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zedek óta bonyolító szervezeteket.
A folytonosság zavartalan biztosí-
tására Kovácsevics Pált, a Közön-
ségkapcsolatok Szakosztály titká-
rát jelöli.

(Jelen van: 7 fõ elnökségi tag, 7
fõ igen, 0 fõ nem, 0 fõ tartózkodott)

11/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az Elnökség megerõsíti, hogy
az Egyesület részérõl a Közön-
ségkapcsolati Szakosztály által
támogatott „Kétmilliomodik hek-
tár magyar erdõ emlékérem” ala-
pítása, mely 2008. november 20-
án került aláírásra az MgSzH
Központ Erdészeti Igazgatósága
és az Országos Erdészeti Egyesü-
let részérõl, jó döntés volt. Ezen
alapításunk a sajtó irányába
nyújtott gesztusként értékelendõ
– jó értelmû visszaigazolását ér-
zékeljük.

(Jelen van: 7 fõ elnökségi tag, 7
fõ igen, 0 fõ nem, 0 fõ tartózkodott)

12/2010. (február 11.) sz. elnök-
ségi határozat

Az OEE Elnöksége az erdészet jó
hírét keltõ „Szövetségben a fákkal” cí-
mû, Duna TV-ben futó sorozat készí-
tõjét Rozsnyai Aladárt 150 000 Ft, va-
lamint a Vadászok Rádióján
(www.nimrod.hu) futó, az OEE-t be-
mutató riport készítõjét, Szakál Zol-
tánt 70 000 Ft értékû elismerésben ré-
szesítette.

(Jelen van: 7 fõ elnökségi tag, 7
fõ igen, 0 fõ nem, 0 fõ tartózkodott)

Dr. Pethõ József
elnök

Mester Gézáné
Jegyzõkönyvvezetõ

hitelesítõk: Máté Zoltán
Tihanyi Gyula

Új belépõk

Miskolci Helyi Csoport: Tóth
Ádám erdésztechnikus, Szigetközi
Márton erdõmérnök; Békés me-
gyei Helyi Csoport: Németh Sán-
dor egyéb középfok; Sárospataki
Helyi Csoport: Ifj. Mester Zoltán
erdésztechnikus; Visegrádi Helyi
Csoport: Kormos Krisztina egyéb
felsõfok, Hóber Márta egyéb felsõ-
fok; Csongrád megyei Helyi Cso-
port: dr. Ágoston Istvánné, Németh
Bettina faipari mérnök, Kozma Bo-
tond tanuló, Lázár Balázs tanuló;
Baranya megyei Helyi Csoport:
Finta Szilárd erdésztechnikus, Ba-
gó Zsolt erdésztechnikus, Pongrácz
Viktor erdésztechnikus, Dudás Ottó
Milán erdésztechnikus, Golubics
István erdésztechnikus, István Imre
erdõmérnök, Fenyvesiné Bakó Judit
faipari mérnök; Kaposvári Helyi
Csoport: Vizeli István András
egyéb felsõfok; Gyõr Erdõgazda-
ság Helyi Csoport: Németh Eszter
tanuló, Horváth Gábor egyéb felsõ-
fok, Udvardy Péter egyéb középfok,
Kövecsesné dr. Gõsi Viktória egyéb
felsõfok; Gyõr Magánerdõgazd.
Helyi Csoport: Varga Ádám er-
désztechnikus, Somos András egyéb
felsõfok; Bp. HM Helyi Csoport:
Kádár István erdésztechnikus,
Csonka Attila erdésztechnikus, Bar-
tus Bence erdésztecnikus; Debrece-
ni Helyi Csoport: Ferencz Fanni
Luca erdõmérnök, Pintér Gyula
egyéb felsõfok; Szombathelyi He-
lyi Csoport: Fillinger Balázs erdõ-
mérnök, Szatmári Gabriella erdõ-
mérnök; Mátrafüredi Helyi Cso-
port: Gréczi László egyéb felsõfok;
Egri Helyi Csoport: Stork Nándor
erdésztechnikus, Bársony István,
Koch Dénes; Tamási Helyi Cso-
port: Kiss Imre erdésztechnikus;
Egyéni tag: Villányi György egyéb
felsõfok, Mekli Mihály erdésztechni-
kus, Pap László egyéb felsõfok, Hor-
váth Magda egyéb felsõfok, Pataki
Tamás erdõmérnök; Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Helyi
Csoport: Milotai Edina Gréta
egyéb felsõfok, dr. Timkó Ágnes
egyéb felsõfok

