
R O V A T V E Z E T Ő : O R M O S B A L Á Z S 

1998. szeptember 3. Elnökségi ülés. 
Szavazati joggal rendelkezik: 9 fő. 

Határozatok: 
1. A fokozódó érdeklődés, növekvő szá

mú látogató, a konkrét további célok meg
valósítása érdekében egyetértünk abban,hogy a WOOD-TECH 
szervezését, lebonyolítását kuratórium irányítsa. Döntés: októ
beri elnökségi ülésen. 

A Faipari Tudományos Egyesülettel 1998. október 29-30-án 
a Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. szervezésében közös rendezvé
nyen veszünk részt. Egyetértés, 9 fő. 

2. Az 1998. szeptember 25-i régiótitkári értekezlet lebonyo
lítása után a következő elnökségi ülésre az ügyvezető titkár 
dolgozza fel a beérkezett észrevételeket, javaslatokat. Az El
nökség tárgyalni fogja az összeállítást és közli az E.L.-ban. 
Egyetértés: 9 fő. 

3. Az E.L. SzerkesztcTbizottságának elnöke által a Szerkesz
tőbizottság összetételére vonatkozó személyi javaslatot az El
nökség támogatja. Egyetértés, 9 fő. 

4. Az Elnökség az Erdészet tör ténet i Közlemények 
XXXVIII. sz. megjelentetését 100 000 Ft-tal támogatja. Egyet
értés, 9 fő. 

5. Az előző Elnökség határozatát kiegészítve az Elnökség 
jóváhagyja, hogy az SZJA 1%-ából (1997) a maradvány 94 
853 Ft-ot az Erdészeti Lapok szeptemberi költségeinek kiegé
szítésére használjuk fel. Egyetértés, 9 fő. 

6. A főtitkári munkakör betöltésére kiírt pályázatot az El
nökség eredménytelennek nyilvánította. Ezért új pályázatot kell 
kiírni az alábbi változásokkal (Egyhangú döntés): 

A pályázat beérkezési ideje: 1998. október 30. ..Német vagy 
angol nyelv ismerete előnyt jelent." Az állás a pályázatok el
bírálása után, 1998. december 1-től tölthető be. 

7. Az elnökség az alábbi személyeket jelölte az MTESz el
nökségébe: 

Elnöknek: Dr. Ginsztler János 
Alelnöknek: Tardy Pál 
EB elnöknek: Dr. Hajas József. Egyhangú. 
8. A következő kétnapos elnökségi ülés tárnája: arculat, stra

tégia. 
9. Az elnök két napilappal (Népszabadság, Magyar Nemzet) 

vegye fel a kapcsolatot, hogy az erdőgazdálkodásról és egye
sületünkről minél több tájékoztatás jelenjen meg. Egyetértés, 
9 fő. 

10. Az 1998. évi közgyűlés és a monori kiállítás időpont
jának egybeesése miatt szükséges az országos rendezvények 
időpontját egyeztetni (FAGOSz, TEOSz, MOSz) . Egyhangú 
döntés. 

1 1. Az Elnökség felhatalmazza Horváth József HCS titkárt, 
hogy a Kincses gyerekek számára összegyűjtött összeg felett 
rendelkezzen az egyesületre vonatkozó előírások szerint. A tit
kárság utalja az összegeket. Egyetértés. 

12. Az Elnökség felkéri Klemencsics Andrást az OEE kép
viseletére az UEF-ben (Európai Erdészek Szövetsége). Egy
hangú döntés. 

1998. október 8. Kihelyezett elnökségi ülés (Iván) 
Szavazati joggal rendelkezik: 10 fő. 

Határozatok: 
1. Dr. Szikra Dezső, a SZB elnöke felkéri Szakács Lászlót, 

hogy vegyen részt a Szerkesztőbizottság munkájában. Dr. Tóth 
János cikkét (mely a Francia Erdészeti Lapban jelent meg) 
kivonatosan közöljük az E.L.-ban. Felelős: dr. Szikra Dezső. 
Egyetértés. 

2. Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy tájékozódjék 
a készülő erdőgazdálkodási anyagról (FAGOSz, APV Rt.) -
amely az interneten jelenne meg - , és erről adjon visszajelzést 
az Elnökségnek. 

3. Az UTILIS Kft. felvetésére úgy határozott az Elnökség, 
hogy amennyiben a felajánlóknak megfelel, az OEE Elnöksége 
az Erdészeti Lapokon keresztül jogi személyeket, magánsze
mélyeket mozgósít Grétsy László „A mi nyelvünk" c. könyve 
kiadási költségeinek összegyűjtésére, de a bonyolítást nem vál
lalja. (8 igen, 1 tartózkodás, 1 a hirdetést is ellenzi.) 

Amennyiben ezt a választ nem fogadják el, az OEE nem 
vállalhat szerepet a könyv kiadásában. 

4. Dr. Viharos Zsolt készítsen tényeket közlő összefoglalót 
az. erdészeti közmunkáról az E.L. számára. Egyetértés. 

5. Az „Erdéírendezési Napok"-ról dr. Péti Miklós készítsen 
beszámolót az E.L. számára. Egyetértés. 

6. Az Erdészeti Információs Központ és Könyvtár áttelepí
tésével kapcsolatosan a következő elnökségi ülésen felkérjük 
Dobó István vezérigazgató urat, tájékoztassa az Elnökséget a 
tervekről. Egyetértés. 

I. A régióértekezleteken elhangzottakról a felvett jegyző
könyvek jelenjenek meg az E.L.-ban. Felelős: dr. Szikra Dezső. 
Egyetértés. 

X. A következő elnökségi ülésre hívjuk meg Szebeni Lászlót, 
a Nagykunsági Erdészeti Rt. vezérigazgatóját, hogy egyeztes
sük a vándorgyűléssel kapcsolatos tagsági és elnökségi elkép
zeléseket, egyúttal megismerjük a rendező Nagykunsági Erdé
szeti Rt. előzetes terveit. Egyetértés. 

9. A választmányi ülés foglalkozzon a Díjbizottság munká
jának korszerűsí tésével . Az Elnökség pénzjutalom helyett 
aranygyűrűt javasol a Bedő Albert és Kaán Károly emlékérmek 
mellé adni. Egyetértés. 

