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Cserép János elnök köszöntötte az ülésen
megjelent meghívottakat és az elnökség
tagjait. Haraszthy László h.-államtitkár és
Sódor Márton fôosztályvezetô urakat a
KvVM Természetvédelmi Hivataltól. Az
elnökség tagjai közül megjelentek:
Duska József alelnök, Dr. Péti Miklós ma-
gánerdôkért felelôs alelnök, Apatóczky
István technikus alelnök, Csiha Imre,
Pallagi László, Firbás Nándor régióképvi-
selôk; kimentését kérte: Dr. Szikra Dezsô
Erdészeti Lapok SZB elnök, Puskás Lajos,
Dr. Markovics Tibor, Molnár György, ré-
gióképviselôk; meghívottak közül meg-
jelentek: Répászky Miklós MEPTT elnök,
Riedl Gyula könyvtárvezetô, Kolozsvári
Ákos FB elnök, Ormos Balázs fôtitkár,
Pápai Gábor fôszerkesztô, Mester
Gézáné titkárságvezetô. Az elnökség hét
fôvel határozatképes.

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség hét fôvel határozatké-
pes, bejelentette a napirendi pontokat,
melyeket az egyebekkel együtt az el-
nökség elfogadott.

1. A KvVM Természetvédelmi Hi-
vatala és az OEE között aláírt 2003.
évi MUNKATERV értékelése. Védett
erdôterületek KvVM vagyonkezelé-
sébe vétele.

Cserép János elnök köszöntötte az el-
nökségi ülésre meghívott Haraszthy
László helyettes-államtitkárt és Sódor
Márton fôosztályvezetôt. Haraszthy Lász-

ló kifejezésre juttatta az elnökség tagjai-
val, hogy a konfliktusokat rendezetten
kell megoldani és ô mindig elmegy a
meghívásokra a rendezés ügyében. A
problémák megoldására javasolta az
OEE-KvVM TH 2003. éves munkatervé-
ben foglalt munkacsoport létrehozását.
A közös célok érdekében munkálkodja-
nak együtt a felek. Az erdészek mindkét
(erdészet-természetvédelem) munkate-
rületen dolgoznak, a természetvédelem
területén 130 fô került alkalmazásra. Az
erdészek közötti vitát kell megoldani,
szakmai szinten tartva a vitát. Probléma,
hogy mind az erdészet, mind a termé-
szetvédelem költségvetése kevés, ezért
ne egymás erejét oltsák ki a felek, ha-
nem összefogással erôsítsék egymást a
támogatások érdekében. Beszámolt az
58 ezer ha védett állami terület átvétel-
ének „történetérôl”. Javasolja a lista újra
fésülését, javasolta, hogy a NP és erdô-
gazdaságok vezetôi egyezzenek meg.
Elkészítették a természetvédelem erdé-
szeti stratégiáját, melyet hivatalos elfoga-
dása után honlapjukon közzéteszik. A
természetvédelmi célok érdekében
szükséges az erdôgazdálkodáson változ-
tatni és a Pro silva erdôkezelés irányába
elmozdulni. Közös kommunikációval
célszerû a munkát erôsíteni.

Cserép János elnök megerôsítette,
hogy szakmailag kell a vitás kérdéseket
kezelni. Mindkét fél hibázott a védett te-
rületek ügyében, amit közösen kell kija-

vítani. Alulról kell építkezni ezért javasol-
ja ô is a munkatervben szereplô munka-
csoport felállítását. A vitában támo-
gatólag hozzá szólt Sódor Márton, Palla-
gi László, Répászky Miklós, Duska József,
Péti Miklós és Ormos Balázs. Elhangzott,
hogy az erdôk hármas funkciójának na-
gyobb érvényt kell szerezni, ésszerû er-
dôgazdálkodás megvalósítása lehet a cél,
egyeztetett kezelési tervek alapján, csak
közös munkával lehet eredményt elérni,
melyben az erdész számára maga az er-
dô lesz a termék. Teljes szemléletváltás
szükséges, mely a természetközeli erdô-
kezelést kívánja meg és az ehhez szüksé-
ges ágazati szabályozást és támogatást
kell kialakítani.

A vitát és javaslatokat lezárva, kijelöl-
ték a munkacsoport tagjait és az elnök-
ség a következô határozatot hozta, a je-
len lévô természetvédelmi kollégák
egyetértésével.  

