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rás általános alelnök beszámolóját az át-
adott jegyzõkönyv alapján. E szerint a
Szombathelyi HCS vezetése lemondott és
nem is indul a következõ választáson.
Ugyanakkor kérik, hogy a szükséges sza-
bálymódosítások történjenek meg az
egységes értelmezés miatt. 

25/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség tudomásul veszi a
Szombathelyi Helyi Csoport vezeté-
sének lemondását, a szükséges sza-
bályzatmódosítások elvégzését és a
tisztújítás elõkészítésével megbízza
Tihanyi Gyula elnökségi tagot, a ré-
gió képviselõjét, azzal a kikötéssel,
hogy a jelölõ bizottság összetétele fe-
jezze ki a helyi tagsági csoport ará-
nyokat.  

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

Az elnökség még az alábbi határoza-
tokat hozta.

26/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség a VI. Gyökerek és
lombok könyv 2006. évi kiadását tá-
mogatja, a szerzõdés megkötése
után a hiányzó pénzösszeg pótlásá-
ról gondoskodik. 

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

27/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség támogatja, hogy a Bedõ
Albert Középiskola, Erdészeti Szakis-
kola és Kollégium 2008. évi 125 éves
fennállásának évfordulós ünnepsége
kerüljön be az OEE programjába.

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

28/2006. (szept. 28.) sz. elnöksé-
gi határozat:

Az elnökség azon tagjai, akik
költségeiket maguk fedezik, költ-
ségtérítésben részesülnek a benyúj-
tott bizonylatok alapján.

(A határozatot 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett szavazták meg.)

A kétnapos elnökségi ülést eredmé-
nyesnek ítélte meg dr. Pethõ József el-
nök. Megköszönte a házigazdák figyel-
mességét és bezárta az ülést. 

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk:  Kertész József

Tihanyi Gyula

Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szak-
osztálya, a Fakereskedelmi Szakosztály
érdeklõdõ tagjainak részvételével,
2006. szeptember 12-13-án tartotta ki-
helyezett ülését a KEFAG Zrt. Bugaci
Erdészeténél. Az ülés fõ témái az erdõ-
tanúsítás hazai feltételeirõl, valamint a
fa energetikai hasznosításának tapasz-
talatairól szóló tájékoztatók voltak. 

Elõször Kiss Béla vezérigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, majd rövi-
den bemutatta a KEFAG Zrt. gazdálko-
dásának idõszerû jellemzõit. 

Ezt követõen dr. Marosi György, a
Tanúsitási Rendszerek Szakosztály el-
nöke ismertette a két nap részletes
programját, majd Illyés László a Fake-
reskedelmi Szakosztály elnöke adott tá-
jékoztatót a fa energetikai hasznosításá-
nak kereskedelmi hatásairól. Megállapí-
totta, hogy az energia célú felhasználás
mára jelentõsen megnövelte a faanyag
iránti keresletet. Ez várhatóan még to-
vább növekszik, ezáltal fahiányt és ár-
emelkedést okoz. A TÜZÉP-nél az el-
múlt 3 évben a szén ára kb. 5%-kal, a
tüzifáé 50%-kal emelkedett.

A jelenlévõk többsége egyetértett
Szalkay Györggyel, aki szerint az
elsõdleges faipar nem lesz képes 20-30 %
alapanyag-áremelkedést továbbadni
termékeiben, ez beláthatatlan változá-
sokat okozhat a jövõben.

Az erdõtanúsítási rendszerek közül
az FSC-t már mûködtetõ Nyírerdõ Zrt.-
tõl Elek Miklós, a Mecseki Zrt.-tõl Pott
Imre, a SEFAG Zrt.-tõl Puskás Zoltán

osztotta meg tapasztalatait a hallgató-
sággal.