10. Kolozsvári Ákos vállalta, hogy különböző statisztikai 
adatok lehívására is alkalmas tagnyilvántartási javaslatot hoz 
a legközelebbi elnökségi ülésre. Elfogadása esetén az új rend
szernek 1999. március 30-ig működnie kell. Egyetértés. 

I I . Az Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztályát meg kell kér
dezni, hogy nem lenne-e alkalmasabb más, koraibb időpontot 
választani az ..Erdők Hete" rendezvénysorozat megrendezésé
re. Felelős: Ormos Balázs. Egyetértés. 

12. 1999. január 1-tól a tagság elvárásainak jobban megfe
lelő „Erdészeti Lapok"-nak kell megjelennie. „Kézzelfogható 
jele" legyen az új iránynak. Egyetértés. 

13. Dr. Sziklai Oszkár tiszteletbeli tagunkról emlékezzünk 
meg az E.L.-ban. Dr. Szikra Dezső. 

14. Rendez\'ények: 
- BayWa Agrár Kft. gépbemutató: november 11. 
- titkári, szakosztályvezetői értekezlet: Budapest, november 

20. 
- elnökségi ülés: november 27. 
- választmányi ülés: december 4. 

Egyesületi programok Kaposváron 
Két nagy sikerű programot is lebonyolított az Országos Er

dészeti Egyesület Kaposvári Csoportja 1998. november 17-én. 
A délelőtti rendezvény első előadója Dauner Márton, az 

M V M Erdészeti Hivatalának elnöke volt. A hazai erdészeti tér
ségfejlesztés és annak európai vonatkozásai című előadásában 
utalt rá, hogy az erdőtelepítéseknek és egyéb erdészeti fejlesz
téseknek integrálódniuk kell a táj- és térségfejlesztések egészé
be. E rendszer részleteit, valamint az EU csatlakozás erdészeti 
vonatkozásait is érintette az. előadó. Nádas József az Erdészeti 
Szolgálat kaposvári igazgatója a somogyi erdőterület bővítésé
nek lehetőségéről, és az erdőgazdálkodás helyzetéről adott tá
jékoztatót. 



Délután inkább a magánerdő-gazdálkodókat érintő témák 
kerültek napirendre. Nádas József Somogy erdőgazdálkodásá
ról adott képet, kiemelve a magánerdő-területek egy részének 
jogi rendezetlenségét, valamint az erdők kezelésénél tapasztalt 
szabálytalanságokat. Pintér Ottó, a SEFAG Rt. vezérigazgató
helyettese bemutatta a megye erdőterületeinek felén gazdálko
dó nagyvállalat munkáját. Utalt arra is, hogy a cég szakemberei 
már- jelenleg is végeznek szolgáltatásokat magánerdő-tulajdo
nosok számára, és készek ennek a tevékenységnek a bővítésére 
is. /)/-. Péti Miklós, az OEE magánerdő-gazdálkodási alelnöke 
a civil szerveződések fontosságáról beszélt. A magánerdcí-tu-
lajdonosoknak az OEE fórumait kell felhasználni arra, hogy 
szakmailag segítse őket, valamint közösen tudjanak fellépni ér
dekeik képviseletében. 

• 
Tájékoztatás a Fakereskedelmi Szakosztály 

rendezvényéről 
Az október 8-9-én megtartott szakosztály-összejövetelünk

nek a MEFAG Rt., Eger volt a házigazdája. 
Schmotzer András vezérigazgató átfogó tájékoztatást adott 

az erdőgazdaság munkájáról. 
Az elhangzottak röviden az alábbiakban foglalhatók össze: 
- A MEFAG Rt. ma a harmadik legnagyobb gazdaság az 

országban, 72 000 ha-on gazdálkodnak, miután 12 000 ha -
elsősorban Ózd térségében - kárpótlás címen kikerült a keze
lésükből. 

- Területük 50%-a valamilyen címzettség miatt védettség 
alatt van. 

- 650 ha a véghasználati redukált területük, üz.cmtervi tar
talékaik vannak, a B és a KtT esetében a természetes felújítás 
a céljuk, felújítási hátralékuk nincsen. 

- Ciklikussá vált a fakitermelés, a Felnémeti Fűrészüzem 
nem működik, nagyon hiányzik egy jól működő feldolgozó 
üzem a cégnél, bérmunkában dolgoznak fel nagyobb mennyi
ségű alapanyagot. 

- A Gyöngyösi Parkettagyár az Rt.-nek szerves része, 1998. 
évben 100 millió Ft alaptőke-emelésük volt, 184 millió Ft ka
matmentes hitelhez jutottak. 

- Az ország egyik legkorszerűbb csemetekertje Kaiban üze
mel, egy nagyobb erdőtelepítési programban reménykednek, 
ahol nagy tömegű csemetére lenne szükség. 

- 10 hagyományos erdészetük van (4000-14 000 ha terület
tel), 800-850 ha-os kerületekkel. 

- Vadászat: a 72 000 ha-ból 60 000 ha üzemi terület az 
éves árbevételnek 12-15%-át adja a vadászat! 

- A 3 üzemeltetett kisvasútnak évi 15-16 millió Ft veszte
sége van. 

- Az erdőgazdálkodás - művelés-használati - , valamint a 
szállítás területén szinte minden folyamatot vállalkozásban vé
geznek. 

A vállalkozókat a gépbeszerzésben segítik, műszaki fejlesz
tés gyakorlatilag nincs a cégnél. 

Kiss László, a M E F A G Rt. kereskedelmi osztályvezetője tá
jékoztatást adott a kereskedelmi munkáról. 

- Evi 160 em' nettó vastagfával rendelkeznek (40% T és 
B; 30% cser; 10% fenyő; 20% egyéb fafaj). 

- Mivel nincs fafeldolgozásuk, a teljes mennyiséget értéke
síteni kell. 6 5 % a sarangolt választék, kb. 40 e m 3 a rönk. Az 
alapanyagot nem a megye dolgozza fel, igen hullámzó a hazai 
igény. 

