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Az Erdélyi Magyar Mûszaki-
Tudományos Társaság Erdé-
szeti Szakosztálya, az Országos
Erdészeti Egyesület Erdélyi He-
lyi Csoportja és az Erdészeti
Tudományos Intézet szervezé-
sében 2011. október 21-22.-én
tartották szakkonferenciájukat.
Az idei téma „Aktuális kihívá-
sok a Kárpát-medence erdõ-
gazdálkodásában” volt. A ren-
dezvény során a résztvevõk
visszatekintettek az elmúlt tíz
év közös tevékenységére. 

A tanulmányi kirándulás so-
rán a környék erdõgazdálkodásával és
nevezetességeivel ismerkedtek a résztve-
võk. Ellátogattak egy gyergyói erdõtele-
pítéshez, a gyergyószárhegyi Lázár-kas-
télyba, a Libán tetõre, bejártak egy kiter-
melendõ erdõrészletet, majd megtekin-
tették a zeteváraljai víztározót. A kimerítõ
túra során felmásztak az Egyeskõhöz, és
a jobb erõnlétûek a Nagyhagymás csú-
csára is eljutottak. 

A szakkonferencián dr. Köllõ Gábor,
az EMT elnöke köszöntötte a nagyszámú
résztvevõt. Szakács Sándor, az EMT Er-
dészeti Szakosztály elnöke és Orbók Ilo-
na titkár vetítettképes elõadás során is-
mertették az elmúlt tíz év legfontosabb
történéseit. A szakosztály 2001. szeptem-
ber 20-án alakult Tusnádfürdõn több
mint 65 taggal. Céljai között szerepelt az
erdélyi magyar szakemberek tevékeny-
ségének összehangolása, a Kárpát-me-
dencei erdész szakemberek közötti kap-
csolat építése, szakkonferenciák és ta-
nulmányutak szervezése, a magyar erdé-
szeti szaknyelv ápolása.

Az elsõ szakkonferenciát 2001. októ-
ber 22-23-án szervezték meg Csíksom-
lyón. Az alakuló konferencia zárónap-
ján együttmûködési megállapodás jött
létre az EMT erdészeti szakosztálya és a
következõ magyarországi  szervezetek
között: Erdészeti és Faipari Dolgozók
Szakszervezete, Erdészeti Tudományos
Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki  Kar, Állami Erdészeti
Szolgálat. Ezen a találkozón határozták
el, hogy évi szaktalálkozókat szervez-
nek minden év októberében, közösen a
megállapodást aláíró társszervezetek-
kel. Az Országos Erdészeti Egyesület
2002. október 11-12-én Ojtozban szer-
vezett konferencián csatlakozott az alá-
írókhoz. Itt döntötték el a résztvevõk,
hogy tematikus konferenciákat szervez-
nek a jövõben. 

A szakkonferenciák a következõ évek-
ben, helységben és témakörben zajlottak:
2003: Homoródfürdõ (erdõgazdálkodás
jelene, jövõje), 2004: Zágon (vadgazdál-
kodás), 2005: Gyilkostó (természetvéde-
lem), 2006: Predeál (vízgazdálkodás),
2007: Szováta (Kárpát-medencei Erdé-
szek II. Találkozója – az elsõt 2007 szep-
temberében, Budapesten rendezte az
OEE), 2008: Félixfürdõ (alföldi erdõgaz-
dálkodás, újraerdõsítés), 2009: Gyimes-
középlok (erdõgazdálkodás és vidékfej-
lesztés), 2010: Bálványos („Küzdj a klíma-
változás ellen, ültess erdõt, használj fát!”).

A konferenciákat mindig tanulmányi
kirándulásokkal egybekötve szervezték
meg, hogy a résztvevõk megismerhessék
a környék erdészeti jellegzetességeit, no
meg kulturális értékeit. 