11/2003. (nov.4.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta az erdé-

szet és a természetvédelem között
felvetôdött kérdéseket és elhatároz-
ta, hogy az OEE-KvVM TH 2003. évi
munkatervében szereplô céllal
munkacsoportot alakít. Tagjaik:
KvVM TH részérôl: Sódor Márton
fôosztályvezetô, Dr. Kárpáti László
igazgató, Balogh László igazgató;
OEE részérôl: Pallagi László vezér-
igazgató, Duska József igazgató,
Répászky Miklós MEPTT elnök; a
munkacsoport tevékenységét szer-
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vezi Ormos Balázs fôtitkár.  (A jelen
lévô hét elnökségi tag a határozatot
megszavazta.)

2. Kitüntetési Szabályzat módosí-
tására javaslat megvitatása (erdész-
technikusok kitüntetése). 

A kitüntetések kérdésével több
egyesületi fórum is foglalkozott az el-
múlt idôszakban, Az elnökség elé a tag-
ságunktól érkezett javaslatok kerültek
összefoglalva elôterjesztésre. Tagsági és
elnökségi kérés volt, hogy ügyvéddel is
konzultálni kell az erdésztechnikusok
pozitív megkülönböztetése miatt. Az
ügyvéd Alkotmánybírósági határozatra
utalva, javasolta a pozitív megkülön-
böztetés alkalmazását és írásbeli javas-
lattal is élt az elnökség felé.

A három elôterjesztés lényege: a) ma-
radjon változatlan a szabályzat, b) pozitív
megkülönböztetés érvényesüljön az er-
désztechnikusok érdekében, c) az új Díj
Bizottság tekintse át a szabályzatot és a
módosításokat terjessze az elnökség elé.

Vita után az elnökség a b) változatot
terjeszti a Küldöttközgyûlés elé jóváha-
gyásra.

12/2003. (nov.4.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta és az elô-

terjesztett három javaslat közül a b)
változatot fogadja el és terjeszti a
Küldöttközgyûlés elé megvitatásra
és jóváhagyásra és a Kitüntetési
Szabályzatot a következôk szerint
javasolja módosítani: 

„Mindegyik kitüntetés adományo-
zásához a határozatképes Küldöttköz-
gyûlésen jelenlévô küldöttek legalább
50% + 1 fô „igen” szavazata szükséges.
Az ezen támogatást meg nem szerzô
jelöltek esetében újabb szavazási for-
duló(ka)t kell tartani. 

A Bedô és Kaán díjak esetében a
Díjbizottság által a 8./ pont szerint
összeállított jelölôlistáról minden
jelenlevô küldött 6 fôre ad szavaza-
tot. A jelölôlisták összesített szava-
zatai alapján az elsô 6 helyezett
(szavazategyenlôség esetén minden
egyenlô szavazatot elérô személy)
kerül szavazólapra. Ha a szavaza-
tok alapján egyébként nem történ-
ne meg, az egyik jelölt a legtöbb
szavazatot kapott technikus lesz. A
szavazólapon megadott jelöltek kö-
zül három fôre kell szavazatot lead-
ni. Az elôírt támogatást el nem érô
jelöltek esetében kell ismételt sza-
vazási forduló(ka)t tartani.

A kitüntetésben az részesül, aki a
legtöbb szavazatot kapja az 50%+1
szavazat elv alapján, akként, hogy

a három kitüntetett közül legalább 1
fô az a technikus, aki a legtöbb sza-
vazatban részesül – függetlenül az
50%+1 szavazat elvtôl.

Szavazni csak személyesen lehet, a
távollévôk írásban nem szavazhatnak.

A szavazás titkosan, szavazóla-
pon történik

(A dôlt betûs részek az érvényben lé-
vô kitüntetési szabályzat módosításai).
(A jelenlévô hét elnökségi tag a ha-
tározatot megszavazta.)

3. Díj Bizottság elnökének utódlása.
Az elnökség megtárgyalta az írásbeli

elôterjesztést, mely a Díj Bizottság vá-
lasztásának módját és a helyi csopor-
toktól beérkezett személyi javaslatokat
tartalmazta. Az elnökség a többes jelö-
lés mellett döntött a következôk szerint.