Ezután a PEFC Magyarországi Egye-
sület elnöke, Sódar Pál, és titkára, Len-
gyel Attila tájékoztatója következett.
Eszerint az erdõgazdaságok elõzetesen
mind jelezték szándékukat a PEFC tag-
ságra, de a tagfelvételi kérelem nyom-
tatványát már nem küldték vissza, és
alapdíját nem fizették be. Pedig a belé-
pett tagok gyûlése jogosult meghatá-
rozni a PEFC költségeinek mértékét.
Ezért most elsõ teendõ a tagbelépést
elõírásszerûen elvégezni és a PEFC
nemzeti szabványát kidolgozni.

Dr. Marosi György szakosztályelnök
összefoglalta a PEFC bevezetésével
kapcsolatos teendõket, majd az elsõ
nap hangulatos vacsorával és kötetlen
beszélgetéssel zárult.

Másnap délelõtt a helyszínen tekin-
tettük meg – a Bugaci Erdészet vezetõ-
je Fodor Mihály vezetésével – az
õsborókást, az erdészet által kivitelezett
erdõtelepítéseket, az alsómonostori
csemetekertet és a barázdás ültetésû
mesterséges erdõfelújítást. A faipari
üzemben pedig a raklapgyártás megis-
mertetésével bõvítették tapasztalatain-
kat. 

Szakosztályülésünk programja Bu-
gacon az Alföldfásítási Múzeum meg-
tekintésével, majd ebéddel zárult. A
résztvevõk hasznos tapasztalatokkal
és élményekkel gazdagodva indultak
haza. 

A szakosztályülés sikeréért köszönet

illeti KEFAG Zrt. dolgozóit a szervezé-
sért. Külön köszönetünket fejezzük ki
Kiss Béla vezérigazgató úrnak, aki a
szakosztályülést megtisztelte jelenlété-
vel, és anyagilag is támogatta rendezvé-
nyünket.

Iványi Miklós 
szakosztály titkár

* * *

Kárpátaljai erdészek 
magyarországi tanulmányútja 

Az Erdõhasználati Szakosztály 2005. évi
tanulmányútjának viszonzásául 2006.
augusztus 23-26. között 21 fõs erdész-
csoport látogatott hozzánk, a Kárpátal-
jai Erdészeti Vezérigazgatóság és annak
Ökörmezõi, Volóci, Munkácsi, Bereg-
szászi és Szolyvai, Huszti vezetõi közül.

A program a Beregi Tiszaháton
kezdõdött. Csarodán, a falu református
mûemléktemplománál Szalacsi Árpád,
a Nyírerdõ Zrt. Fehérgyarmati Erdésze-
tének igazgatója köszöntötte a vendé-
geket. Röviden bemutatta az Erdészet
tevékenységét, ismertette azt a különle-
ges éghajlati állapotot, amely a „közeli”
hegyeknek köszönhetõen, a több csa-
padék, párásabb levegõ, jobb talaj-
adottság miatt a gyertyános-kocsányos
tölgyesek kialakulásához vezetett. Ez az
erdõtársulás a jelenlegi politikai határ
túloldalán gyakori, nálunk  ritka,  azon-
ban egyfajta összekötõ kapocs, és re-
ményeink szerint nemcsak az erdészek
között. Ezt követõen Tóth János mûsza-
ki vezetõ kollégánk a térség néprajzi,
építészeti érdekességeirõl szólt dióhéj-
ban. A csodálatos Csarodai és Tákosi
református mûemléktemplomok meg-
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tekintése után Gelénesre az ún. boc-
kereki erdõre utaztunk, ahol rövid koc-
cintást követõen az Erdészet kocsányos
tölgy mikrotarvágásos kísérleteit tekin-
tettük meg.

Az üzemi méretû kísérletek oka,
hogy az erdészet tölgyállományainak
zöme természetvédelmi oltalom alatt
áll, és több mint a fele 80 év feletti. E
módszerrel kívánnak a természetvéde-
lem igényeinek és a tartamosságnak
egyaránt megfelelni. 

A következõ állomásunk a Bak-
talórántházai Erdészetnél volt. Az impo-
záns erdészeti központban Bíró Imre
igazgató adott tájékoztatást szerteágazó
munkájukról. Az erdészemlékmûnél el-
fogyasztott ebéd után jól kivitelezett
mesterséges erdõfelújításokból kap-
tunk ízelítõt. 