Így látogathatták meg a bükszádi kõ-
bányát, az Ojtozi szorost, a Rétyi nyírt, a
sepsiszentgyörgyi múzeumot, jártak Ivó-
ban, a Madarasi Hargitán, túráztak a Gyil-
kostónál, vagy ízelítõt kaptak a moldvai
kolostorokból, megtekinthették a Pra-
hova-völgyi vadpatak-szabályozásokat, a
vadászati múzeumot, a híres görgényi er-
désziskolát, a marosvécsi kastélyt, meg-
mászhatták a Mezõhavast, láthattak exó-
ta fajokat a székelyhídi erdészet terüle-
tén, leróhatták kegyeletüket Kazinczy
Ferenc emlékházánál és az Uz-völgyét
védõ székely hõsök sírjánál, sétálhattak
az Uz-völgyi víztározó hatalmas gátjának
belsejében vagy a gyimesi határállomás-
ról fölmehettek az Apahavasra, megis-
merhették Erdõvidék nevezetességeit
vagy a Bálványosvártól a Torjai büdös-
barlangig végigjárhatták a sárgába hajló
bükkösöket.

A 2003-as évtõl kezdõdõen az ERTI-
vel közösen minden nyáron tanulmányi
kirándulásokat szerveztek, felváltva Ro-
mániában illetve Magyarországon, és az
utolsó idõben ezek határain kívül is.

2003-ban a Mátrában, -
2004-ben a Székelyföldön és
Brassóban, 2005-ben Somogy-
ban, 2006-ban a Nyugati Kár-
pátokban és a Retyezátban,
2007-ben az Õrségben és
Ausztriában, 2008-ban Mára-
marosban és Moldvában,
2009-ben Észak-Magyarorszá-
gon és Szlovákiában, 2010-ben
a Vaskaputól a Duna-deltáig,
2011-ben Boszniában és Hor-
vátországban ismerkedtek a vi-
dékek kultúrájával és erdésze-
tével. 

Az együttmûködés során 2003-tól
minden évben az EMT Erdészeti Szak-
osztályának küldöttei részt vettek az OEE
Vándorgyûlésein, 2004-tõl a MEGOSZ
évi nagyrendezvényein.

2010. május 18-án, a Sellyei Erdészet
tanácstermében megalakították az OEE
Erdélyi Csoportját, amelynek 39 tagja
van. 

A részletes történeti beszámolót köve-
tõen további elõadások következtek. Dr.
Szabados Ildikó (ERTI), a konferencia le-
vezetõ elnöke visszatekintést adott a tíz-
évnyi erdészeti kutatásról, mely összekö-
tõdik az erdélyi kollégákkal. Sándor Al-
pár, a Zetelaki Magánerdészet vezetõje
elõremutató metodikát ismertetett a faki-
termelési károk értékelésére. Nyull Ba-
lázs, a DigiTerra Kft. vezetõje az erdésze-
ti célú térinformatika tizenöt éves ered-
ményeit mutatta be. Dr. Melles Elõd, a
gyergyói Erdõrendészeti Hivatal vezetõje
a székelyföldi magánerdõ-gazdálkodás
aktuális kihívásairól számolt be. Dr. Ta-
kács László, a SEFAG Zrt. erdõtelepítési
perspektíváiról tartott szakszerû, tudo-
mányos elõadást. Dr. Gyúró Éva, a
NYME professzora újszerû elõadást tar-
tott „Zöld infrastruktúra a Kárpát-meden-
cei Tündérkert szolgálatában” címmel,
mely a zöld folyosók és területek terve-
zési újdonságairól számolt be. Kádár Ti-
bor, a baróti Magánerdészet vezetõje a
Kárpát-medencei erdõgazdálkodás re-
gionális szellemiségét ismertette. Ormos
Balázs, nyugalmazott fõtitkár az OEE
képviseletében átadta Zambó Péter, az
OEE elnökének és Lomniczi Geregely fõ-
titkárnak szívélyes üdvözletét. Elõadásá-
ban a Vidékfejlesztés a Kárpát-medencé-
ben címmel mutatott rá az egymásra
utaltságunkra, mind a természeti egysé-
get, mind a közös értékeinket illetõen. 

Szakács Sándor, Orbók Ilona,
Ormos Balázs

Szakkonferencia Csíksomlyón
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