- A fahasználat nagyon kiszolgáltatott az. erdőfelügyelőség
nek és a természetvédelemnek, lermelésbarát magatartást és 
kapcsolatot szeretnének. 

- A termelésben a piaci igényekhez, igazodó választékolást 
kell megvalósítani és növelni kell a készültségi fokot (pl. tű
zifa-hasznosítás). 

- Jelentős a faszén-termelésük és komoly felvevő partner 
lett az Interspan (keményfában). 

- Az Rt. árbevétele 2,2 Md Ft, amiből 1,0 M d Ft a fahasz
nálat. 200 millió Ft az export. 

- Az értékesítési feladatok 60%-át a központ koordinálja, 
az erdészetek elsősorban készpénz-értékesítést végezhetnek. 

- Az exportban igen nagy hátrányt jelent a jelentős fuvar
költség, a 4000 m rönköt terítve kínálják. 

- A parketta árbevétele: 600-700 millió Ft; vadászat: 100-
120 millió Ft; csemete 100 millió Ft: faszén: 100 millió Ft. 

Duska József a Bükki Nemzeti Park igazgatója nagy érdek
lődést kiváltó előadást tartott. 

Az országban működő 9 nemzeti park lefedi a teljes terü
letet. 300 ezer ha a védett erdőterület, amelynek 1/3-a a B.N.P. 
felügyelete alá tartozik. 

Kiemelkedő jelentősége van a 20x5 km-es Bükk-fennsík; 
nak, a karsztvíz-készletnek, ahonnan naponta átlag 80 ezer m" 
ivóvizet emelnek ki Miskolc vízellátásához. 

A reliktum fajok száma 1300, 950 felfedezett barlang talál
ható. Ilyen környezetben csak természetvédelmi célú erdőgaz
dálkodás képzelhető el, a célok azonosak mndkét területen: a 
tartalmas erdőgazdálkodás. 

A fahasználatban természetvédelmi szempontból nincsenek 
gazdasági, csak ökológiai szempontok. A fakitermelési beso
rolásoktól kezdve keresni kell az együttműködést; 3 ha a leg
nagyobb véghasználati lehetőség. 

A gazdálkodók munkáját a szigorú előírások mellett rend
kívül korlátozhatják a kedvezőtlen időjárási viszonyok is, ho
lott a piac folyamatosan igénylené az árualapot. Az előadással 
kapcsolatban igen élénk szakmai véleménycsere alakult ki. 

Balogh József A Bioenergia Hungary Kft. menedzser igaz
gatója előadásában új oldalról közelítette meg a faaprítékra 
épülő hosszú távú energetikai terveiket. 

Az országol hat régióra osztották fel, amelyet 45 termelési 
körzetre bontottak. 

Alapvető céljuk: a hazai energiaellátásban 8-10%-os nagy
ságrendet helyettesíteni. 

Forrás: energetikai ültetvények, erdő faipari hulladék. 
A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területekből 18-

20%-ot kellene kivonni , ahol 3-5 éves vágásfordulóval 20 
t/ha/év hozamú ültetvényeket terveznek megvalósítani. 

A programhoz jelentős állami támogatással számolnak. Az 
eddigi felhasználás mellett a mezőgazdaság területén szeretnék 
az égető szárításikapacitás-hiányt kitölteni. 

A feladat magába foglalja: 
- az alapanyag-termelést (apríték), 
- az apríték folyamatos értékesítését (közraktározást), 
- tüzelőberendezések, szárítók tervezését, telepítését. 
2005. évtől komoly beállt állapot várható! 
A jelenlévők nagy érdeklődéssel és kissé hitetlenkedve fo

gadták a merész elképzeléseket, sok sikert kívántak a megva
lósításhoz és várják az eredményeket. (Az országban jelenleg 
24 kisebb-nagyobb faapríték-tüzelésű üzem működik.) 

Oláh János, a LIGNIWOOD osztályvezetője tömör előadá
sában általánosan értékelte az európai piaci helyzetet. 

Igen kedvezőtlenül érint bennünket a távol-keleti válság, az 
onnan Európába irányuló növekvő export, az ipari koncentrá
ció. Potenciális árualappal léptek a piacra ismét a jugoszláv 
utódállamok. Egyre fontosabb szempont lesz a kereskedelem
ben a partnerek közötti biztonság és kiszámíthatóság. 

Vágner László, a M E F A G Rt. Felsőtárkányi Erdészetének 
vezetője az erdészet munkáját ismertette. 

13 500 ha-on gazdálkodnak, ebből 3500 ha védelmi rendel
tetésű erdő (90%-ban a B.N.P.). 

A területen az 1800-as évektől üzemtervi gazdálkodás fo
lyik. Évi 23 000 m 3 a nettó kitermelésük (csak hóban-fagyban 
dolgozhatnak) és csak kerítés mellett 40-60 ha az évi felújítá
suk. 



Jelentős a vadászatuk, 700 nagyvadat ejtenek évente. Az 
1720-as években indult az erdei kisvasút. Részletes tájékoz
tatást kaptunk a tölgy száradásról, amely az 1970-es években 
jelentkezett. Még ma is 3000 m 3 az évi száradék. Az állomá
nyok kiritkulnak, felgallyasodnak a megmaradt fák, a terület 
gyomosodik, természetesen szinte nem újíthatok fel. Az anyag 
nehezen értékesíthető, alkalmatlan faszénégetésre is. A gazda
ságnál évi 30-35 e m 3 a száradék. (Borsod 30 e m 3 , Nógrád 
10-12 e m , Sopron 3 e m 3 . ) 

Az összejövetelen 32-en vettünk részt. Minden előadást 
élénk szakmai kiegészítés és vélemény kísért. 

Ezúton is köszönjük a M E F A G Rt. munkatársainak szívé
lyes és minden igényt kielégítő vendéglátását. 

