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Az OEE Szeniorok Tanácsa ez évi elsô
ülését 2003. február 25-én a B.pest Fô u.
68. sz. alatti helyiségében tartotta. Az ülé-
sen részt vett a tagság 80%-a és a meghí-
vott vendégek.

– A tervezett napirend keretében; a
„Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprogram”
c., [továbbiakban: NEP és NES] vitaanyagot
ismertette dr. Mészáros Károly dékán, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Kar Erdôvagyon-gazdálkodá-
si Intézet igazgatója. Az elôadáshoz dr.
Erdôs László korreferátum jellegû diave-
títéssel kísért gyakorlati kiegészítést fûzött,
alátámasztva az erdô, ill. ültetvény jelentô-
ségét az agrárterületek hasznosításában.

Az aktuális téma szemléltetô megvilá-
gítása után dr. Szász Tibor írásban is át-
adott következô véleménye nyomán ala-
kultak ki az észrevételek:

„Az anyag a tárgyához méltó megjele-
nítésben lényegét adja annak az ismeret-
anyagnak, amit ma az erdôkrôl, az erdô-
gazdálkodásról egyetemi szinten tudni le-
het. Ezt az összeállítók igyekeztek olyan
nyelvezettel elkészíteni, hogy a nem szak-
emberek számára is érthetô legyen. Való-
színûleg csak figyelmetlenségbôl vagy el-
gépelésbôl ered egy-két téves megállapí-
tás, mint pl. az 53. oldalon az A.1.1 pont-
ban a bükk színes gesztûként említése.

Az anyagon látszik, hogy az egyes feje-
zeteket más csoportok készítették. A gon-
dos összefésülés ellenére sem sikerült az
ellentmondásokat és az ismétlôdéseket ki-
szûrni. Példaként kiragadok néhány meg-
állapítást. A 40. oldalon: „...A földhaszno-
sításban fontos szempont, hogy ...a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás fokozot-
tan képes a természet- és környezetvédel-
mi közcélok megvalósítására. ...A nem ôs-
honos fafajú erdôkben, ...és monokultú-
rákban ...lehetôség szerint a természetkö-
zelivé alakítás a cél, ...a jövôben felszaba-
duló gyenge termôhelyû területeken a kis
ráfordítást igénylô gazdálkodási rendsze-
rek alkalmazására, mint pl. a természet-
közeli erdôgazdálkodásra kell törekedni.”
A 48. oldalon: „...Cél az egészséges, ter-
mészetes erdôállapot ...megvalósítása.”

Ezekkel a megállapításokkal nincse-
nek szinkronban a következôk: Az 55. ol-
dalon: „...Valósuljon meg az olyan erdôte-
lepítés és erdômûvelés, amely lehetôvé
teszi tartósan jelentôs mennyiségû papírfa
kitermelését.” Az 54. oldalon: „...Az erdô-
telepítések során messzemenôen figye-
lembe kell venni a feldolgozók fafaj és vá-
laszték igényét.”

Az egyes fejezetek közötti ilyen ellent-

mondások kiiktatása érdekében, de az er-
dôgazdálkodási célok egyértelmû megha-
tározása érdekében is – akár törvénymó-
dosítással – programra kellene tûzni a ter-
mészetszerû és ültetvényszerû erdôgaz-
dálkodás pontos definiálását. El kellene
dönteni, hogy melyikre milyen törvények
és szakmai elôírások vonatkoznak. Fel kel-
lene ezt követôen mérni, hogy a jelenlegi
erdôterületekbôl kell-e, ha igen, mennyit
átsorolni az ültetvényszerûek közé, és a jö-
vôben betelepítésre kerülôkbôl mekkora
hányad jusson a természetszerû erdôgaz-
dálkodásban kezeltek közé. A kettôre
más-más stratégiát kellene kidolgozni.

Célszerû lenne stratégiaként elfogad-
tatni, hogy a jelenleg állami tulajdonban
lévô erdôk nem privatizálhatók és a nem-
zeti földalapba bekerülô magántulajdonú
erdôk, ha azok állami erdôkhöz kapcso-
lódnak, vétessenek állami tulajdonba és
kezelésbe.