A Nyírség után a Zempléni hegyek fe-
lé fordultunk és Tállyára utaztunk, ahol
Rencsiné Ágh Márta, az Északerdõ Zrt.
osztályvezetõje, alpolgármester asz-
szony és férje, Rencsi Gábor, a Tállyai Er-
dészeti Igazgatóság igazgatója fogadott.
A község történetének ismertetése és  ne-
vezetességeinek megtekintése után–
mely programba egy rövid organamuzsi-
ka is belefért a katolikus templomban –,
a Hegyalján szinte elmaradhatatlan bor-
kóstolóval zártuk a napot.

Csütörtökön délelõtt a Miskolctapol-
cai tavasbarlang jótékony hatását ta-
pasztalhattuk meg. 

Az ebéd az Északerdõ Zrt. központ-
jában volt, ahol Bak Júlia gazdasági és
Papp Gyula termelési vezérigazgatóhe-
lyettesek fogadtak és adtak tájékozta-
tást a Társaság munkájáról, kiemelve a
közjóléti feladatokat. 

E feladatok magasszintû végrehajtá-
sáról gyõzõdhettünk meg a lillafüredi
erdei vasúton tett utazás, és a garadnai
végállomáson az erdészeti gyûjtemény
megtekintése során. A kisvasút
mûködésérõl Mátrai Imre üzemigazga-
tó adott tájékoztatást.

A felszíni program után a „föld alá”
mentünk, megtekintettük Lillafüred két
kiépített barlangját, az Európában szinte
egyedülálló „Anna” mésztufa barlangot és
a Szent István cseppkõbarlangot, Maros
István a Bükki NP barlangvezetõjének
szakavatott kalauzolásával.

Az este az Egri Erdészet asszisztálása
melletti baráti találkozóval zárult, a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának
Felsõtárkányi Oktatási központjában,
melyen részt vett Schmotzer András
Egyesületünk alelnöke is. 

Pénteken Visegrád volt uticélunk.
A Pilisi Parkerdõ Zrt. mogyoróhegyi

Erdei Mûvelõdés Házában Kissné Szabó
Gabriella, közjóléti fõelõadó és Békefi
Andrásné Maár Györgyi, a mûvelõdési
ház vezetõje adott tájékoztatást a Park-
erdõ szerteágazó közjóléti feladatairól.

A tájékoztatást tanösvénytúra követte,
majd a Parkerdõ által üzemeltetett felleg-
vár meglátogatása Kertész József tagtár-
sunk szakavatott idegenvezetésével.

A napi szakmai program a „Bertényi
Miklós” fûvészkert megtekintésével zá-
rult, melyet Némedy Zoltán, a Visegrádi
Erdészet mûszaki vezetõje mutatott be. 

A napot Pest történelmi belvárosá-
ban tett séta koronázta.

Szombaton Mátán a Hortobágyi Ter-
mészetvédelmi és Génmegõrzõ KHT jó-
voltából tenyészlóbemutató, lovasprog-
ramok, õshonos háziállatok megtekin-
tése került sorra.

A vendégektõl a Hortobágyon
„õshonos” slambuc elfogyasztása után
vettünk búcsút. Elmondásuk szerint jól
érezték magukat, tapasztalták, hogy er-
deink és védett természeti értékeink jó
kezekben vannak.

A program sikeres lebonyolításában
való segítségnyújtását ezúton is szeret-
ném megköszönni Duska József és
Gencsi László igazgató uraknak, Cserép
János, Kaknics Lajos, Zambó Péter és
Pallagi László vezérigazgató uraknak,
továbbá a beszámolóban említett (és
helyhiányában nem említett) vala-
mennyi, a tanulmányutat segítõ Kedves
Kollégájuknak a magam és a kárpátaljai
csoport nevében.