Szalkay György 
a szakosztály elnöke 

• 
Tájékoztató 

Az Erdőfeltársái Szakosztály 1998. október 28-29-én az 
Ipoly Erdő Rt. Kemencéi Erdészetének területén tartotta meg 
ülését azzal a céllal, hogy a W O O D - T E C H keretében megren
dezett Erdészeti Szakmai Találkozón a természetvédelem és 
erdőfeltárás között megkezdett párbeszédet folytassa. Ennek 
érdekében a kibővített szakosztályülésre meghívót kaptak a ter
mészetvédelem képviselői is (Duna Ipoly Nemzeti Park, Bükki 

Nemzeti Park). Az erdőgazdaság helyzetét és tevékenységét 
Kiss László vezérigazgató ismertette. Kiemelte, hogy az ÁPV 
Rt. által nyújtott reorganizációs keret jelentős részét az erdő
gazdaság feltárásának korszerűsítésére kívánják fordítani. Az 
így megnövekedett saját forrásokat újabb források bevonásával 
szeretnék bővíteni, amelyhez kéri a társhatóságok segítő támo
gatását. A Kemencéi Erdészet természeti adottságait Karnis 
Gábor erdészetvezető ismertette. Bemutatta az erdőfeltárás ala
kulását a térségben, valamint ennek hatását az erdőgazdálko
dásra. Az erdészet teljes területe a Duna Ipoly Nemzeti Park 
területére esik, amely mértékadóan meghatározza az erdőfeltá
rás peremfeltételeit, de nagyban könnyítané a helyzetet, ha a 
kezelési tervek már ismertek lennének. Az erdőgazdaságnál fo
lyó útépítésekről Mikle Tibor adott tájékoztatást. A szűkebb 
szakmai témakörben dr. Kosztka Miklós foglalta össze azokat 
az alapelveket (arányosság, állékonyság, anyagfelhasználás, 
fenntarthatóság), amelyekkel műszaki szemlélettel a termé
szetvédelem igényeit is le lehet írni. Dr. Szilasi Zoltán a tájba 
illesztést, a fenntartandó migráció megvalósításának fontossá
gát és a nem kívánt migráció hatását elemezte. Felhívta a fi
gyelmet az alsóbbrendű utak tervezéséhez kidolgozott tervezési 
irányelvek használatára. Duska József átfogó elemzést adott az 
erdőfeltárás és a természetvédelem kapcsolatáról. Előadásában 

kifejtette, hogy az útépítés nem tekinthető az erdőfeltárás 
egyetlen eszközének, egyes területeken az mas eszközökkel is 
megoldható. Az ideális hálózatot úgy javasolja kialakítani, 
hogy az minden cél és szempont szerint kedvező megoldási 
eredményezzen. Célszerűnek tartaná, ha megszületettek azok a 
korábbi javaslatokban megemlített erdőfeltárási regionális ter
vek, amelyek az erdőfeltárási alaptervekre támaszkodva a teljes 
feltárt terület úthálózatát egységes szemlélet szerint rögzítenék. 
Az útépítési és útüzemeltetési anyagokat a természetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell kiválasztani, az utak víztele
nítésének kialakítását a kedvezőtlen hatások csökkentésével 
kell megoldani. Dr. Szikra Dezső á. biodiverzitás és tájvédelem 
fontosságának hangsúlyozása mellett rámutatott arra. hogy az 
erdőterületekre készülő környezeti hatástanulmányok nem er
dészeti jellegűek, azok általában irodalmi feldolgozások. En
nek oka, hogy az erdészeti sajátosságokra nincs kidolgozott 
tartalmi és formai követelmény, azok megrendelői érdekeket 
szolgálnak, valamint a kidolgozásra nem áll rendelkezésre ele
gendő idő. Az előkészítés fontosságát hangoztatva szintén utalt 
a regionális tervek fontosságára. Felszólalásában ismertette a 
kezelési tervek elkészítésének problémáit, azok összehangolá
sai az üzemtervekkel, valamint a témába vágó kutatási ered
mények beépítését és hasznosítását. A felvetett kérdésekre dr. 
Kosztka Miklós válaszában ismertette a hálózattervezés, az út-
tervezés újonnan megfogalmazott alapelveit és az ezekhez kap
csolódó új tervezési eljárásokat, majd kitért az útépítések és 
az. építőanyagok kérdésére. Beszámolt a Magyar Mérnöki Ka
mara és az FVM között folyó egyeztetésekről, ami a tervezői 
jogosultság kérdésének megoldására irányul. Bak Júlia rámu
tatott arra, hogy az erdőgazdálkodás és a természetvédelem 
egyaránt társadalmi igényeket elégít ki, ami megkívánja a kö
zös álláspontok kialakítását. A természetközeli erdőgazdálko
dást jellemző' kis területű beavatkozások megvalósítása (terve
zése, végrehajtása, ellenőrzése) csak sűrűbb téltáróhálózattal 
biztosítható. A kezelési tervek és a végrehajtási rendeletek hi
ánya nagymértékben gátolják a harmonikus együttműködés ki
alakulását: Gergye András a többletköltségek fedezésének for
rása iránt tette fel kérdését, Luthonszky Zoltán a többtulajdo
nosú erdőterületen folyó nehézségekre hívta fel a figyelmet. 
Tarja ni Antal ismertette azokat a kedvezőtlen hatásokat, ame
lyek a műszaki vonalon dolgozó magántervezőket érik a ter
vezői jogosultság hiánya miatt. Wagner Tibor hozzászólásában 
felhívta a figyelmet arra, hogy az Ipoly Erdő Rt. feltarts;!!:.i a 
Szakosztály felmérése szerint az országban a legalacsonyabb. 
Ilyen feltártság mellett az erdők kezelése, védelme nem meg
oldható. A természetvédelem szakembereitől azt kéri, hogy fel
tételeik meghatározása mellett segítsék elő a szükséges feltárás 
megvalósítását az Ipoly Erdő Rt. területén. Bogár István el
mondta, hogy az erdőfeltárási alaptervek elkészítésével az öt
venes években már gyakorlatilag területfeltárást valósítottak 
meg. 