Célszerû lenne a programba beépíteni
azt, hogy külön a természetszerû, külön
az ültetvényszerû erdôgazdálkodásra
olyan anyagi ösztönzôk kialakítása és be-
vezetése szükséges, amelyek garantálják a
szakszerûséget a meglévô erdôk kezelé-
sében, az új erdôk létesítésében, és ame-
lyek általában segítik a NES és NEP meg-
valósítását.

Stratégiai célként kellene megfogalmaz-
ni az átlag-állampolgárok és erdôgazdálko-
dással foglalkozók oktatásának reformját.
Az általános oktatással el kellene érni, hogy
állampolgári kötelességének érezze min-
den magyar állampolgár a természet, az er-
dôk óvását, és már gyermekkorban el kel-
lene sajátítani az erdôben megkövetelt ma-
gatartást. A szakképzésnek pedig a fizikai
munkától a felsôszintû képzésig lehetôvé
kell tenni az erdôvel foglalkozók számára
az adott tevékenységhez szükséges isme-
retek megszerezhetôségét. A szakmai kép-
zést nemcsak a szakmunkás, technikus és
felsô szintû, hanem az olyan erdôbirtoko-
sok részére is, akik egy-két hetes tanfo-
lyamokon a soron következô, erdôhöz
kapcsolódó feladatok elvégzéséhez kíván-
nak ismeretekhez jutni.”

Az elôadások és vitaindító észrevétel-
hez véleményt nyilvánítottak még: Kállai
György [NFA], dr. Varga Péter [AKII],
Zathureczky Lajos, dr. Madas László, Ha-
lász Aladár, Jakabffy Ernô, ill. írásban
Abonyi István. Az elhangzottakra és fel-
merült kérdésekre az elôadók, valamint
dr. Lengyel Attila programkoordinátor vá-
laszoltak, és elismerték, hogy a közreadott
anyag még az elsô változat, amely az el-

hangzottakhoz hasonló konstruktív észre-
vételekkel válhat hasznossá, ill. teljessé.

A véleménycserébôl leszûrhetô
volt, hogy a NES, ill. NEP kellôen részlete-
zett elemzésre épül és elismerést érdemel.
Méltányolandó az igen széles társadalmi
igényt megválaszolás szándéka. Célszerû
lenne azonban a stratégiai és a prog-
ram jellegû elemeinek összefogottabb
(árnyaltabb) megjelenítése, rendszere-
zése. Ilyen vonatkozásban következzen
néhány kiemelhetô észrevétel:

• A Stratégia meghatározó (lényegi)
elemeit ajánlatos hangsúlyosabban
megvilágítani bizonyos taktikai jellegû
részletekkel szemben.

• Az anyagban a szakmát a piaci oldal
erôteljesebben meghatározza, tagoltab-
bá formálja, amely jelenséget a tudo-
mánynak szakszerûbben és elôretekin-
tôbben kellene ellensúlyozni, a gyakor-
lattal még jobb összehangoltsággal.

• Biztosítani kell a természetszerû-
ség, ill. az ültetvény jelleg arányos ér-
vényesülését, termôhelyi optimalizálását
az árarány-eltoló hatás befolyásolásával,
megfelelô gazdasági szabályozók ki-
dolgozásával (állami vonatkozásban non
profit forma, amely a természetvédelem
irányába is csökkentené a feszültséget, itt
támogatások, ill. a magánosoknál inkább
hitelkonstrukciók és piaci eszközök stb.).
Hatni kellene a tulajdonviszonyok világo-
sabb, egyszerûbb rendezésére, a Közös-
ségi erdôk „preferálására”.

• Ajánlatos lenne rámutatni az er-
dô kezelésének, gazdasági szerepének
megosztott irányításából fakadó el-
lentmondásaira, összevonása szük-
ségszerûségére.

• A stratégia egyik döntô eleme a szak-
mai oktatás, képzés, amelynek ki kelle-
ne terjednie az állampolgárokra is, mint az
erdô gondozási és faültetvény kezelési
feltételét képezô ismeretterjesztés diffe-
renciált formáinak meghatározására.

• A fenntarthatóság irányelveiben kel-
lô nyomatékkal szerepeljenek a korlát-
lan igények kielégítése helyett az
alapvetô szükségletek kielégítésének
feltételei, úgy is, mint a megújuló erô-
forrással való önkorlátozó gazdálko-
dás szükségszerûsége.