13/2003. (nov.4.) sz. határozat: 
Az elnökség javaslatára az elnök

a Küldöttközgyûlésnek, a Díj Bizott-
ság elnökének és hat tagjának a kö-
vetkezô személyeket terjeszti elô
megválasztásra. Elnök: Bogdán Jó-
zsef, Wisnovszky Károly; tagok: Dr.
Papp Tivadar, Fejes Dénes,
Répászky Miklós, Kertész József,
Szöôr Levente, Dr. Rónai Ferenc,
Dr.Cherny Károly, Greguss László,
Csiha Imre, Szabó Sándor (Ipoly-
erdô Rt.) (A jelenlévô hét elnökségi
tag a határozatot megszavazta.)

4. Erdészcsillag Alapítvány Alapí-
tó Okiratának módosítása.

Az elnökség tagjai megismerték az
elôterjesztést és vita nélkül az alábbi ha-
tározatot hozták:

14/2003. (nov.4.) sz. határozat: 
Az elnökség az alábbiak szerint

javasolja a Küldöttközgyûlésnek az
Erdészcsillag Alapítvány alapszabá-
lyát módosítani:

„3. Az alapítvány közhasznú tevé-
kenysége és célja:

Közhasznú tevékenység:
Szociális tevékenység, családse-

gítés, idôskorúak gondozása.
Nevelés és oktatás, képességfej-

lesztés, ismeretterjesztés.
A fenti közhasznú tevékenységet

az alábbi céljainak elérése érdeké-
ben végzi:

a/ Az elhunyt erdészek és erdé-
szeti dolgozók gyermekeinek párt-
fogásában, esélyegyenlôségük meg-
teremtésében, anyagi helyzetük ja-
vításában való részvétel.

b/ Hozzájárulás a nehéz anyagi
körülmények között élô erdészek
anyagi helyzetének javításához.

c/ Az idôskorú erdészekrôl törté-
nô gondoskodás.

d/ Hozzájárulás a kiváló tanul-
mányi eredményeket és közösségi
szellemet felmutató tanulók képzé-
si költségeihez.”

(A dôlt betûs részek az érvény-
ben lévô Alapszabály módosításai)

(A jelenlévô hét elnökségi tag a
határozatot megszavazta.)

5. Dr. Markovics Tibor régiókép-
viselôi tisztségrôl való lemondása.

Az elnökség tudomásul vette a régió-
képviselô döntését és következô hatá-
rozatban foglalta állásfoglalást.

15/2003. (nov. 4.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta Dr.

Markovics Tibor elnökségi tag lemon-
dási nyilatkozatát és azt tudomásul ve-
szi. Az elnökség megköszöni Dr.
Markovics Tibornak az elnökségben
és a régióban végzett tevékenységét és
számít a Természetvédelmi Szakosz-
tály vezetésében további munkájára.
Az elnökség felkéri a Nyugat-magyar-
országi régió helyi csoport titkárait,
hogy az új régióképviselô megválasz-
tásáig jelöljenek képviselôt maguk
közül az elnökségbe. A jelölést 2003.
november 30.-ig tegyék meg. (A jelen
lévô hét elnökségi tag a határozatot
megszavazta.)

6. Egyebek
– 2004. május 26-28. között ismét

megrendezésre kerül az országos erdész-
verseny, melynek házigazdája a SEFAG
Rt. és a Dráva Völgye Középiskola. 

– Az elnökség döntött abban, hogy a
MEGOSZ elnökségi ülésein szavazati
jog nélkül, Ormos Balázs fôtitkár képvi-
seli egyesületünket. A MEGOSZ részé-
rôl az OEE elnökségi ülésein Dr. Sárvá-
ri János fôtitkár vesz részt.

– Dr. Bondor Antal volt Díj Bizottsá-
gi elnök meghívást kap a januári Kül-
döttközgyûlésre.  

– A következô titkári, szakosztályve-
zetô ülés és Küldöttközgyûlés 2004. ja-
nuár hónapban kerül megtartásra. (Ter-
vezett témák: ágazati stratégia, 2004. évi
elôtervek, Díj Bizottság megválasztása)

Az elnök megköszönte a résztvevôk-
nek a munkát és bezárta az ülést.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök

Hitelesítôk: Firbás Nándor
Apatóczky István
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Október 10-én az OEE Erdészeti Víz-
gazdálkodási Szakosztálya kihelyezett,
terepi ülést tartott a Mátrában, ahol a
résztvevôk megismerkedhettek az ERTI
ökológiai kísérleti területein folyó kuta-
tási tevékenységgel.