A szakosztályülés ezután ajánlásokat fogadott el, amely sze-
rint: 

• felkérik a természetvédelem képviselőit, hogy az 1981, 
évben megjelent Erdészeti Utak Tervezési Irányelveit vizsgál
ják felül, és tegyék meg azokat a konkrétan megfogalmazott 
javaslatokat, amelyeket - egy átdolgozott műszaki irányelvben 
beép í tve - mrá t e r v e z é s k o r f i gye l embe veszik a termé
szetvédelem szempontjait; 

• felhívja az. illetékesek figyelmét arra, hogy a tervzeői jo
gosultság szabályozása rendezetlen, egyben kérik, hogy a prob
lémák megoldásában működjenek közre, mert a kialakult álla
pot kedvezőtlenül érinti az erdőfeltárást, az erdészeti útépítést 
és az erdőmérnökök elismertségét; 

• az erdészeti utak a társadalom által megkövetelt közcélo
kat is szolgáló tartamos és többcélú erdőgazdálkodásban az. 
erdő infrastrukturális létesítméynei, amelyek létesítése és fenn-



tartása a gazdálkodás eredményeiből nem finanszírozható, te
hát annak támogatása feltétlenül szükséges. 

A szakosztályülés résztvevői megtekintették az erdészet út
hálózatát, megismerték annak állapotát, valamint Kemence 
község - Hont vármegye egykori székhelyének - nevezetessé
geit. 

Az Erdőfeltárási Szakosztály az Ipoly Erdő Rt. területén 
megtartott szakosztályülését nagyon hasznosnak ítéli, mert a 
természetvédelem és az erdőfeltárás szakemberei között meg
indult egy előremutató párbeszéd, aminek eredménye egymás 
törekvéseinek megismerése, a közös érdekek feltárása, illetve 
az álláspontok közelítése. 

• 
A Gépesítési Szakosztá ly 1998. december 3-án a piliscsa

bai Mezőgazdasági , Informatikai Középiskolában - mely a 
GATE gyakorlóiskolája - tartott ülést. A színhely kiválasztá
sának indoka, hogy a szakközépiskolában 1987 óta erdészeti 
gépész irányultságú szakképzés is folyik. 

Az ülés első napirendi pontjaként Mendli László igazgató 
adott tájékoztatást az iskoláról, ahol jelenleg: 

- mezőgazdasági gépész és 
- mezőgazdasági, informatikai szakmacsoportos „világban

ki" képzési modell szerinti oktatás folyik. 
Utóbbinak, a mezőgazdasági szakmacsoporton belül része 

az erdészeti gépész irányultságú szakképzés, mely maximum 
6 évet fog át úgy, hogy: 

- az 1-2. év alapozás szakmai orientációval, 
- a 3-4. év szakmacsoportos alapozás. 
- az 5-6. év pedig szakirányú képzés. 
A képzés során a tanulók: 
- a 4. év végén szakközépiskolai szintű érettségi vizsgát 

tesznek és választásuk szerint tovább maradnak az iskolában 
vagy átlépnek a felsőoktatásba; 

- a tovább maradók egy év után gimnáziumi szintű érettségi 
vizsgát vagy adott szakmában szakmunkás vizsgát, a 6. év vé
gén pedig technikusi vizsgát tehetnek. 

A mi szakterületünkre tehát a képzésből erdészeti gépész 
szakmunkás és erdészeti gépésztechnikus végzettséggel kerül
hetnek ki a tanulók, akik a képzés során a kimenettől függet
lenül: 

- motorfűrész-kezelői, 
- fakitermelői és 
- közelítőgép-kezelői 

szakképesítést is szerezhetnek, melyek az Országos Képzési 
Jegyzék szerinti szakképesítések. 

A napirendi ponthoz kötődően a résztvevők megtekintették 
az iskola laboratóriumait, műhelyeit és az erdészeti gépész ok
tatást segítő gépparkját. 

A második napirendi pont kereteben a PENDA Kft.-t mu
tatta be Fejér Lajos ügyvezető igazgató és Nadobán Erika ter
mékmenedzser. A PENDA Kft. elsősorban olasz forrásból szár
mazó mezőgazdasági és erdészeti gépek kereskedelmével fog
lalkozik. Erdészeti gépkínálatában meghatározóak az erdőmű
velési gépek (tuskóforgácsolók, vágáshulladék-aprítók, ekék, 
talajmarók, permetezők stb.). A kft. üzletpolitikáját az jellemzi, 
hogy: 

- adott technológiai folyamat egészéhez kínálja a gépesítési 
hátteret. 

- eladott gépeinek karbantartó-javító hátteret is igyekszik 
biztosítani. 

A harmadik napirendi pontban a Stihl Kft. képviseletében 
a kft. munkatársai, Horváth Árpád és Bogdán Lajos mutatták 
bc - szóban és gyakorlati bemutató keretében is - a kft. új
donságait. 

Ezt követően a szakosztály: 
- összeállította az 1999. évi munkaterv tervezetét; 

- új tagfelvételekről döntött (a Gépesítési Szakosztály új 
tagjai: Brasch József - Rába Rt., Kiss Mihály - Berger Kft., 
SzliczJci József - Kaposgép-Szol Kft.); 

- egyetértett azzal, hogy a rendezvénynek helyt adó szak
középiskolában a következő tanévtől erdészeti gépész témájú 
tanulmányi verseny induljon, mely évről évre kerüljön meg
rendezésre, a szakosztály védnökségével, és a „Dr. Szepesi 
László Erdészeti Gépész Emlékverseny" nevet viselje. 

A napirendi pontok vitájához. Ambrus Ildikó, dr. Horváth 
Béla, Kiss Béla, Rákosi József Remenyik Imre és Szamosi Fe
renc szólt hozzá. 

A jól sikerült rendezvényért köszönet illeti a házigazdákat, 
a PENDA Kft- t és a STIHL Kft.-t. 

Dr. Horváth Béla 
szakosztály-elnök 

• 
Közlemény 

A Szeniorok Tanácsa (SzT.), a Táj- és Környezetfejlesztési 
Szakosztállyal (TKSz.) közösen 1998. november 26-án rendez
te az évzáró ülését. Az ülést levezető Szász Tibor napirend 
előtt meleg szavakkal emlékezett meg Jéröme Renéró'l, az SzT. 
előző ülése óta elhunyt tagjáról. Az ülésen résztvevő 31 fő egy 
perces néma felállással tisztelgett szeretett barátjuk emlékének. 

