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Az elõzetes meghívóban jelzett idõ-
pontban, 2010. március 18-19-én Felsõ-
tárkányban a Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatóság Nyugati Kapu Oktató- és Láto-
gató Központ  épületénél gyülekeztek
az OEE Erdõmûvelési Szakosztály  tag-
jai a Tisztújító Közgyûlésre és az azt kö-
vetõ szakmai programra.

Délután a Bükki Nemzeti Park, az
EGERERDÕ Zrt., valamint az MGSZH Er-
dészeti Igazgatóság szakembereinek
közremûködésével „erdõgazdálkodás
nemzeti parki területen” témájú terepi
programon vettünk részt. A bemutató
során a Felsõtárkányi Erdészet példáján
kersztül kaptunk képet az EGERERDÕ
68%-ban valamilyen természetvédelmi
korlátozással érintett gazdálkodásáról,
mely a Felsõtárkányi Erdészet esetében
88% Nemzeti Parki védettséget jelent. Az
Erdészet a 2006.01.01.-tõl érvényes erdé-
szeti üzemtervét 2008. december végén
kapta kézhez az üzemtervi tárgyalás
záró jegyzõkönyvének véleményeltéré-
se miatt. A BNPI ugyanis azt kérte, hogy
az Erdészet védett területének negyede
ne vágásos üzemmódban legyen tervez-
ve, jóllehet az erdõtörvény szakmai
szempontja alapján készült erdõterv en-
nél jelentõsen kevesebb arányban tartal-
mazott ilyen elõírást. 

Jelenleg a Felsõtárkányi Erdészet te-
rületének védett részén 400 em3 gazda-
sági vágáskor feletti fatömeg van.

Este Duska József, a BNPI igazgatója
tartott vetítettképes elõadást a Nemzeti
Park sokrétû és átfogó munkájáról.

A vacsorát és az azt követõ éjszakába
nyúló baráti beszélgetést Kalló Imre er-
dész-borász színes és élményszámba
menõ kommentárjával kísért borkósto-
lója tette feledhetetlenné.

Másnap „gazdálkodás a falopások-
kal- és erdõtüzekkel sújtott Ózd térsé-
gében” témájú programmal folytatódott
a régi-új vezetõség által magas színvo-
nalon szervezett szakmai program.

A szociálisan fokozottan hátrányos
helyzetû lakosságú térségben a falopá-
sok és a tûzzel érintett területek többsé-
gében egybe esnek. Így, az egyik legjobb
termõhelyen és legértékesebb bükkösök
helyén elakácosodott, elbozótosodott
utódállományok alakulnak ki. Ilyen tár-
sadalmi környezetben a reális erdészeti
szakmai elvárás a temõhelyi potenciál
megõrzése, de ezt nem akceptálja sem a

jogszabályi környezet, sem az erdészeti
hatóság, sem a sajtó, sem a közvéle-
ményként hangot adó állampolgár.

A tartalmas szakmai két napot egy fi-
nom ebéddel zártuk a Szilvásváradi Er-
dészet invitálására, melyen Pallagi
László, a vendéglátó Egererdõ Zrt. ve-
zérigazgatója is részt vett. 

* * *

Tisztújítás
Az elõzetes meghívóban jelzett idõ-
pontban, 2010. március 18-19-én Felsõ-
tárkányban a Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatóság Nyugati Kapu Oktató- és Láto-
gató Központ  épületénél gyülekeztek
az OEE Erdõmûvelési Szakosztály  tag-
jai a Tisztújító Közgyûlésre. Mintegy 32
fõ részvételével kezdõdött meg a ren-
dezvény, ahova Szombathelytõl –Kelet-
Magyarországig az ország egész terüle-
térõl érkeztek a meghívottak.

