkanva történelmi regények-
ben, korabeli témájú írásokban. Mindenesetre,
ahogy mondani szokás, hézagpótló mû. Olyan
szavakkal és jelentésükkel ismerkedhetünk,
mint a klottgatya, orkánkabát, sörösló, társ-
bérlet, tantusz és sorolhatnánk tovább. 

A szerzõ áttekintõ szerkesztése segíti a könnyû eligazodást, éppúgy, mint a
külön szómutató, a betûszavak, a mozaikszavak, a fogalomköri csoportosítások
és rövidítések jegyzéke. 

Ha valaki el akar merülni az úgynevezett szocialista korszak – most már va-
lóban a történelem homályába veszõ – szóhasználatában, nincs más dolga, mint
felhívni a kiadót a (1)371-0501 telefonszámon.
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és hosszú távú útfenntartási tervekkel,
az ezekkel összhangban lévõ mûszaki
tervekkel valamint a pénzügyi elszámo-
lásokkal lehet alátámasztani.

A tervezett intézkedések nyomán a
résztvevõk ismét felvetették azt a kér-
dést, hogy ki jogosult az erdészeti utak
és a feltáróhálózatok tervezésére. dr.
Kosztka Miklós tájékoztatta a résztvevõ-
ket, hogy a tervezõi és szakértõi jogo-
sultságokat a Magyar Mérnöki Kamara
(MMK) bírálja el és adja meg. Erdõmér-
nöki tervezõi jogosultsággal (ER-T jelû)
végezhetõ tevékenységek: erdõfeltárás,
erdészeti utak tervezése; erdészeti víz-
gazdálkodási létesítmények tervezése;
erdészeti térinformatika és erdei térké-
pezés; erdészeti termõhelyfeltárás és tér-
képezés; erdõk és zöldterületek tervezé-
se, tájrendezés; szennyvízelhelyezést
szolgáló faültetvények tervezése. Az er-
dõmérnöki szakértõi jogosultsággal (ER-
SZ jelû) végezhetõ 17 tevékenység közül
kiemelve a mûszaki jellegûeket: erdõfel-
tárás és erdészeti útépítés; erdészeti víz-
gazdálkodás; erdõingatlan-nyilvántartás
és -rendezés; szennyvízelhelyezés fásí-
tott területen; erdészeti környezetvédel-
mi hatásvizsgálat és felülvizsgálat; eró-
zió, defláció és biológiai terhelések elle-
ni védelem. A tervezõi és szakértõi jogo-
sultságok rögzítése egyben azt is jelenti,
hogy ezekben a témákban a terveket és
a szavéleményeket csak jogosultsággal
rendelkezõ szakember készítheti. A kü-
lönféle hatósági eljárásokban ezt a tényt
az illetékes hatóságoknak ellenõrizni
kell, a jogosulatlan tervezõvel készített
munkákat a hivatalos eljárásból ki kell
zárni. A jogosultság kiadásának feltétele
a szakirányú végzettség (okl. erdõmér-
nök), és a megfelelõ kredit értékû szak-
tárgy teljesítése, valamint 5 év szakmai
gyakorlat. A feltétel részleteit az MMK
Erdészeti és Agrár Tagozatának Minõsítõ
Bizottsága dolgozza ki. 

Az Erdõfeltárási Szakosztály tagjai
szorgalmazzák, hogy az átdolgozás
alatt álló „erdõtörvényben” rögzítsék
továbbra is az erdészeti képesítéssel vé-
gezhetõ tevékenységek körét hasonló-
an más szakterületek szabályozásához.
Javasolja továbbá a Szakosztály, hogy
az erdõfeltárás és erdészeti útépítés ha-
tósági eljárása szabályozásának kidol-
gozásába vonja be a Geomatikai, Erdõ-
feltárási és Vízgazdálkodási Intézet Er-
dõfeltárási Tanszékének tagjait. Ez biz-
tosítja, hogy a tervezõk részérõl felme-
rülõ észrevételek és javaslatok is megje-
lenjenek a szabályozásban.

Dr. Kosztka Miklós
* * *

A HM Budapesti Erdõgazdaság
Zrt. helyi OEE-csoportja 2008. június
18-án Uzsán tartotta a tervezett gyûlé-
sét. A gyûlésen a 45 fõs csoport tagsá-
gának mintegy 60%-a vett rész, vala-
mint a meghívott vendégek jelenléte
emelte a nap fényét: Schmotzer András,
az OEE alelnöke, Kertész József régió-
képviselõ, dr. Koltay András, az ERTI
kutatója (mint elõadó) és dr. Gaál
György és Fábián Tamás erdõfelügye-
lõk, valamint két tagjelölt.