Első napirendi pontként Káldy József az OEE új elnöke 
„Az új Elnökség célkitűzései és a szakosztályokkal szemben 
támasztott követelményei" címen tartott előadást. Az ismerte
tett célkitűzések közül, mint legfontosabbakat a következőket 
emeljük ki: 

- Nyitottá tesszük az OEE-t a magánerdő-birtokosok szá
mára is. 

- Törekszünk arra, hogy a taglétszámot 4000-re emeljük; 
- A Soproni Kiállítással, az Erdők Hetével és a Vándor

gyűléssel, valamint az erdőgazdálkodást je l lemző fontos infor
mációk közreadásával jó kapcsolatot tervezünk kiépíteni a 
nagyközönséggel. 

- Jó csapatmunkával tervezzük kialakítani azt, hogy szak
mai téren az O E E tagsága egységesen legyen képes fellépni. 

- Az „Erdészcsillag Alapítvány" megteremtésével az erdé
szözvegyeken, árvákon, egyedül maradt tehetetleneken kívá
nunk segíteni. 

- Az OEE Könyvtárának a Csillagvölgyből a Budakeszi útra 
történő áthelyezésével aktív információs központot és klub
életet tervezünk teremteni. 

- Az, Erdészeti Lapokat a közakaratnak megfelelően tovább
ra is fontosnak tartjuk és abban az elméleti és gyakorlati kér
déseket megfelelő arányban szerepeltetjük, bővebb teret bizto
sítunk a szakmai vitáknak. 

- Újra kísérletet teszünk a székházunk visszaszerzésére, ha 
szükséges, ezt bírósági útra is tereljük. 

- A szakosztályoktól e célok megvalósításához kérünk aktív 
közreműködést. 

Következő napirendi pontként Szász Tibor a SzT. elnöke 
ismertette azt a tervezetet, amelyben kérik az OEE Elnökségét, 
hogy tegyenek lépéseket a Soproni Egyetem elnevezésének és 
szervezeti felépítésének olyan változtatására, amelyikből min
denki számára egyértleműen kitűnik, hogy ott a több mint két
száz éves múlttal rendelkező felsc'ífokú erdészeti oktatás is fo
lyik. 

Hajak Gyula SzT. elnökh. és ,S'. Nagy László, a TKSz. el
nöke ismertette a SzT. és a TKSz. 1998. évi tevékenységét és 
az 1999. évi programját. Szász Tibor tolmácsolta az SzT. tag
jainak Führer Ernő ERTI főigazgató meghívását a rododend-
ron virágzásának idejére Sárvárra, a korszerűsített Kísérleti Ál
lomás bemutatására. 

Az előadottakkal kapcsolatos vitában a következők vettek 
részt: Dr. Tarján Lászlóné, dr. Sipos Árpád, dr. Dobos 'Tibor, 



dr. Ráczné, Schneider Ildikó, Zágoni István, dr. Erdős László, 
Pechtől István. Tarjáni Antal, dr. Madas László, dr. Kollwentz 
Ödön, Halász Aladár, Tokodi Mihály, Pápai Gábor. 

Záró programként levetítésre került az 1937-ben készült „A 
Leányvári Boszorkány" c , a selmeci akadémisták életéről szó
ló muzeális film. 

Dr. Szász Tibor 

• 
Az Országos Erdésze t i Egyesüle t és Gépesí tési Szakosz

tálya 1998. november 11-én a Kisalföldi Erdészeti Rt. területén 
tartott ülést, melyen meghívottként részt vettek az Erdőhasz-
nálati, az Erdó'mú'velési, az Érdekvédelmi, valamint a Magán
os Társult Erdőgazdálkodók Szakosztály tagjai is. A rendezvé
nyen a BayWa Agrár Kft. mutatkozott be az erdészeti terület
nek. 

Az ülésen először dr. Magas László, a rendezvénynek helyet 
adó erdőgazdaság vezérigazgatója, majd Káldy József, az OEE 
elnöke köszöntötte a mintegy 100 résztvevőt. Ezt követően a 
BayWa Agrár Kft. tevékenységét mutatta be Schmidt Pál ügy
vezető igazgató, Szőcs János műszaki igazgató és a kft. további 
területi képviselői. 

A német érdekeltségű kft. mező- és erdőgazdasági gépek, 
vegyszerek és kenőanyagok forgalmazásával van jelen a ma
gyar piacon. 

A nap délutánján a Kisalföldi Erdészeti Rt. Győri Erdésze
tének területén terepi bemutatóra került sor, ahol álló gépbe
mutatót, vegyszer- és kenőanyag bemutatót, valamint számos 
üzemelő gépet tekinthettek meg a résztvevők. 

A bemutatott gépek között: 
- FENDT traktorokat (üzem közben is, közelítésben, csör

lővel felszerelve); 
- közelítőcsőrlőket; 

- Husqvarna gépeket (motorfűrészeket, tisztítófűrészeket); 
- kézi szerszámokat: 
- vegyszerkenő gépet; 
- háti motoros permetezőgépet; 
- ültetőgépet; 
- gödörfúrót és 
- felkészítő gépeket (POSCH-féle hasító-, daraboló- és ka

rókészítő gépeket, üzem közben is) láthattunk. 
A jól sikerült rendezvényért köszönet illeti a BayWa Agrár 

Kft.-t és a rendezvénynek helyet adó Kisalföldi Erdészeti Rt.-t. 
Dr. Horváth Béla 
szakosztálv-eln ök 

• 
Az M T E S z a lakuló EU Bizottsága 1998. október 29-én 

tartotta alakuló ülését az alábbi témapontokkal: 
1. Tájékoztató a megalakítandó EU Bizottság feladatairól, 

az előzetes felmérés eredményeiről. 
2. A Külügyminisztériummal kötött „Együttműködési Ke-

retmegállapodás"-ból adódó feladatok, a csatlakozási folyamat 
eddigi tapasztalatai, további elképzelések. 

Az alakuló bizottságba az MT E Sz 20 társegyesülete jelezte 
részvételi szándékát. 

Első napirendi pontként dr. Ginsztler János, az MTESz al
elnöke ismertette a jelentkezési kérdőív alapján a Bizottság fel
adatkörére tett társegyesületi javaslatokat. 