Garamszegi István

* * *

Tájékoztató a Szeniorok Tanácsa 
ülésérõl

Az OEE. Szeniorok Tanácsa ülését
2006. április 10-én Budapesten az OEE
tanácstermében tartotta. Az elnök a tag-
ság üdvözlését követõen bejelentette
Lámfalussy Sándor meghirdetett
elõadása meghiusúlásának okát. Pro-
fesszor úr tegnap elõtt telefonon közöl-
te felesége megbetegedését, amely mó-
dosította magyarországi beutazásának
idõpontját. Most elnézést kér és az
elõadását egy másik alkalomra kény-
szerült halasztani. A váratlan esemény
miatt az elnök új napirendre tett javasla-
tot. A már korábban is programunkba
iktatott téma, illetve a gyors egyeztetés
alapján kialakult javaslatot a; 

1. Hagyatékolható tapasztalatok; Dr.
Szász Tibor 

2. Lámfalussy Sándor soproni pro-
fesszor méltatása; Székács László

3. Szakértõi munkacsoport létrehívá-

sa és egyebek „rögtönzött” napirendet 
a tagság elfogadta. 

ad1.) Dr. Szász Tibor tiszteleti elnö-
künk elvállalva a „Hagyatékolható ta-
pasztalatok” címû visszaemlékezéseit,
üzenetértékû tapasztalatai a következõk-
ben összegezhetõk:

A származási vonatkozások között
vázolta a szülõföld jelentõségét, amely-
nek hatásai többek között a székely
összetartozásban fejezõdtek ki. Már
gimnazista korában felkeltette a figyel-
mét a repülés. Élénken érdeklõdött a
repülõ modellezésrõl. Kísérletezett gõz-
turbinás hajtómotorral, amelyek meg-
határozták a mûszaki irányultság kiala-
kulását. Fiatalon kapcsolatba került a
vitorlázó repüléssel, de szülei óvták a
repüléssel összefüggõ foglalkozásoktól.
Õt azonban vonzotta az addig kialakult
vitorlázói elhívatottság. Ez vitte Sopron
irányába, ahol akkor még az egyetem-
nek a Bécsi dombon mûködött a vitor-
lázó szervezete. De a sors úgy hozta,
hogy egy baleset okán a repteret örök-
re lezárták, a bekövetkezett háborús
idõszak miatt. 

A háborús idõszakban akkor megnõtt
az ifjúsági kör szerepe. Mint választott al-
elnök sok közfeladatban és ifjúsági köri
megmozdulás szervezésében vállalt
értékõrzõ, -átadó, közmûvelõdési szere-
pet. 1947-ben a József Nádor Mûszaki  és
Gazdaságtudományi Egyetem Soproni
Tagozatának Erdõmérnöki Karán szer-
zett oklevelet. A soproni évek jelen-
tõsebb eseményeinek, bélistázásainak
vázolását követõen megismerhettük, ho-
gyan került a Kõszegre történõ kinevezés
után kapcsolatba az erdészeti kutatással.
Hallhattunk azokról az eseményekrõl,
amelyek érzékeltették az akkori nehéz-
ségeket. Azokat is, amilyen körülmények
között kapott feladatot az Erdészeti Tu-
dományos Intézet megszervezésében.
Féléves üzemi munka után, a MÁLLERD
Központ Sopronba delegálta, hogy ve-
gyen részt a II. világháború során meg-
szûnt Erdészeti Kutató Intézet ujjászerve-
zésében. Az Erdészeti Tudományos Inté-
zet 1949-ben történt létrehívásakor meg-
bízást kapott, – a Munkaügyi  Kísérleti
Központ kísérletügyi adjunktusaként –, a
munkafiziológiai laboratórium és az er-
dészeti munkatudományi  osztály meg-
szervezésére és vezetésére a Budakeszi
Kísérleti Telepen. 