Erdõmûvelési Szakosztály 
Téma: Tájékoztató az új erdõtörvényrõl,
ahhoz kapcsolódó rendeletekrõl és az
erdõt érintõ pályázati lehetõségekrõl,
elõzetesen összegyûjtött kérdések meg-
válaszolása.

Az érdeklõdõk nagy száma és a késõ
délutánig tartó kitartása is igazolja,
hogy sok még a nyitott kérdés az egysé-
ges értelmezésben és alkalmazásban.

Elõször dr. Nagy Dániel a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Természeti Erõforrások Fõosztály
vezetõje tartott tájékoztatást a meghir-
detett és várható pályázatokról, vala-
mint az erdõtörvényhez kötõdõ hátralé-
võ rendeletekrõl.

Készül például a díjtételekrõl, a szak-
személyzetrõl és egyenruháról, szálalási
tervrõl, szarvasgomba gyûjtésrõl,  bioti-
kus károsításokról, erdészeti útépítésrõl,
NATURA 2000 felülvizsgálatról szóló
rendelet. Politikai döntésre vár az erdõ-
védelmi szolgálatról és a faanyag nyo-
mon követésérõl készült rendelet is. – A
faanyag nyomon követhetõségénél cél,
hogy a rendszer az EU által elfogadott
erdõtanúsítás legyen.  

A rendelet-elõkészítésnek határt
szab, hogy mindössze nyolc fõ dolgo-
zik az Erdészeti Osztályon. 

Sajnálatosan számos korábbi támo-
gatási cím költségvetési fedezete 2010-
re nem biztosított. A nemzeti forrásból
fizetett támogatások a felére apadnak, a
kb. 1,3 milliárd forintból pl. az erdõtele-
pítések csak befejezett állapotukban tá-
mogathatók. Erdõvédelemre, közcélú
feladatokra ebben az évben nem jut tá-

mogatás. Útépítések támogatására az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ramban egyelõre nincs lehetõség.

Az elsõdlegesen védelmi rendeltetésû
erdõkben is viselniük kell az állami er-
dõkezelõknek az adódó többletköltsé-
geket. A közjóléti feladatokat is az erdei
haszonvételekbõl kell kigazdálkodni.

Az elõzetesen összegyûjtött és a fór-
um végén feltett kérdésekre dr. Nagy
Dániel és dr. Mihálffy Imre, az MGSZH
Központ Erdészeti Igazgatóság osztály-
vezetõje válaszoltak.

Az új erdõtörvénynek és kapcsolódó
rendeleteinek értelmezésével, valamint
gyakorlati alkalmazásával most ismerke-
dik a szakma. A számos egyértelmû válasz
mellett pár kérdésre még a válaszadók is
késõbbre ígértek végleges állásfoglalást.
Néhány felvetésre írásos kérés formájában
kérte a fõosztályvezetõ a megerõsítést. 

A kérdések értelmezésérõl kialakult
viták során a fõosztályvezetõ kinyilvá-
nította abbeli álláspontját, hogy a gaz-
dálkodó számára kedvezõbb értelme-
zés kialakításához nem tartja elfogadha-
tónak a gazdaságossági indokokat. 

A NATURA 2000 területeken több
korlátozás várható, itt a magántulajdo-
nosokat kárpótolni fogják.

Többek véleménye szerint várható,
hogy a véghasználatok egybefüggõ te-
rületének korlátozása, a tarvágások kö-
zött kötelezõen hagyandó elválasztó sá-
vok és az egymenetû végvágás tarvá-
gássá minõsítése miatt csökkenni fog a
fakitermelési lehetõség. 