A főbb javaslatok: szabványok, minőségtanúsítás, technoló
giai transzfer, jogharmonizáció. 

Az előadó kiemelte, hogy a csatlakozás szempontjából rend
kívül fontos a nem kormányzati szervek véleménye és ezért 
az információáramlás elősegítését jelölte meg a Bizottság fő 
feladatként mind a termelők, mind a kormányzati szervek irá
nyába. 

Ennek megoldásában segítséget nyújthat az MTESz Tech
nika Ház hálózata és szakmaspecifikus konferenciák megren
dezése. 

Második napirendi pontként Pelikán Lajos, az MTESz Jász-
Nagykun-Szolnok megyei szervezetének ügyvezető igazgatója 
az általuk e tárgykörben végzett tevékenység alapján határozta 
meg a fő feladatokat: 

- a lakosság tájékoztatása (Európa Napok szervezése), 
- a vállalati vezetők tájékoztatása, 
- a tájékoztatásnál a fiatalság mint célcsoport előtérbe he

lyezése. 
Dr. Ginsztler János felkérte a résztvevőket, hogy saját szak

területük EU csatlakozásának követelményeiről, a jelenlegi és 
elérendő helyzet között lévő különbségekről, illetve a sarkala
tos problémákról a legközelebbi ülésen tájékoztassák a Bizott
ságot. 

Klemencsics András 



Kardos Rezsó emlékezete 

Kardos Rezső 1923-ban Sop
ronban született. A bencés gimná
zium elvégzése és érettségi után a 
szülőföldi és személyi indíttatá
sok köve tkez tében 1941-ben a 
Soproni Akadémia Erdészeti Ka
rára felvételt nyert. Tanulmányait 
és személyi előmenetelét kettétör
te a II. világháború. Besorozták 
katonának, előbb a frontra, majd 
amerikai hadifogságba került. Ha
zatérése után az akkori polit ika 
szinte az ő hibájának tüntetve fel e kényszerű kirándulást, aka
dályozta, n e m segítette továbbtanulását. Ekkor az. ERTI-nél 
gyakornoki munkát vállalt, és a munkavégzés mellett ösztön
díjasként fejezte be az egyetemet, 1950-ben diplomázott. E ne
héz évek miatt egy életre hátat fordított a politikának, a szak
mai munkában családtagjai és szerettei emberbaráti megbecsü
lésében és szeretetében látta és találta élete értelmét. 1954-ig 
az ERTI soproni állomásán kutatómérnökként dolgozott. Az. 
ERTI átszervezésével és a soproni állomás megszűntével fel
eségével közösen új munkahelyre, Kisterenyére, előbb a Cser
háti, majd a Mátrai Erdőgazdasághoz került. Erdőművelési 
szakfelügyelőként dolgozott. A mátrai évek számára örömtel-
jesck voltak. Gyermekei ott születtek, az erdőgazdasági dolgo
zókkal meleg baráti kapcsolatokat épített ki, mint szakembert 
és embert tisztelték és megbecsülték. 

1968-ban az erdóírendezőségek és az erdőfelügyelőségek 
megalakulásával új szakmai lehetőség nyílt számára. Minisz
tériumi és baráti ösztökélésre megpályázta, majd kinevezték a 
Szolnoki Erdőfelügyelőség vezetőjévé, és a család Szolnokra 
költözött. Ez a munka kihívást és nagy szakmai feladatot je 
lentett számára, hiszen Szolnok, Pest és Békés megyében mint
egy 90 ezer hektár erdő szakfelügyeletét kellett ellátni, vala
mint évente 1000 ha új erdőt telepíteni e mezőgazdasági kör
nyezetben. Munkája mellett vállalta, hogy ebben az erdészeti 
hagyományok nélküli környezetben az erdőtelepítésekhez te
rületet, az erdészeknek munkát, és ezáltal szakmai és erkölcsi 
elismerést teremt, és az erdész szakembereket egységes szak
mai szervezetbe tömöríti. így három cikluson keresztül vállalta 
az Országos Erdészeti Egyesület helyi csoportjának titkári fel
adatát, melyet kitűnően végre is hajtott. Munkájában sohasem 
az egyéni, anyagi érvényesülés, saját szakmai babérjainak meg
szerzése volt a cél, hanem az erdészszakma elismeréséért, meg
becsüléséért dolgozott. Mint embert mindnyájan szerettük, tisz
teltük, megbecsültük. Irodájának ajtaja és szíve mindig nyitva 
állt bárki számára. A haragot és a rosszindulatot nem ismerte. 
Emberi egyenes magatartása, sudár termete, ősz halántéka és 
meleg őszinte tekintete, nagy szaktudása és munkamódszerei 
alapján aktív tevékenysége alatt mindnyájan a szakma első em
berének tekintettük. Munkáját a minisztérium és a felső szintű 
szakmai vezetés is elismerte. METESz-díjban részesült, majd 
1969-ben M É M fásítási plakettet, 1975-ben Kecskeméten az 
egymillió hektár erdő telepítéséért emlékérmet, 1986-ban a 
szolnoki Erdészeti Vándorgyűlés alkalmával fásítási emlékpla
kettet kapott. 

1983-ban vonult nyugdíjba, azonban a szakmai élettől nem 
vált meg, mint erdész, tíz éven keresztül tevékenykedett a TSz 
Szövetségnél, majd az ezt követő 5 évig, haláláig a tiszasasi 
Rákóczi szövetkezet erdészeti munkáját irányította. 

o 
Most csendesen lehajtott fővel, megfáradt, betegségtől meg

gyötört testedtől búcsút veszünk. Fáj ez a búcsú, mert egy me
legszívű, igaz barát közelségével szegényebbek lettünk. Tudjuk 
Isten akaratát, a természet olykor kegyetlen törvényeit zokszó 
nélkül tudomásul kell vennünk. Kegyes volt viszont hozzánk 
a Sors, hogy személyeddel megáldott, és szeretetednek, barát

ságodnak részesei lehettünk. A koszorúba és csokorba kötött 
vágott virág jelképezi tested múlandóságát. A halk zene, a 
gyertyaláng, a harang kondulása, az általunk elmondott csendes 
ima szellemed és lelked örökkévalóságát jelenti. 