Elsõként Keresztes György, a csoport
elnöke köszöntötte az egybegyûlteket
és átadta Lukács Sándor vezérigazgató
– aki nem tudott a rendezvényen részt
venni – üdvözletét. A vendégek bemu-
tatása és a program ismertetése után át-
adta a szót Palatitz Ferencnek, aki be-
számolt a küldöttgyûlésen elhangzot-
takról és tájékozatta a tagságot, hogy
nyugdíjas munkatársunk, tagtársunk,
Józsa László számára az Egyesület ve-
zetése megítélte a Kaán Károly-díjat,
amit kollégánk az idei vándorgyûlésen
vehet át.

A következõ napirendi pont Koltay
András elõadása volt Változó környe-
zet, változó erdõk? – Aktuális trendek
és problémák a hazai erdõkben cím-
mel. Az elõadó nagyon jó áttekintést
adott a hazai erdõk egészségi állapotá-
nak változásairól, az utóbbi években
megjelent új károsítókról, a várható fej-
leményekrõl és az esetleg eredménnyel
kecsegtetõ tennivalókról.

Az elõadás után Schmotzer András
köszöntötte a tagságot az Egyesület ve-
zetése nevében és átadta a jelen lévõ ta-
goknak az egyesületi tagságot igazoló –
nagyon szép – okleveleket. A gyûlésen
jelen volt a csoport legöregebb tagja,
Szabó József kerületvezetõ is, aki 1952
óta, tehát 56 éve tagja az Országos Er-
dészeti Egyesületnek.

Ezt követõen – terven felül – Keresztes
György számolt be az erdõgazdaság csa-
patának szereplésérõl az Országos Er-
dészversenyen. Az erdõgazdaság kétfõs
csapatot állított ki, amelyben Tapasztó
Norbert kerületvezetõ versenyzett és Ke-
resztes György, mint edzõ, menedzser,
tudósító és szurkoló vett részt. Kollégánk
a versenyen az elõkelõ 13. helyet szerez-
te meg, ami – tekintve a versenyzõ ta-
pasztalatlanságát (a közönség elõtti sze-
replést tekintve) és a felkészülésre való
lehetõségek szûk körét – jó eredmény-
nek számít. Említést érdemel, hogy Ta-
pasztó Norbert a „határazonosítás” elne-
vezésû versenyszám állományleíró ré-
szében 100 %-ot teljesített, ami a gyakor-
latban szerzett tapasztalatok tudatosulá-

sát, jó hasznosítását jelzi. A csoport elnö-
ke a csoport nevében gratulált a verseny-
zõnek és a csoport köszönetét fejezte ki
a hõsies helytállásért.

Gyors ebéd után a gyûlés résztvevõi
az Uzsai Erdészeti Igazgatóság vezetõ-
jének, Csikos Imrének irányításával fel-
kerekedtek. Elõször az erdészet sze-
rény erdõmûvelési gépparkját szemlél-
te meg a csoport, majd három helyszí-
nen tekintette meg az erdészet kiváló
erdõfelújítási eredményeit.

Elsõként Nádasi Mihály (képünkön)
kerületében, a Nyirád 50 A erdõrészlet-
ben mutatták be a helyi kollégák, hogy
miként lehet a helyben nevelt KTT-cse-

metével kiváló eredményû mesterséges
erdõfelújítást produkálni, majd a Nyirád
51 B-ben mutattak meg egy KTT-makk-
vetéssel végzett, 4 éves sikeres erdõfel-
újítást. Ezt követõen a Lesenceistvánd
25 A erdõrészletben nézhetett meg a
társaság egy bontott cseres alatti, gyö-
nyörû természetes újulatot. Végül Ta-
pasztó Norbert mutatta be a Sümeg 78 B
erdõrészletben a természetes újulat pót-
lásaként végzett, sikeres, állomány alat-
ti tölgymakk-vetéssel készült felújítását.
Az erdészet sikeres erdõsítési munkái
mindenütt a kerítés védelme mellett va-
lósulhattak meg és a sikerek lehetõsé-
gét az utóbbi két év kedvezõ idõjárása
biztosította.

A nap végén (a kölcsönös köszönet-
nyilvánítások után) minden résztvevõ
eredményesnek és – miután a csoport
tagjainak ritkán van lehetõsége egy-
mással találkozni – nagyon kellemes-
nek nyilvánították a résztvevõk. A kö-
vetkezõ, hasonló gyûlést a csoport ez
év októberére tervezi Lovasberénybe,
ahol a központi téma a természetközeli
erdõgazdálkodás lesz.

Kép és szöveg: Keresztes György