Többek között foglalkozott a leg-
megfelelõbb fakitermelõ szerszámok
kikísérletezésével és sorozatgyártásba
vitelével. Vagy a nemzetközi szinten is
elismert, a fadöntéskor fellépõ, minõség-
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rontást elõidézõ felszakadás okainak
feltárásával. Vagyis olyan fadöntés-
technológiai változatok kísérletezésé-
vel, amelyek bármilyen statikai helyze-
tû fák kármentes döntését lehetõvé te-
szik. Kísérletei alapján kezdeményezõje
volt a ma általánosan alkalmazott faki-
termelési módszerek hazai bevezetésé-
nek. Hatékonyan közremûködött a
hosszúfás technológiák elterjesztésé-
ben. Eredményesen foglalkozott a fa-
használat tervezésével, folyamatának
racionalizálásával, a munkahelyek tér-
beli rendjének, közelítõ nyomok meg-
határozásával. Kísérletei eredménye-
ként kialakított munkafogások hazai el-
terjesztése érdekében létrehívta és más-
fél évtizeden át szervezte a fakitermelõ
munkások országos versenyét, amelyet
1971-tõl nemzetközivé fejlesztett. E ver-
senyekbe három világrész 24 országa
kapcsolódott be. 

Az elsõdleges fafeldolgozás kereté-
ben eredményesen foglalkozott a keret-
fûrészek, a szalag- és körfûrészek telje-
sítményének növelésével és az energia-
igény csökkentésével. A fagyártmány-
termelõ üzemek részére választékon-
kénti gazdaságos termelési technológiát
dolgozott ki. Azokat alkalmazásba ve-
zette. A felsoroltak csupán töredéke a
megannyi más gyakorlati fogást képezõ
kutatási eredményének. Az elsõ Mun-
kafiziológiai Intézetet  elindításától a
gépesítési irányba való áttérés és a Fa-
ipari Kutatóval történõ kapcsolatának
stb. viszontagságos helyzetérõl kaptunk
információt. A részletes szakmai életút
vázolása során többek között az 1956-
os események kiváltotta szakági veze-
tés fordulatairól is új eseményekrõl
kaptunk élményszerû információt.

Érdeklõdése a teljesítmény és az ér-
tékkihozatal egyidejû növelése mellett,
a nehéz fizikai munka, a baleseti veszé-
lyek, valamint a foglalkozási ártalmak
csökkentésére, illetve a munkafeltéte-

lek javítására irányultak. Hazánkban
elsõként vetette fel írásaiban a fakiter-
melési munkafogások oktatásának, és
az addigi alkalmi munka szakmunkává
fejlesztésének a szükségességét. A
szakmunkásképzés megteremtése ér-
dekében behatóan foglalkozott a faki-
termelési technológiák oktatási anyagá-
nak kidolgozásával. Megszervezte és
irányította az erdészeti munkák mûsza-
ki normázását. A nehéz fizikai munkát
igénylõ mûveletekben a fiziológiailag
szükséges pihenõidõ-arány meghatáro-
zására energiaveszteségi méréseket ve-
zetett be. Megszervezte, majd éveken
keresztül irányította az erdõgazdasági
dolgozók munkavédelmi, munka-
egészségügyi és szociális helyzetének
javítására irányuló kutatási munkát.
Nemzetközileg is jelentõsek a vibrációs
ártalom megelõzésére irányuló kísérle-
tei, a védõfelszerelések terén elért ered-
ményei. Elkészítette az „Erdészeti Biz-
tonsági Szabályzatot”. Éveken át végez-
te az erdészeti és faipari gépek munka-
védelmi minõsítését. Részt vállalt továb-
bá az erdõgazdasági szabványok kidol-
gozásában, szakmérnökök oktatásá-
ban, szakmai továbbképzésben. Szá-
mos hazai és nemzetközi tudományos
szimpóziumon tartott elõadásokat. 

Nemzetközi vonatkozásban közös
kutatást szervezett a lengyel, a csehszlo-
vák erdészeti kutatóintézetekkel, közre-
mûködve több nemzetközi téma megol-
dásában. Kutatási információcserét ala-
kított ki Finnországgal, Svájccal, Ausztri-
ával is. Gazdag szakirodalmi tevékeny-
ségével jelentõsen hozzájárult a szak-
ágazatunk fejlõdéséhez. Szerzõként je-
gyez 9 szakkönyvet, 3 tananyagot, illetve
további 153 magyar és 4 idegennyelvû
tanulmányt. Társszerzõként közremûkö-
dött 20 könyv, 8 tananyag és 14 tanul-
mány megírásában. 