Urbán Pál szakosztályelnök üdvö-
zölte a megjelent tagtársakat, külön kö-
szöntve Tóth Gábort, az OEE Országos
Választási Bizottságának tagját. Ezután
néhány szóban beszélt arról, hogy ér-
demes volt dolgozni, mert az elmúlt
négy év alatt a nagy múltú szakosztály
sikeresen tudta továbbvinni az elõdök
által megkezdett munkát. A számos te-
repi program és külföldi tanulmányút
mellett hatásosan mûködött közre a
szakmapolitika, az erdõgazdálkodás és
vadgazdálkodás kapcsolata és az új er-
dõtörvény megalkotásának tárgyköré-
ben. Megköszönte a tagság támogató

jellegû segítségét és leköszönt posztjá-
ról.

Ezután Rostáné Reményfy Rita titkár
részletesen beszámolt az elmúlt ciklus
történéseirõl. Beszélt az évente az or-
szág más-más tájaira szervezett szakmai
programokról, amelyek mindig nagy si-
kert arattak, és igen jó hangulatúak vol-
tak. Kiemelte a magas szintû tudomá-
nyos fórumokat, melyeken az ERTI ne-
ves kutatói mellett a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem professzorai, vagy az
FVM Természeti Erdõforrások Fõosztá-
lyának vezetõi tartottak elõadásokat. 

Ezek után Bús Mária a  Választási Bi-
zottság Elnöke ismertette a Bizottság
munkáját, és megnevezte a Szakosztály
vezetõségébe, valamint az országos el-
nökség tagjaira jelöltek névsorát. A sza-
vazólapok elkészítése és kiosztása után
megkezdõdött a titkos szavazás. 

A szavazás eredményeképpen a köz-
gyûlés által megválasztott szakosztály ve-
zetõség a következõ: Elnök: Urbán Pál
erdõmérnök, titkár: Rostáné Reményfy
Rita erdõmérnök.

Az újonnan megválasztottak nevében
Urbán Pál elnök köszönte meg a bizal-
mat, és röviden felvázolta elképzeléseit.

Bús Mária külön megköszönte a Sza-
kosztály azon vállalkozó szellemû  tag-
jainak bátorságát, akik a Szakosztály ér-
dekében a vezetõségi posztokra a tiszt-
újítás kapcsán vállalták a jelöltséget.

Ezzel  a Szakosztály tisztújító köz-
gyûlése véget ért.

Koczka Zoltán

Az Erdõmûvelési Szakosztály szakmai
programja

Jóváhagyta az Európai Unió úgynevezett
klímaváltozási bizottsága azt a szabályo-
zást, amely megakadályozza, hogy egy-
szer már eladott szén-dioxid-kibocsátási
kvóták jelenjenek meg a piacon – jelen-
tette be az Európai Bizottság péntek este
Brüsszelben. A hétfõn életbe lépõ új sza-
bályozás annak is elejét veszi, hogy az
ilyen kvóták az Unión kívülre kerülhes-
senek – tette hozzá Connie Hedegaard
klímaügyi biztos, a döntést üdvözölve. 

Egyes kvóták jogtalan újrahasznosítá-
sára utaló jelek miatt a múlt hónapban fel
is függesztették a kereskedelmet az úgy-
nevezett CER (Certified Emission Reduc-
tion) kvótákkal foglalkozó piacokon. Az

ügyben érintett, úgynevezett kiotói kvótá-
kat a magyar Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium (KVVM) értékesítette
cégeknek, majd Londonon keresztül egy
japán céghez kerültek. Hedegaard elége-
dettségét fejezte ki, hogy a szabályozást
ilyen gyorsan sikerült kidolgozni azt köve-
tõen, hogy a probléma felmerült. 

A dán biztos leszögezte azt is: soha
nem volt törekvés az, hogy ugyanazokat a
kvótákat kétszer is értékesíteni lehessen. 

A hatályba lépést követõen meg le-
het szüntetni a kereskedelem több hete
elhatározott felfüggesztését az érintett
piacokon.

(ForestPress)

Elfogadta az Unió...