A különbözõ korlátozások kapcsán
javaslat fogalmazódott meg, hogy mi-

Szakosztály- és HCs-ülések



Erdészeti Lapok CXLV. évf. 3. szám (2010. március) 109

lyen mértékben csökkentik az erdõ,
mint nemzeti erõforrásunk, faanyagpro-
duktumának kihasználását. – Konkrét ja-
vaslat például, hogy tájékoztatni kell a
lakosságot (akinek érdekében a korláto-
zások vannak) a természetvédelmi terü-
leten gazdasági vágásérettségi kor fölött
lévõ (akkumulálódott) fatömegrõl.

A kialakult viták azt igazolják, hogy
bár már fél éve hatályos az új erdõtör-
vény, számos jogszabályi tétel van, amire
számtalan értelmezés húzható. Ez új tör-
vénynél természetes is, hiszen lehetetlen
minden részletre kiterjedõen elkészíteni
a szövegezést. – Sokak szerint így is fe-
leslegesen terjengõsre sikerült a törvény.  

A hatósági és gazdálkodói szakem-
berek energiáját feleslegesen pazarló
értelmezési különbségek megszünte-
tése és az országosan egységes alkal-
mazás érdekében az a határozott ké-
rés fogalmazódott meg, hogy elen-
gedhetetlenül szükséges a hatóság
honlapján mielõbb elindítani egy fe-
lületet, ahol a jogszabályok kapcsán
feltett kérdésekre gyors választ lehet
kapni, valamint az egységes értelme-
zést segítõ kérdéseket/válaszokat egy
„gyakran ismételt kérdések” rovat-
ban (GYIK) megtalálhassuk.  

Az OEE Tanúsítási Rendszerek
Szakosztálya 

Dr. Marosi György szakosztályelnök is-
mertette az ülés lefolyását, majd értékelte
a szakosztály 2009. évi tevékenységét.

Ezt követte a szakosztály tisztségvi-
selõinek újjáválasztása. Megválasztották
a szakosztály Választási Bizottsága el-
nökét, tagjait, a Szavazatszedõ Bizott-
ság tagjait és a jegyzõkönyvvezetõt,
akiknek irányításával, illetve közremû-
ködésével levezették a szavazásokat.

A szakosztály tagjai egyhangú szava-
zattal újra dr. Marosi Györgyöt és Iványi
Miklóst választották a szakosztály elnö-
kének, illetve titkárának.

Ezután az OEE
országos vezetõsé-
gének tisztségeit
betöltõ, valamint a
Bedõ Albert, a Kaán
Károly és a Decrett
József emlékérem-
mel kitüntetendõ
személyekre is ja-
vaslatot tettek.

Dr. Marosi
György felvázolta a
2010-ben várható
helyzetet, majd vi-
tát nyitott az ez évi
feladatokról. A gaz-

dasági válság még érezhetõ hatása miatt
is a gazdálkodók jelentõs részénél jelen-
leg háttérbe szorul a tanúsítási rendszerek
mûködtetése. A szakosztály nem nagy
létszámú, de tevékenysége annál fonto-
sabb, amit a szakosztály tagsága egyetér-
tésével Juhász Lajos (NYÍRERDÕ) fogal-
mazott meg találóan:

Ez a szakosztály háttérsugárzásként
hozzájárul a szakmában a rend fenn-
tartásához azáltal, hogy a többi szak-
osztályt áthathatja ennek a szakosz-
tálynak a rendszerszemlélete. 

A célok és feladatok rendezettsége
pedig fontos, mert „céltalan hajósnak
mindig szembeszél fúj”!

A szakosztályt érintõ legfontosabb
változás, hogy az erdõtanúsítási rend-
szerek elterjedésében és alkalmazásá-
ban, Európában már többségbe került a
PEFC (Pán-Európai Erdõtanúsítási
Rendszer) az FSC-vel szemben.

Hazánkban a PEFC ellen hatnak azok
a pályázatkiírások is, amelyek csak a
magán-erdõgazdálkodónak nyújtanak
támogatást, amelyekben nem igénylik ta-
núsítási rendszerek alkalmazását sem,
csak bizonyos elemeinek mûködtetését. 

