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Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szakosztálya 2007. március
27-én tartotta ülését a MTESZ székház hivatali helyiségében
Budapesten. 

Az ülésen részt vett Dr. Lengyel Attila, a PEFC Magyarország
Egyesület fõtitkára és Urbán Pál az OEE Erdõmûvelési Szak-
osztály elnöke is. 

Elõször Dr. Lengyel Attila, majd Dr. Marosi György adott tá-
jékoztatást az erdõtanúsítási szabványkidolgozás helyzetérõl.
Az ezt követõ eszmecsere során a szakosztály úgy ítélte meg,
hogy szükséges még a szakmai közönség, sõt a nagyobb nyil-
vánosság számára is figyelemfelhívó újságcikkben megismer-
tetni és elfogadhatóvá tenni az erdõtanúsítás céljait. Erre a
közeljövõben alkalmat kell keresni.

Urbán Pál röviden ismertette az Erdõmûvelési Szakosz-
tály ez évi céljait. A résztvevõk véleménye szerint, a Tanú-
sítási Rendszerek Szakosztály munkájában és a következõ
kihelyezett szakosztályülés megszervezésében is, együtt-
mûködésre kell törekedni a két legjelentõsebb szakmai
csoporttal, az Erdõmûvelési Szakosztállyal és a Fahaszná-
lati Szakosztállyal. Urbán Pál a hallottak alapján fogadó-
készségét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Szakosztá-
lyunk csatlakozhasson az Erdõmûvelési Szakosztály nyári
rendezvényéhez, a szakmai közvélemény formálása érde-
kében.

Ezt követõen Dr. Marosi György szakosztály elnök értékel-
te a szakosztály 2006. évi tevékenységét, és felvázolta a 2007-
ben várható helyzetet. Az erdõtanúsítás szakmán belüli elfo-
gadtatása a legfontosabb feladat, aminek jó eszközei lehet-
nek a figyelemfelkeltõ újságcikk és a közös szakmai rendez-
vény. 

Iványi Miklós
szakosztály titkár

Muzsikál az Erdõ Tájfutóverseny
VERSENYKIÍRÁS

A verseny védnökei és támogatói:
Egererdõ Zrt. Bátonyterenyei Erdészet
Gyöngyösi Tájfutó Klub
Muzsikál az Erdõ Alapítvány

Idõpont: 2007. július 4.
Helyszín: Mátraalmás
Rendezõ: OEE Erdei Sportok Szakosztálya és a Gyöngyösi Tájfutó Klub
Kategóriák: nõi/férfi rövid-könnyû (~ 3 km), hosszú-technikás (~ 6 km), gyerek, szalagozott (~ 1,5-2,0 km),
Nevezési határidõ: 2007. július 4. (az indulás elõtt)
Tervezett „0”-idõ: 12:00 órától a jelentkezés sorrendjében
Pontérintés igazolása: A versenyen a SPORTident elektronikus rendszert alkalmazzuk.
Terep: Jellegzetes mátrai, jól futható erdõ, helyenként fiatal erdõterületekkel, igen jelentõs szintkülönbségekkel.
Térkép: IOF norma szerint 2006-ban helyesbített 1:10 000 méretarányú 5 m-es alapszintközzel.
A versenyen mindenki saját felelõsségére indul!
A verseny kapcsolódik a „Muzsikál az Erdõ” rendezvénysorozathoz.
A rendezvénysorozat részletes programja a www.egererdo.hu/muzsikal honlapon késõbb megtekinthetõ.
A Mátraalmási program a következõ:
16:00 óra Gyülekezõ a fõtéren. Erdei séta erdészekkel az erdei koncert színhelyére
17:30 óra Muzsikál az Erdõ tájfutóverseny eredményhirdetése.
18:00 óra Erdei koncert a „Muzsikál az Erdõ” tölgyfánál

Tábortûz

Szakosztályi hír Megjelent

Kiadta a Zalaerdô Erdészeti Zrt., Nagykanizsa


