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Ez év augusztus 12-13-án egyesületünk
együttmûködô bajor magánerdôs partne-
rei tettek látogatást a Bakonyban. Dr. Pé-
ti Miklós egyesületünk magánerdôkért
felelôs alelnöke fogadta a delegációt az
ÁESZ Veszprémi Igazgatóságán. A ven-
dégek részérôl megjelentek, Olaf von
Löwis of Menar, a Bajor Termôhelyfel-
táró Szövetség vezetôje, Sepp Spann, a
Bajor Magánerdô Tulajdonosok Szövet-
sége elsô elnöke, Kitzig Ferenc erdômér-
nök, valamint Répászky Miklós MEPT el-
nöke, Markó Lászlóné dr. a MEPT titkára,
dr. Dobroszláv Lajos, OEE felelôs össze-
kötô, Bodor Károly integrátor és Ormos
Balázs fôtitkár. A magyar erdôgazdálko-
dás, benne a magánerdô-tulajdonlás és
gazdálkodás helyzetérôl, elôttünk álló
problémákról és a közös lehetôségekrôl
került szó az estébe nyúló megbeszélé-
sen. Másnap terepi bejárás következett,
ahol a bakonyi magánerdô-gazdálkodás
gyakorlati eredményei, a bükkösfelújítá-
sok és a szentgáli tiszafás, mint védett te-
rület volt a szakmai nap tárgya. Késô dél-
után a Hajagi Véderdô EBT. erdeiben és
az erdészeti erdei iskola bázisán tett láto-
gatást a delegáció. A fa épületegyüttes
adott otthont a kétoldalú megállapodás
megújításának, a szellemi munkához az
energiát a helyi kollégák által készített
vadpörkölt szolgáltatta. A sötétedésig tar-
tó munkát, az erdei iskola szomszédsá-
gában található, Péti Miklós által egy
sziklafalban készített, felszentelt erdei
szentély elôtt fejezte be a kis csapat. Az
együttmûködési megállapodás aláírását
követô szakmai megbeszélésen Sepp
Spanntól tudtuk meg – akit munkája
Brüsszelhez köt –, hogy az állami erdô-
gazdálkodásnak nincs az EU-ban képvi-
selete, az állami erdôt az illetékes minisz-
ter képviseli, illetve a szakszervezet fel-
adata az érdekvédelem. A magyar erdé-
szetet Brüsszelben dr. Ódor József erdô-
mérnök, a MEGOSZ megválasztott alel-
nöke képviseli, ô a bejelentett személy.
Ezért is fontos az együttmûködés az OEE
és MEGOSZ között, hogy az Egyesüle-
tünk magánerdôs tagjainak is lehessen
képviselete az EU-ban. Ugyanakkor el-
mozdulás is tapasztalható az EU-ban,
mely szerint az állami erdôgazdálkodók

támogatására is sor kerülhet, a közcélú
feladatok támogatása vonatkozásában.
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A 2003. évi munkaterv az alábbi
módosítással egészül ki:

Az elmúlt évek során kialakult bajor-
magyar erdészeti kapcsolatokat a
2002.április 2-án aláírt VfS-OEE együtt-
mûködési megállapodás rögzítette,
melyben megfogalmazott célkitûzések
továbbra is érvényesek. Ennek szelle-
mében az eddigi bajor-magyar erdésze-
ti szakmai kapcsolatokat tovább építve,
különös tekintettel a magánerdô-gaz-
dálkodás területére, 2003. évre az aláb-
bi munkaterv megvalósítását tûzik ki az
együttmûködô felek.

Alapelvként állapítják meg, hogy a
kölcsönösségen alapuló együttmûködé-
si programokon túl alakuljon ki szoro-
sabb szakmai-baráti kapcsolat a bajor-
magyar erdészeti szakemberek között.

Az OEE elnöksége 16/2002. (10.29.)
sz. határozata alapján az EU országok-
kal meglévô szakmai kapcsolatait szo-
rosabbra kívánja fûzni, ezt a célt jól
szolgálja a jelen együttmûködés.

Az OEE vállalja, hogy
– A bajor erdészeti szervezetek, kü-

lönösen a VfS, Bajor Erdôtulajdonosok
Szövetsége és a Magánerdészeti Iskola
kapcsolatfelvételét segíti a magyar er-
dôgazdálkodás állami és szakmai szer-
vezeteivel.