A jelenlevõk egyetértettek abban,
hogy további kivárás szükséges mind-
addig, amíg a kereskedelem igényére
létrejön a PEFC nemzeti szabványa. A
tavaszi országgyûlési választások után
létrejövõ új kormány erdõgazdálkodást
irányító minisztériumát kell megnyerni
a PEFC érvényesítésére azzal, hogy szak-
osztályunk aktualizálva kínálja föl a már
kidolgozott PEFC anyagot.

A résztvevõk véleménye szerint, a
szakosztály munkájában és a kihelye-
zett szakosztályülés megszervezésében
továbbra is együttmûködésre kell töre-
kedni a fahasználati, a fakereskedelmi,
a közönségkapcsolati és az informatikai
szakosztályokkal.

Iványi Miklós
szakosztálytitkár

Budapesti HM helyi csoportja
A Csoport tagjai a HM Budapesti Erdõ-
gazdaság Zrt. Süttõi Erdészeti Igazgató-
ságát látogatták meg.

Az évente kétszer megrendezett ta-
lálkozók alkalmával az egymástól távol
esõ szolgálati helyeken dolgozó erdész-
kollégák és meghívott vendégek színes
tartalmas programokon vesznek részt.
Így volt ez most is. A reggeli borús, kö-
dös idõ a Gerecséhez közelítve szinte
egy csapásra megszûnt és szikrázó nap-
sütéssel fogadott minket az õszi színek-
ben pompázó erdõben található alsóva-
dácsi vadászház.

A rendezvény helyszínén a Süttõi Er-
dészeti Igazgatóság nevében Szimicsek
László erdõmérnök, erdészeti igazgató-
helyettes mûszaki vezetõ fogadta a
mintegy 50 fõs csoportot. Elmondható,
hogy a teljes taglétszám 80%-a eljött és
ez igen szép eredmény. A baráti kö-
szöntõ és frissítõ italok elfogyasztása
után a vadászház trófeákkal ékesített
ebédlõjében foglaltunk helyet.

A helyi csoport jelenlévõ tagjai élveze-
tes elõadást, úti beszámolót hallottak
Pálhalmi János nyugdíjas erdõmûvelési
ágazatvezetõ (elõzõ helyi csoport-titkár)
tolmácsolásában, a 2009-évi vándorgyû-
lésrõl. Jó érzés volt hallani, hogy milyen
lelkesedéssel készültek a szervezõk az
elsõ jelenlegi határainkon kívül megren-
dezett vándorgyûlés lebonyolítására. A jó
hangulatú rendezvényen a selmecbányai
programok maradandó élményt adtak
csoportunk résztvevõinek. 

Rövid szünet után Dobos Antal, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Erdé-
szeti és Vadászati Osztályának vezetõje
tartott elõadást a Gerecse természeti érté-
keirõl. Az elõadásban képekkel gazda-
gon illusztrálva ismerhettük meg a Gere-
csei Tájvédelmi Körzetet. Fontos mon-
dandója volt az elõadásnak a védett és
fokozottan védett állat- és növényfajok
bemutatása mellett a problémák taglalása
is. Fontos kiemelni, hogy az erdõgazdál-
kodás és a természetvédelem összhang-
jához a törvényi szabályozás mellett lega-
lább olyan fontos a jó emberi kapcsolat a
résztvevõk között. A helyismerettel ren-

Balról jobbra Urbán Pál, dr. Mihálffy Imre és dr. Nagy Dániel
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delkezõ erdészeti és természetvédelmi
szakemberek a problémákat, nézetelté-
réseket könnyebben tudják orvosolni. A
Süttõi Erdészeti Igazgatóság területén je-
lentõs nagyságú a védett és fokozottan
védett területek aránya, ahol a gazdálko-
dás jelentõs mértékben esik korlátozás
alá. A területi védettség mellett jelentõs a
madárvédelmi programokkal összhang-
ban lévõ fajvédelem is. A hegységben
barangolva több értékes növényfajjal is
találkozhatunk, mint a sárga kövirózsa, a
magyar zergevirág, a sugaras zsoltina, a
turbánliliom vagy a csinos árvalányhaj. A
fokozottan védett növényfajok közül a
magyarföldi husáng érdemel említést. A
térség állatvilágából kiemelhetõ a dene-
vérfauna és a madárvilág gazdagsága.
Számos védett denevérfajból fokozottan
védett a kereknyergû patkósdenevér,
csonkafülû denevér, nagyfülû denevér
és a pisze denevér A hegység madárvilá-
gának fészkelõ fajai közül a fokozottan
védett fekete gólya, barna kánya, kere-
csen- és vándorsólyom, kígyászölyv, réti-
sas, parlagi sas, uhu, gyöngybagoly, fe-
hérhátú fakopáncs, hamvas küllõ, gyur-
gyalag, örvös légykapó és bajszos sár-
mány a legfontosabbak.