Az erdôterületekkel kapcsolatos öko-
lógiai kutatások története nem folyto-
nos, de immár évszázados léptékû. A té-
makör az utóbbi évtizedben ismét és
most talán tartósan is elôtérbe került. Ezt
különbözô nemzetközi kezdeményezé-
sek és szervezôdések is jelzik, mint ami-
lyen az „ICP Forest”, azaz a levegô-
szennyezés erdôre gyakorolt hatásának
vizsgálatára és megfigyelésére alakult
nemzetközi együttmûködés. Ehhez a
programhoz, mint közismert, hazai er-
dôvédelmi hálózat kapcsolódik, amelyet
az Állami Erdészeti Szolgálat megbízásá-
val az ERTI Ökológiai Osztálya mûköd-
tet. A hálózathoz meteorológiai és leve-
gôkémiai mérôállomások és ökológiai
kísérleti területek is tartoznak.

A szakosztály terepi programja elsô
helyszíneként a „Névtelen-bérc”-en ki-
alakított szabadtéri állomást kerestük
fel. Manninger Miklós röviden ismertet-
te az osztály tevékenységét, majd be-
mutatta a mérôállomást. Ezen a helyen
az alapvetô meteorológiai elemek mel-
lett a nedves és a száraz ülepedésre vo-
natkozó észlelések is folynak. Követke-
zô megállónk a meglehetôsen sokolda-
lúan felszerelt lucos kísérleti terület
volt. Itt rendszeresen mérik a lombko-
ronán áthulló és a törzseken lefolyó víz-
mennyiséget, kísérletet folytatnak az
avartakarót benedvesítô és azon átszi-
várgó vizek mennyisége és minôsége
meghatározására, 1x1 m-es hálókkal
gyûjtik az avarfelszínre hulló növényi
részeket, adatgyûjtôkkel is felszerelt
növekedésmérôkkel kísérik figyelem-
mel az egyes faegyedek vastagsági vál-
tozásait. A közelben egy mérôtorony is
található, amelyen több magassági
szintben meteorológiai és levegôkémiai
észlelések folynak. Felkerestük a bük-
kös kísérleti területet is, amely a
lucoshoz hasonló felszereltségû.

Mivel a Mátra eme vidékére az állan-
dó és idôszakos vízfolyások is jellemzô-
ek, ezért az Ökológiai Osztály már évek
óta tervbe vette két kisebb vízgyûjtôn
vízhozammérô mûtárgyak létesítését,
amely ebben az évben sikerült is. A léte-
sítmények még egészen újszerûek, talán
mi voltunk az elsô látogatói. Az egészen
kicsi, de az árvízi hozamok átbocsátásá-
ra is alkalmas mûtárgyakat korszerû, a
víznyomás érzékelésén alapuló, elektro-
nikus adatgyûjtôvel egybeépített mûsze-

rekkel szerelték fel. A mûtárgyak révén
értékes adatsorokat lehet nyerni a pata-
kok vízjárására vonatkozóan. Ilyen
nagyságrendû erdôvel borított vízgyûjtô-
kön, a Mátrán kívül még a Soproni-hegy-
ségben folynak vízhozammérések.

Mielôtt a következô helyszínre utaz-
tunk volna, rövid idôre megálltunk a
Csór-réti víztározónál, amely erdei pa-
takok vizét gyûjti össze, a környezô te-
lepülések vízellátása céljából. Ezt köve-
tôen az ERTI egyik legrégebbi „vizes”
kísérleti területét, a Kisnánai Eróziómé-
rô Állomást kerestük fel, amelyet csak-
nem ötven évvel ezelôtt létesítettek.
Mûködtetése nem volt mindig folyama-
tos, de az utóbbi években ismét rend-
szeres adatgyûjtés folyik. A mindössze
néhány ha-os vízgyûjtô területen
Kurucz György vezetett körbe minket, s
mutatta be a mérôhelyeket és a beren-
dezéseket. A program zárásaként az
Ökológiai Osztály helyi munkatársai jó-
voltából „fehér asztal” mellett beszél-
hettük meg a látottakat és hallottakat.

A nap során dr. Sitkey Judit és Man-
ninger Miklós készséges programveze-
tése révén betekintést nyerhettünk ab-
ba a kiterjedt és intenzív kutatómunká-
ba, amelyet az ERTI Ökológiai Osztálya
folytat az erdôterületek víz- és anyag-
forgalmának jobb megismerése érdeké-
ben. Meggyôzôdésem, hogy a szakosz-
tály-rendezvény résztvevôi érdekes és
értékes ismeretekkel térhettek haza.

dr. Kucsara Mihály
* * *

Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szak-
osztálya 2003. október 27-28-án tartotta
kihelyezett ülését a BAKONYERDÔ Rt.
Ugodi Erdészete vadászházában
Huszárokelôpusztán. Az ülés fô témája
az erdôgazdálkodás stratégiai tovább-
fejlesztésérôl szóló tájékoztató volt. 

