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Az Erdõfeltárási Szakosztály 2010. évi
elsõ ülését február 19-én tartotta Buda-
pesten. Az ülés fõ napirendi pontja a
2010. évi egyesületi választások elõké-
szítése volt, amelyen javaslatot kellett
tenni az egyesület vezetõ személyisége-
ire és a meg kellett választani a Szak-
osztály új elnökét és titkárát. A határo-
zatképtelenség miatt berekesztett elsõ
ülést követõ megismételt második idõ-
pontra meghirdetett ülést a megjelent
18 fõ részvételével már határozatképes-
sé lehetett nyilvánítani. Az ülésen el-
hangzott a 2009. évrõl elkészített beszá-
moló, valamint a 2010. év munkaterve.
A szakosztály elnöke ezután több, ér-
deklõdésre számot tartó témáról adott
információt.

Bejelentette, hogy Haják Gyula tag-
társunk – aki 1955 óta volt tagja az Er-
dõfeltárási Szakosztálynak – írásban be-
nyújtotta lemondását tagságáról. A levél
felolvasása után a jelenlévõk értékelték
Haják Gyula tevékenységét az erdõfel-
tárásban és az erdészeti útépítésben.
Megállapították, hogy egész szakmai
életútján keresztül kiemelkedõen szol-
gálta szûkebb szakterületét. Tanácsai-
val és észrevételeivel, emberi magatar-
tásával az erdõmérnöki tekintélyt és an-
nak erkölcsi súlyát növelte. Mindezekre
tekintettel a tagság javasolta és egyhan-
gúan elfogadta, hogy Haják Gyula okle-
veles erdõmérnöknek, az Erdõfeltárási
Szakosztály egykori titkárának, aki az
erdõfeltárás és az erdészeti útépítés ha-
zai és nemzetközi hírének növelésében
vállalt múlhatatlan szerepet, 55 éves
szakosztályi tagsága alkalmából az Er-
dõfeltárási Szakosztály örökös tagja cí-
met kapja, azzal a kitétellel, hogy meg-
jelenését az üléseken továbbra is meg-
tiszteltetésnek veszik.

A szakosztály tagjai tájékoztatást
kaptak arról, hogy a 2009-ben hozott
döntésnek megfelelõen, az akkor kitün-
tetésre javasolt személyt 2010-ben ter-
jesztettük az Elnökség elé. Így kellõ idõ
állt rendelkezésre a javaslat elõkészí-
tésére. A megjelentek döntöttek arról is,
hogy a javaslat eredményességének
függvényében a 2011. évi elõterjesztést
az õszi ülésen teszik meg.

Az Erdõfeltárási Szakosztály világos
képet szeretett volna kapni a hazai erdé-
szeti úthálózat hosszáról. Ennek érdeké-
ben körlevelet küldött az erdõgazdálko-

dóknak és megkereste a tulajdonos kép-
viselõjét, hogy a birtokukban lévõ adato-
kat saját mûködési területükrõl adják át a
szakosztály részére. A hiányosan beér-
kezett válaszok alapján az erdészeti út-
hálózatunk hossza kereken 2900 km.
Gerely Ferenc tagtársunk ismeretei sze-
rint úthálózatunk ennél hosszabb, mert
azok az erdõgazdaságok, amelyek vá-
laszt nem adtak, ismeretei szerint rendel-
keznek utakkal. Vállalta, hogy a tulajdo-
nostól a hálózat valós hosszára vonatko-
zó adatokat megszerzi.