– Az EU csatlakozás elôsegítése ér-
dekében támogatja a bajor-magyar ma-

gánerdô-gazdálkodók és vállalkozók
személyes és gazdasági együttmûködé-
sét, amelyben a bajor erdôtulajdonoso-
kat a Bajor Magánerdôtulajdonosok
Szövetsége képviseli, közös programok
szervezésével és az EU támogatási
programok bemutatásával. 

– Az EU erdészeti támogatási rendjé-
nek megismertetése, megvitatása ügyé-
ben a magyar gyakorlat kialakítását se-
gítve, fogadja a bajor állami, valamint a
magánerdô-gazdálkodás képviselôit, ve-
zetôit, ez utóbbiakat a Bajor Magánerdô-
tulajdonosok  Szövetsége  képviseli. 

– Lehetôséget biztosít a bajor erdé-
szeti szervezetek, különösen a VfS, Ba-
jor Erdôtulajdonosok Szövetsége és a
Magánerdészeti Iskola képviselôi részé-
re a 2003. szeptember 10-13. között,
Sopronban megrendezésre kerülô
WOOD TECH Erdészeti Szakvásáron
való megjelenésre.

– A VfS által felajánlott EU-s tapaszta-
latszerzéshez elméleti és gyakorlati ren-
dezvényeken lehetôséget teremt (kiuta-
zás, hazai közös bajor-magyar szakmai
fórum és gyakorlati bemutatók).   

A VfS vállalja, hogy
– A VfS átadja a tapasztalatait a ter-

môhelyfeltárásról, tervezésrôl, kivitele-
zésrôl és a szükséges eszközökrôl, úgy
ahogy a bajoroknál végrehajtásra kerül.

– A bajor magánerdô-tulajdonosok
EU-s erdôtelepítési pályázati rendsze-
rét, valamint ezirányú már megszerzett
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tapasztalatait, mintaként megismerteti a
magyar magánerdô-tulajdonosokkal.

– Lehetôségeihez képest a VfS infor-
mációkkal segíti a magyar erdôtulajdo-
nosok és erdôgazdálkodók erdészeti
eszköz beszerzését 

– A folyamatos erdôborítás gyakorla-
tát bemutató szakmai ismeretanyag meg-
ismertetésével, esetleges átadásával tá-
mogatja hasonló tartalmú kiadvány meg-
jelentetését Magyarországon, amennyi-
ben ez a szerzôi jogokat nem sérti. 

– Szakmai tanulmányutak megszer-
vezését.

• Magyar magánerdô-tulajdonosok
részére (max. 4-5 fô; max.3-4 nap); té-
mák: a bajor magánerdô-birtokosok
szervezetinek megismertetése és a ma-
gán illetve állami erdészeti szervek kö-
zötti együttmûködés Bajorországban.     

• Magyar magánerdô tulajdonosok
részére (max. 4-5 fô; max. 3-4 nap); té-
mák: erdôgazdálkodási egyesületek, Er-
dészeti üzemi társulatok és erdészeti
szövetkezetek Bajorországban.

• A magyar állami erdészeti szakem-
berek részére (max. 4-5 fô; max. 3-4
nap); témák: az állami erdészeti szerve-
zet rendszere, együttmûködés a termé-
szetvédelmi szervezetekkel és intézmé-
nyekkel, illetve közcélú erdészeti tevé-
kenység Bajorországban.

Támogatja a bajor-magyar magáner-
dô-gazdálkodók és vállalkozók EU gya-
korlatnak megfelelô szakmai és gazda-
sági együttmûködésének elôsegítését.

Magyar magán- és állami erdôgaz-
dálkodók részére ismeretek átadását
magyarországi rendezvényeken, az EU
erdészeti gyakorlatáról, szervezeti és tá-
mogatási rendjérôl. 

Egyebek
Az OEE részérôl dr. Dobroszláv La-

jos a megbízott kapcsolattartó.
A VfS részérôl Olaf von Löwis of

Menar a megbízott kapcsolattartó.
Jelen megállapodás megegyezô tar-

talommal magyar és német nyelven ké-
szült. A két szöveg esetleges eltérése
esetén a német változat az irányadó.

München / Budapest / Hajag, 2003.
augusztus 13.