Elôször Horváth László vezérigazga-
tó köszöntötte a szakosztályt, majd álta-
lánosságban bemutatta a Bakonyerdô
Rt. gazdálkodását, ezzel kapcsolatban
utalt az irányítási rendszerek szerepére.
Gazdálkodásuk rendezésre váró két
legfontosabb részterülete a fafeldolgo-
zás és a vadgazdálkodás.

A tájékoztató után dr. Marosi György
az ERTI tudományos osztályvezetôje is-
mertette az erdôgazdálkodás stratégiai
továbbfejlesztésével kapcsolatban elké-
szített munkát, amelynek a szerzôi: CMS
Vezetési Tanácsadó Kft., NYME EMK Er-
dôvagyon-gazdálkodási Intézet, Erdésze-
ti Tudományos Intézet. A stratégiai tanul-
mány az 1998-2002 közötti idôszakot és
az erdôgazdálkodás környezetét értékel-
ve, fogalmazott meg javaslatokat a továb-

bi teendôkre. Az értékelésbôl megállapít-
ható, hogy a részvénytársaságokban
összességében megvalósult a szakszerû
és tartamos erdôgazdálkodás, az elköte-
lezett és jól képzett szakgárda irányításá-
val. Sajnos az eredmény ez idô alatt felé-
re csökkent. Az ÁPV Rt. 5 milliárd Ft tá-
mogatást adott az rt.-knek és csak 150
millió Ft-ot vont el az 5 év alatt. A jövô-
ben a feladat-orientált finanszírozás meg-
valósítására célszerû törekedni, amikor
megfogalmazzák az elvárásokat és meg-
adják hozzá a forrásokat is. A jelenlegi
„termelés-típusú” gazdálkodást a „terme-
lési-szolgáltatási” mód kellene, hogy fel-
váltsa. A gazdálkodás célszerû alapegy-
sége az erdészet (termelô egység). Erre
építve lehet kialakítani az optimális
üzemméretû erdôgazdaságokat. Annyi
és olyan méretû részvénytársaságot cél-
szerû kialakítani, amelynek a  központját
az erdészetek el tudják tartani.

Ezt követôen Iványi Miklós minôség-
ügyi és KIR vezetô adott tájékoztatást az
új minôség- és környezetirányítási
auditszabvány (ISO 19011:2002) köve-
telményrendszer változásáról, sajátos-
ságairól. Az új szabvány 6 elôzô szab-
vány helyett érvényes. Nagyobb hang-
súlyt fektet a mûködô irányítási rend-
szer folyamatos fejlôdésének igazolásá-
ra, de elvárja azt is, hogy az audit (felül-
vizsgálat) értéknövelô hatású legyen.

Végül dr. Marosi György szakosz-
tályelnök tájékoztatta a tagságot az idô-
szerû eseményekrôl. Az elsô nap han-
gulatos vacsorával, és azt követôen kö-
tetlen beszélgetéssel zárult.

Másnap délelôtt a terepi bejárást a
Farkasgyepûi Erdészet igazgatója, Tímár
György az erdészet bemutatásával kezd-
te, majd Török András erdôfelügyelô, az
általa kidolgozott, a bükkállományok
nedves és száraz erdôtípusaira másként
alkalmazható, égtájorientált természetes
felújítási rendszer megismertetésével bô-
vítette tapasztalatainkat. 

Szakosztályülésünk programja Ba-
konybélben az Erdôk Háza megtekinté-
sével, majd Huszárokelôpusztán ebéd-
del zárult. A résztvevôk hasznos tapasz-
talatokkal és élményekkel gazdagodva
indultak haza. 

A szakosztályülés sikeréért köszönet
illeti Varga Tibort a szervezésért, és kü-
lön köszönetünket fejezzük ki Horváth
László vezérigazgatónak, aki nem csak
anyagilag támogatta rendezvényünket,
hanem a szakmai programot végig
megtisztelte jelenlétével, és rendelkezé-
sünkre állt.

Iványi Miklós 
szakosztálytitkár