Az erdõmérnökök beilleszkedése a
hazai mérnöktársadalomba a Magyar
Mérnöki Kamarán (MMK) keresztül való-
sulhat meg. Ez a szervezet fogja össze a
tervezéssel és szakértéssel foglalkozó
mérnököket, ez a szervezet adja ki a szak-
értõi és tervezõi jogosultságokat is. Ezek
a jogosultságok végeredményben az
egyes szakterületek védelmét is jelentik a
kontárok és a szakismeretekkel nem ren-
delkezõk mûködése ellen. Mivel az erdõ-
mérnök tevékenysége több területen ha-
táros a kimondottan mérnöki tevékeny-
ségekkel, ezért az 1996. évi LVIII. tv. az
erdõmérnökök tevékenységét is a MMK
alá soralja. A „kamarai törvény” megjele-
nése óta a jogosultság és jogosítás kérdé-
sében vita van a MMK és az FVM között.
Az erdõmérnök szempontjából ezen idõ-
szakban megtörtént kedvezõ és kedve-
zõtlen jogszabályi változások végére az
FVM jelenlegi vezetése pontot tett az
1/2010. FVM rendelettel. Eszerint a minõ-
sítés jogát elvonta az MMK hatáskörébõl,
annak ellenére, hogy ebben a témában
az MMK elnöke és az FVM államtitkára
ennek ellenkezõjében állapodott meg.

Az erdészeti útépítésben, útfenntar-
tásban kezdenek megjelenni a nem er-
dõgazdasági szervezet keretében mûkö-
dõ kisebb vállalkozások (pl.: Jávorszar-
vas Kft.). Célszerû ezekkel a vállalkozá-
sokkal felvenni a kapcsolatot, megismer-
ni tevékenységüket és szükség esetén
tájékoztatni õket az erdészeti útépítések
követelményirõl. Ezzel egyre sürgetõb-
bé válik az erdészeti útépítések minõsí-
tési rendszerének elfogadása, mert a mi-
nõségi munka csak ennek alapján bírál-
ható el. Az erre vonatkozó javaslatot „Az
erdészeti utak építésének mûszaki ellen-
õrzése” címû kutatási jelentés címmel az
Erdõfeltárási Tanszék 2007-ben az FVM
részére átadta.

Dr. Péterfalvi József intézetigazgató
beszámolt az Erdõfeltárási szakirányú to-
vábbképzési szak szervezésének állásá-
ról. Az engedélyeztetés az utolsó szaka-
szába érkezett, ezért annak indítását a
Geomatikai, Erdõfeltárási és Vízgazdálko-
dási Intézet (GEVI) 2010 õszi félévére ter-
vezi. Az engedélyek kézhezvétele után a
szükséges információkat az Intézet hon-
lapján teszik közzé. A négy féléves to-
vábbképzés felöleli az erdõfeltárás, az er-
dészeti utak tervezése, az erdészeti utak
építése, valamint az útfenntartás témakö-
reit. A továbbképzés teljes lehallgatása
után a résztvevõ diplomát kap. A blokkok
lehallgathatók önállóan is, amirõl a részt-
vevõk igazolást kapnak, amit a MMK is el-
fogad továbbképzésnek. Javasolja a to-
vábbképzés elvégzését mindazoknak,
akik az erdõfeltárás gyakorlatával vagy
annak hatósági kérdéseivel foglakoznak.

Tájékoztatott arról is, hogy dr. Bez-
zegh László, az intézet volt professzora,
az EMK egykori dékánja halálának 20. év-
fordulója alkalmából az Intézet szobrot
kíván állítani más professzorok szobrai
mellé az Egyetem Botanikus Kertjében. A
szobor elkészítésének anyagi hátterét je-
lentõs részben támogatásokból tudják
megteremteni. Kéri, hogy mindazok, akik
az erdõgazdálkodás és a földmérés terü-
letén elismert szaktekintély szobrának
megvalósításához hozzájárulni kívánnak,
az Egyetem, vagy az OEE számlaszámán
adják le adományaikat. Ezek nyilvántartá-
sa érdekében a szándékot jelezzék jpeter-
fa@emk.nyme.hu email címre.

Az ülésen megtörtént a szakosztály
vezetésének megválasztása is. A szakosz-
tály elnökének dr. Kosztka Miklós egye-
temi tanárt, titkárának Kálmán Miklós
mûszaki osztályvezetõt választották.

Dr. Kosztka Miklós

Beszámoló az Erdõfeltárási Szakosztály
2010. évi elsõ ülésérõl
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