Verein für forstliche Standortserkun-
dung im Privat- und Körperschaftswald
in Bayern gemeinnütziger e. V.

Országos Erdészeti Egyesület, Magán
Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Tanácsa

für den Bayerischen Waldbe-
sitzerverband und den Verein Bay-
erische Waldbauernschule

Ormos Balázs
fôtitkár

Az Országos Erdészeti Egyesület a 2002. évi SZJA 1%-ából kapott 1 937 780,- Ft-
ot az alábbiak szerint használja fel:
1 162 688,- Ft-ot szociális segélyezésre, az Erdészcsillag Alapítványnak át-
utal 775 092,- Ft-ot mûködési célokra

Köszönjük tagtársaink és támogatóink felajánlását!

Az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma szeptember 30-án tartott ülésén
megtárgyalta az OEE Szociális Bizottsága 2003. évi segélyezési javaslatát
és az alábbi határozatot hozta:
Az Alapítvány 1 298 638,- Ft segélykeretébôl:
szociális segélyezés címén kifizetésre kerül összesen 945 000,- Ft,
beérkezett 23 kérelem, segélyben 22 fô részesül 25 000-60 000,- Ft között.

Az OEE Szeniorok Tanácsa kihelyezett
ülését 2003. május 8-án az ERTI Soproni
Kísérleti Állomásában, illetve a Nyugat-
Magyarországi Egyetemen tartotta. Majd
gyakorlati tapasztalatokat „gyûjthetett” a
Tanulmányi Eg. Soproni Erdészete hegy-
ségi erdôrészleteiben. A rendezvényen je-
len volt a tagság 60%-a, amelynek szerve-
zésében az ERTI és Berényi Gyula jelen-
tôs szerepet vállalt, így hasznossága az ô
gondosságuk záloga, amelyért köszöne-
tünket ezúton is kifejezésre juttatjuk.

Dr. Marosi György oszt., ill. állomásve-
zetô bemutatta az „új” állomás módosult
funkcióját, szükségszerûen megváltozott
feladatmódosulását és az azt ellátó sze-
mélyzetet.

Vázolta, hogy a háttérintézmény jelle-
gû kutatás szinte megszûnt. Az intézmé-
nyen belül ökonómiai összefüggésû
elemzésekkel csak ez a részleg foglalko-
zik. A megbízóik felé a jövedelmezôség
függvényében kell az innováció és a vál-
lalkozás lehetôségei terét feltárni. Ezen
belül feladat hárul rájuk az erdôállomány-
és fahasznosítási programok, ill. erdôérté-
kelési módszerek kidolgozásában, vállala-
ti átvilágításokban, az erdôkezelés költ-
ség-haszon elemzésében stb. Bekapcsoló-
dási lehetôségeket keresnek nemzetközi

kutatási pályázatok kidolgozásában is stb.
Ennek az igen sokirányú igénynek kiszol-
gálása, a gyakran változó feltételek keretei
között rendkívüli erôfeszítést, ill. követke-
zetességet kíván. A költségvetési és vállal-
kozási fedezet a fenn-, ill. megmaradás-
hoz nehezen biztosítható, annak ellenére,
hogy igen gazdag kutatási tapasztalattal
rendelkeznek, amelynek gyakorlati jelen-
tôsége felbecsülhetetlen. Ma még nem
biztos, hogy a kutatási eredmény
értékarányosan értékesül, amely az intéz-
mény fenntartásában is bizonytalansági
tényezô. Az állami irányításnak a szakirá-
nyú szellemi teljesítmény finanszírozását
ajánlatos lenne áttekinteni, mert szükség-
szerû az elmélyült, jövôbe tekintô szakte-
rületi kutatás korszerû fenntartása és fej-
lesztése. A szakág nagyobb figyelmet kell
fordítson a kutatás megfelelô szintû mû-
ködési feltételeinek biztosítására.

A vélemény- és tapasztalatcsere a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karán folytatódott azzal a céllal, hogy az
egyetem legújabb szervezôdésérôl, kari
feladatokról tájékozódjunk. Kiemelt sze-
repet szántunk az ifjúsággal (hallgatók-
kal) való találkozásra, érdeklôdve a helyi
egyesületi életrôl, illetve a mûködô ifjúsá-
gi szervezôdésekrôl.

A Szeniorok „tanulmányútja”