• Az erdôgazdálkodás, vidékfejlesztés
az agrárterületek hasznosítási lehetô-
ségeivel összefüggésben a fásültetvények,
illetve az út menti és mezôvédô erdôsáv-
ok arányának, továbbá vízgazdálkodási
jelentôségének célszerûbb összevetése,
távlatai?

Ülésezett a Szeniorok Tanácsa
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Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szak-
osztálya 2003. május 28-án Budapes-
ten az OEE klubtermében tartotta ülését
19 fô részvételével. 

Az ülésen elôször Pallagi Béla, az
Interdox Kft. projektmenedzsere és
Elek Miklós, a Nyírerdô Rt. minôségügyi
és környezetirányítási vezetôje tartott
bemutatóval egybekötött ismertetést az
ISOpack minôségirányítási program-
rendszer bevezetése kapcsán a NYÍR-
ERDÔ Rt.-nél szerzett tapasztalatairól. A
tervezés és fejlesztés együtt 5 hónapot
vett igénybe, az rt. 11 telephelyét átfogó
rendszerként kialakítva. A program-
rendszer keretében minden minôség-
irányítási folyamat teljes mértékben
megvalósítható. A rendszer moduláris
felépítésû, amely a Belsô minôségügyi
audit; Beszállítók, alvállalkozók értéke-
lése; Mérôeszközök nyilvántartása; Ve-
zetôségi átvizsgálás; Reklamációkeze-
lés; Képzés; Minôségügyi dokumen-
tumtár; Dolgozói elégedettség-vizsgálat
modulokból tevôdik össze. Minôségirá-
nyítási dokumentum csak azonosítóval
ellátva, a programrendszeren keresztül,
elektronikus aláírással hitelesítve jöhet
létre, és további kezelése is a program
által történik.

Az ismertetôt és a vele kapcsolatos
véleménycserét mind az elôadók, mind
a szakosztály tagjai kölcsönösen fontos-
nak és hasznosnak ítélték a további
együttmûködés szempontjából.

A programrendszer bemutatását kö-
vetôen a ZALAERDÔ Rt. minôségügyi
és KIR vezetôje tájékoztatta a résztvevô-
ket az rt.-nél megtörtént, KIR tanúsít-
ványt megújító auditról. Felhívta a fi-
gyelmet azokra a szemléleti változások-
ra, amelyek a TÜV Rheinland InterCert
tanúsító cégnél tapasztalhatók. 

A KEFAG Rt. részérôl hozzászóló
Lipák László és a MEFA Rt.-tôl Simsay
István is egyetértettek abban, hogy lé-
nyegesen felértékelôdött a tevékenység
pozitív környezeti hatásainak szere-
pe, ez döntô mértékben átértékeli az er-
dôgazdálkodók környezettel kapcsola-
tos megítélését.

Végül Marosi György szakosztályel-
nök adott tájékoztatást az Európai Me-

zôgazdasági Orientációs és Garancia-
alap (EMOGA) Garanciarészleg intéz-
kedéseire tervezett Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv jelenlegi állásáról. A részt-
vevôk szomorúan állapították meg,
hogy a már létezô erdôkkel nem foglal-
kozik a dokumentum.

Iványi Miklós 
szakosztálytitkár

* * *
Az OEE Gépesítési Szakosztálya

2003. május 6-án a Délalföldi Erdészeti
Rt.-nél tartott ülést. Az ülés résztvevôit
köszöntötte Fazekas József vezérigaz-
gató-helyettes, aki ezt követôen tájé-
koztatást adott a Délalföldi Erdészeti
Rt.-rôl. Ezután a résztvevôk – gyakorla-
ti bemutató keretében – a Délalföldi Er-
dészeti Rt.-nél alkalmazott új erdôsítési
gépekkel és a velük megvalósítható
technológiákkal ismerkedtek. A bemu-
tatott gépek a következôk voltak:

– SAME SILVER–160 típusú univerzá-
lis traktor;

– WP–225 AGROMASTER típusú víz-
szintes tengelyû szárzúzó (munkaszé-
lessége: 2 m);

– ELLETTARI–200 típusú tuskófúró
(a gép mechanikus meghajtású, 800
mm átmérôjû forgácsoló szerszámmal
rendelkezik);

– ELLETTARI ELEFANTE–110 SUPER
magajáró tuskófúró (hidraulikus járó-
szerkezet- és munkavégzôrész hajtású);