Ha csendes szellő simogatja fejfádat, hozza el Neked a sze
retett szülőföldi környezet, a soproni fenyvesek halk suhogását, 
a mátrai bükkösök komor méltóságteljes hangulatát, az általad 
és közreműködéseddel létesült alföldi tölgyesek, akácosok, 
nyárasok hálás köszönetét. 

Kardos Rezső Isten veled! 
Búcsúzunk, de nem feledünk. 

KAUZLI KÁLMÁN oki. erdómérnök 
(1942-1998) 

• H 

1942. ok tóber 27-én születet t a 
Veszp rém megyei Ukk községben. 
Szülei pedagógusok, akik kora ifjúsá
gától a természet szeretetére nevelték. 
Elemi iskoláit Zalaerdődön, középis
koláit a sümegi Kisfaludy Gimnázi
umban végezte. 1961-ben felvételizett 
Sopronban, ahol erdőmérnöki okleve
lét 1966-ban szerezte meg. Halk sza
vú, alkalmazkodó, de az igazságért ki
álló emberként ismerték meg évfo
lyamtársai. 

Friss diplomásként a Keszthelyi Állami Erdőgazdasághoz, 
került, ahol műszaki vezetőként a Balaton-felvidék erdeinek 
szolgálatában ismerte meg a gyakorlati erdőgazdálkodás prob
lémáit, örömeit, intézkedéseinek eredményét. 

Tapasztalatait következő munkahelyén az államigazgatás
ban, a Tapolcai Járási Hivatal Mez/ígazdasági Osztályán ka
matoztatta, segítve a járás szövetkezeteinek nehezen, sok prob
lémával induló erdőgazdálkodási tevékenységét. 1970. évtől az 
Alsópéli Állami Gazdaságnál ágazatvezető volt. majd utolsó 
munkahelyén 1975. évtől a Jászfényszarui „Béke" Mezőgaz
dasági Termelőszövetkezetnél ágazatvezetőként dolgozott ha
láláig. 

A szövetkezeti erdőgazdálkodás sok tapasztalattal rendelke
ző, kiváló gyakorlati tudást felhalmozott, hűséges és nagy szor
galmú munkását veszítette el benne. A rendszerváltást követő
en az őt je l lemző halk szóval, de annál meggyőzőbben érvelve 
tett hitet az újszerű közös gazdálkodás lehetőségei és annak 
eredményes működtetése mellett. Súlyos tragédiaként élte meg 
fia elvesztését. A munkában, a közösség érdekében végzett te
vékenységben lelte meg vigaszát. Szeretett szakmája mellett 
megszervezte lakóhelyén a bélyeggyűjtők körét és szabad ide
jében nagy kedvvel hódolt kedvenc sakk sportjának és a ze
nének. 

Ahogyan élt, úgy viselte a gyors lefolyású félelmetes be
tegséget, szótlanul, bizakodva felépülésében. 

Családtagjai, jászfényszarui munkatársai és évfolyamtársai 
kísérték utolsó útján a balatonrendesi temetőbe szülei közelébe, 
ahol két fiatal nyírfa vigyázza sírját. A tevékeny, a családjáért, 
a közösségért és a szakmájáért munkálkodó élete emlékét sze
retettel megőrizzük. 

Beró Csaba 

1959-ben Szegeden végzett 
erdésztechnikusok negyvenéves találkozóját 

szervezzük. 
Kérem a jelentkezéseket 

Putnai József 8093 Lovasberény, Erdészet 
címre megküldeni. 
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A főtitkári állásra kiírt pályázatra beérkezett anyagokat az Elnökség megvitatta, és úgy döntött, 
hogy 1998. december 1 -tol 

Ormos Balázst 
bízza meg a főtitkári teendők ellátásával. 

MEV y99 Magánerő és Vállalkozás 
Szakvásár és Találkozó 1999. május 14-15-én Monoron 

Első fe lh ívás a kiál l í tók részére 

Tisztelt Asszonyom/Uram! 
1999. május 14-15-én immár negyedszer rendezzük meg a M E V '99-et . az erdőtulajdonosok, a 

magánerdő-gazdálkodás beszálítói és vevői egyre népszerűbb országos találkozóját. Az esemény 
igen jó alkalom arra, hogy kiállítóként Ön, illetve cége megjelenjen és potenciális vevőinek bemutassa 
termékeit és szolgáltatásait, akár működésük közben is. A rendezvény helye a Budapesttől 35 km-re. 
a 4. sz. főút mentén Monor belterülete és a M O L benzinkút között fekvő erdőterület. 

A részvétel díja kiállítónként előreláthatólag 100 000 Ft + áfa, mely tartalmaz elektromos csati 
ko/.ást (220 V, 10 amper), egy katonai sátrat (kb. 4x4 m), egy asztalt és négy széket, valamint koriátló 
kiállítóterületet. 

Kérjük, jegyezze elő részvételét jövő évi naptárában és tájékoztasson bennünket részvételi szán 
dekáról, hogy a szerződéstervezetet megküldhessük Önnek. 

Reméljük, viszontlátjuk rendezvényünkön. 
Tisztelettel: 

ERDŐSZÖV Rt. 
2200 Monor. Kiss Ernő u. 17. 
Telefon és fax: 06 (29) 410-387, 411-460. 413-115 

MEGHÍVÓ 
IGOÍVtS Aí OSS Z f  ROESÍET! fC'ttSUltT 

NI AGYAR POSTA 

Az 

ERDÉSZETI MÚZEUM 
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, kedves családját, 

munkatársait, barátait és ismerőseit 

Erdészeti vonatkozású magyar 
bélyegek, érmek és plakettek 

című időszaki kiállítására. 

A kiállítás helye: Erdészeti Múzeum 
Sopron, Templom utca 4. 

Megnyitás: 1999. január 7. 

Megnyitotta: Barátossy Gábor, 
a F V M Erdészeti Hivatala elnökhelyettese. 

Megtekinthető: 1999. február 14-ig 
szerda kivételével 10-13 óráig. 