Egy kis frissítõ elfogyasztása után az
utolsó elõadás keretében Vaspöri Fe-

rencet az Mezõgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatal Veszprém megyei Erdészeti
Igazgatóságának igazgatóját hallottuk,
aki elõadásában az elfogadott új Erdõ-
törvény rövid bemutatására vállalko-
zott. A törvény taglalásán belül különö-
sen a honvédelmi rendeltetésû és keze-
lésû erdõket érintõ változásokról hallot-
tunk tanulságos érdekes elõadást. A
nagy érdeklõdéssel hallgatott elõadás
érthetõen mutatta be a mindennapjain-
kat érintõ törvény gyakorlati vonatko-
zásait.

A találkozó zárt helyi programja vé-
gén Simon Sándor helyi csoport titkára
lemondott tisztségérõl – mivel a mun-
kahelyi beosztása változott és így a tit-
kári feladatok ellátása lehetetlenné vált
–, helyette a Szabályzat alapján titkos
szavazással Dénes Margitot választotta
a jelenlévõ tagság a Csoport új titkárá-
nak.

Rendezvényünkön tiszteletét tette
Kertész József régióképviselõ is, aki rö-
vid felszólalásban méltatta a helyi cso-
port tevékenységét.

Az ízletes szendvics-ebéd elfogyasz-
tása után szakmai programmal folytató-
dott a találkozó. Az alsóvadácsi vadász-
ház közelében gyalogosan kerestünk
fel három természetes, illetve mestersé-

ges erdõfelújítás alatt lévõ erdõrészle-
tet. A kerítés védelmében szép fejlõdé-
sû cserest felváltó kocsánytalan tölgyes-
fiatalosokat láthattunk. Az erdõrészle-
tek szélén élénk eszmecsere alakult ki a
felújítások minõségérõl, a vad által oko-
zott károkról és a jövõt érintõ feladatok-
ról. A hangulat vidámságát javította,
hogy minden erdõrésznél a környék fi-
nom borait – egy-egy kollégánk saját
termését – kóstolhattuk meg forralt álla-
potban. Az idõjárás is kegyes volt hoz-
zánk, hiszen a ködpaplan felett néha
még a nap is ránk sütött.

A könnyû séta befejezõ részében a
Süttõi Erdészeti Igazgatóság által emelt
kopjafánál álltunk meg. Itt emlékezõ
gondolatait osztotta meg velünk az el-
hunyt erdész kollégákról Somlai Miklós
rangidõs kerületvezetõ erdész és Ker-
tész József régióképviselõ. Az Erdész-
himnusz eléneklésével tisztelegtünk
elõdeink emléke elõtt. Az alsóvadácsi
vadászházba visszatérve a vadászkollé-
gák által elkészített ízletes vacsorával
majd azt követõ kötetlen beszélgetéssel
zárult a Csoport rendezvénye. A szerve-
zõknek köszönhetõen tartalmas prog-
ramon vehettünk rész ezen a csodálatos
vidéken.