Az OEE elnökének felkérésére már
1968-tól ügyvezetõ elnökként szervezte

az OEE MÉM Helyi Csoport Szenior Bi-
zottságát, majd 1988-ig az eseti feladatra
felkért tagságú Szenior Tanácsot. Ez
idõtõl a két szervezet ügyvezetõ elnöke
volt. 1990-ben a megválasztott OEE el-
nökség felhatalmazásával megszervezte
– és mûködési kereteit kialakította – az
azóta mûködõ Szeniorok Tanácsának,
amelynek választott elnöke volt. Ezzel
felvállalta az egész ország erdész-nyug-
díjasai szakmai és szociális ügyeinek, ér-
dekeinek a képviseletét. Irányításával ál-
lásfoglalást alakítottak ki az erdõgaz-
dálkodás sorsát meghatározó stratégiai
és egyes szakkérdésekben.

Az elhangzott tapasztalati, hagyaté-
kolható élményanyag több évtizedes,
eredményes és önzetlenül végzett.
szervezõi tevékenységet érzékeltetett,
amely igen hasznosnak bizonyult és
kérdéseket intéztek még Pandula Z.,
Jereb O., Köveskuti Gy, amelyek a tör-
ténések hitelességét igazolták.

ad. 2) Szakács László az Erdészettör-
téneti Szakosztály tagja Dr. Lámmfalussy
Sándor soproni professzorunk munkás-
ságáról készített dolgozatot. Ennek
alapján tartott tájékoztatója érzékeltette
Professzor Úr igen hatékony és tartal-
mas, a Zalai térségben kifejtett gyakorla-
ti munkásságát. Kiemelte a Lentihez tar-
tozó herceg Esterházy hitbizomány szol-
gálatában erdõgondnokságok és fûrész-
üzem, illetve erdeivasút fejlesztése terén
végzett tevékenységét.

ad. 3) Szakértõi munkacsoport létrehí-
vása történt a Szeniorok Tanácsában ad-
ható elismerõ „Oklevél” tartalmára, Zágo-
ni I., Dr Király P., Jereb O., illetve Az Eti-
kai Kódex tervezet elkészítésére; Dr Szász
T., Tokodi M., Ipsits L., S Nagy L..

A munkacsoportok megbízása után
az elnök megköszönve a részvételt az
ülést bezárta.

Dr. S. Nagy L.

Az Országos Erdészeti Egyesület (Adószószám: 19815905-2-41) 2005-ben az
SZJA 1%-ából kapott 1 369 576- Ft-ot az alábbiak szerint használta fel:

640 000,- Ft-ot szociális segélyezésre az Erdészcsillag Alapítvány részére át-
utalt,  729 576,- Ft-ot mûködési célokra

Köszönjük tagtársaink és támogatóink felajánlását!

Az Erdészcsillag Alapítvány (Adószám: 18104927-1-41) 2005-ben összesen:
1 280 000,- Ft-ot használt fel szociális segélyek kifizetésére, melynek pénzügyi
forrásai: az Erdészcsillag Alapítvány SZJA 1%-ból kapott 453 978,- Ft, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület SZJA 1 %-ából átadott 640 000,- Ft, valamint az Alapít-
vány saját tartaléka 186 022,- Ft. 

32 fõ kérelme érkezett be, 29 fõ részesült 30 000- 50 000,- Ft között, 1 fõ 100 000,-
Ft kiemelt támogatást kapott.

Köszönjük támogatóink felajánlását!

Helyreigazító

A szeptemberi lapszámban a Szege-
den végzettek találkozói címen há-
rom évfolyam osztálytalálkozóiról
szóló beszámolóban fatális évszám-
elírás történt. Gõbõlös Antal évfolya-
ma 1962-ben, míg Szulyovszky Lász-
ló osztálya 1963-ban végzett. Az érin-
tettek szíves elnézését kérjük. 

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!