– CASE–MX–270 típusú nehéz uni-
verzális traktor (teljesítménye: 225 kW);

– SWANAH–630B típusú félig füg-
gesztett nehéztárcsa (a tárcsalevelek át-
mérôje: 900 mm, a gép tömege: 8 t, a
munkamélység: max. 40 cm);

– saját fejlesztésû suhángültetô gép.
A bemutatott gépekkel megvalósuló

alaptechnológiák a két traktorra épül-
nek. A SAME SILVER–160 típusú trak-
torra elôre került felszerelésre a füg-
gesztett kivitelû WP–225 AGROMAS-
TER típusú vízszintes tengelyû szárzú-
zó, mellyel a tuskózandó területek sarj-
mentesítését, valamint nyiladékok fo-
lyamatos tisztítását végzik, teljesítmé-
nye napi 1-2 ha. A traktorra hátul felsze-
relésre került még az ELLETTARI–200
típusú tuskófúró, mely az árterületi fa-

kitermelések utáni erdôfelújítási mun-
kákhoz illeszkedik. A SAME SIL-
VER–160 traktor és a felszerelt két mun-
kaeszköz mûszakilag jól megkonstruált
és kiegyensúlyozott egységet képez
mind a tuskóforgácsoláshoz, mind a
bozótirtáshoz.

A CASE–MX–270 típusú traktorral
összekapcsolt SWANAH–630B típusú
félig függesztett nehéz tárcsa napi 2-3
ha tuskós, gyökeres terület talaj-
elôkészítési munkáinak elvégzésére al-
kalmas az árterületeken, illetve szikes
területeken. E gépcsoport után közvet-
lenül dolgozik a saját fejlesztésû su-
hángültetô gép.

A rendezvényen bemutatásra került
még egy új fejlesztésû EPSILON E–110L
típusú hidraulikus daru (Kuhn Kft.) és
egy VOLVO FM–12–66R típusú erdé-
szeti tehergépkocsi (VOLVO Hungária
Kft.).

Az EPSILON E–110L típusú hidrauli-
kus daru fôbb jellemzôi:

– nagy szilárdságú acélöntvény daru-
oszlop, végállásfékkel ellátott, kettôs
fordítómûvel;

– ergonomikus magasülés, lehajtha-
tó rövidkaros joystick-os (keresztvezér-
lésû) vezérlôkarral;

– kettôs-csuklós gémszerkezet, szé-
les gémszerkezet választék, kettôs mel-
lékgém-kitolás;

– bujtatott tömlôzet;
– rendkívül könnyû és erôs acélszer-

kezet a „végeselem módszer”-rel törté-
nô tervezés segítségével;

– a jármûiparban elterjedt, KTL-
merítéses festési eljárás.

A VOLVO FM–12–66R típusú erdé-
szeti tehergépkocsi háromtengelyes,
összkerékhajtású, 309 kW motorteljesít-
ményû, kb. 10 t hasznos teherbírású
gépjármû.

A napirendi pontok vitájában dr. Dó-
zsa Gábor, Fejér Lajos, dr. Horváth Bé-
la, dr. Mátrabérczi Sándor, Pósa József,
Rákosi József és Szabó József vett részt.

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti a Délalföldi Erdé-
szeti Rt.-t – 26 fô vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

• Olyan feltételrendszer körvonalazá-
sa, amely által az eszköz-intenzivitás
helyett jobban érvényesüljenek az esz-
köz hatékonyság viszonylatai.

• A tudomány és kutatás fô iránya-
inak elemzése stratégiai elem az ERTI
szerepének vázolásával stb.

A következôkben a Sz. Tanács állandó

tagjai közé beválasztotta Balogh Ferencet.
Továbbiakban a Szenior Tanács állást fog-
lalt abban, hogy az alapításkor meghatá-
rozott 25 fôs keretben folytatja tevékeny-
ségét. Az ülésein való részvételt azonban
meghívottakkal bôvítheti, a tagság ajánla-
ta alapján (tagonként 1 személy). Az állan-
dó tagság azokból választható, akik az

üléseken rendszeresen részt vettek és a
legaktívabbak voltak.

A szervezeti kérdéseket követôen ja-
vaslatok érkeztek a 2003. évi munkaterv
kialakításához, majd az elnök az aktív
részvételt megköszönve az ülést bezárta.

Dr. S. Nagy László
elnök