Molnár József

Kovács Gyuláné Erzsike
(1935–2010)

Aki járatos volt ré-
gebben az Egyesület
Fõ utcai székházá-
ban, bizonyára em-
lékszik még az örök-
ifjú, energikus Erzsi-
kére. Élete, munkája
a fához, az erdé-
szekhez kötõdött.
Kezdetben a hárosi

Falemezmûveknél volt könyvelõ, majd a
Budapesti Áll. Erdõrendezõség fõkönyve-
lõje lett. Innen került az Egyesülethez
pénzügyi elõadónak. De úgy is mondhat-
nám, hogy mindenesnek, hiszen nem le-
hetett tõle olyat kérni, amit azonnal ne
teljesített volna Ha õ nem tudta elintézni,
akkor valószínûleg nem is lehetett. A kis-
emberek gondjára, bajára való érzékeny-
ségét szakszervezeti vezetõ múltjából
hozta magával. Az igazságtalanságokat
mélyen megvetette. Szenvedélyes kereszt-
rejtvényfejtõ lévén, járatos volt az érde-
kességek világában. Kitörõ örömmel újsá-
golta egyszer, hogy fõnyereményként egy
déltengeri utat nyert. Lányával utazott, hi-
szen a betegeskedõ férj – akit oly gondo-
san ápolt – nem mehetett. Nagyszerû
munkatárs volt, akire jólesõen emlékez-
nek kollégái. Halálával különösen az erõs
dohányosoknak üzent. 

Pápai Gábor

Bencsics János 
(1919–2009)

1919 február 17-én
született Fertõendré-
den. Édesapja, Ben-
csics Márton az Ester-
házy uradalomban
vadász volt, így a ter-
mészet és az erdõ
szeretetét már a szü-
lõi házból hozta ma-
gával.

1942-ben az Esztergomi Magyar Királyi
Erdész Altisztképzõ Iskolában szerzett aler-
dész-képesítést. Az Esterházy uradalom
Endrédújmajori erdõgondnokságán Kosow
József erdõgondnok beosztottjaként kezdte
a gyakorlati munkáját, kezdetben itt is la-
kott. 

Családalapítását követõen a Csapod-Gö-
bösmajorba költözött, két gyermeke itt szü-
letett. Felesége, Markó Margit erdészleány-
ként talpraesett társa volt az erdei körülmé-
nyek között is, példás háztartást vezetett, a
család megélhetését, gyarapodását állattar-
tással, gazdálkodással segítve. Neje bátyjával
kereszt-sógorság alakult ki, miután Markó
József erdész a János bácsi húgát, Bencsics
Etelkát vette feleségül. Kezdetben, a háború
alatt még lóvasút, vagy kisvasút kötötte
össze a hercegi majorokat, így Göbösmajor-
nak is Petõháza felé volt összeköttetése.
Mindez az államosításkor megszûnt, amikor
a gyermekeknek az ötvenes években iskolá-

ba kellett menni, az erdészházból ez nem
volt megoldható. Egyikük a fertõendrédi, a
másik az agyagosszergényi nagyszülõktõl
járt az ottani általános iskolába.

Bencsics János a Rábaközi Erdészet Szo-
bavölgyi kerületében a mostoha cseri termõ-
helyi viszonyok között is szakszerû erdõke-
zelést végzett, kezdetben minden munkát
kézi erõvel végeztek, az anyagmozgatást pe-
dig fogatokkal.

Nagy szakmai kihívás volt a háború során
letarolt elbokrosodott területek szakszerû
rendbetétele tuskózással, teljes talaj-elõké-
szítés és makkvetés alkalmazásával. 

1959-ben került át az erdészet Himodi er-
dészkerületébe, egyúttal az ottani erdész-
házba költözött családjával, itt húsz évig,
nyugdíjazásáig szolgált.

A cseri talajokról az öntéstalajokon álló
keményfás ligeterdõkbe kerülve jól megállta
a helyét, az országos hírû „himodi kõriseket”
nagy hozzáértéssel kezelte, a fahasználatok-
ból a legjobb értékkihozatalt biztosítva.

A helyi vadásztársaságba bekerülve va-
dászszenvedélyének is hódolhatott, vadász-
ként is a természet, a vad szeretete, tisztele-
te, a mérsékletesség jellemezte. Mûködésé-
nek idején történt a Kis-Rába folyónak és
csatornarendszerének és ezzel kapcsolatban
az úthálózat kialakítása is. Ezáltal az év jó ré-
szében szinte ártéri körülmények között is
géppel is megközelíthetõk lettek a Himod-
alsó értékes tölgy-kõris állományai. A maga-
sabb fekvésû területeken más fafajokkal,
például vörös tölggyel kísérletezett.




