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anyag iránti keresletet. Az FSC erdõ-
tanúsítási rendszert már mûködtetõ
Nyírerdõ Zrt.-tõl Elek Miklós, Mecseki
Zrt.-tõl Pott Imre, SEFAG Zrt.-tõl Puskás
Zoltán osztotta meg tapasztalatait a
hallgatósággal.

A PEFC Magyarországi Egyesület el-
nöke Sódar Pál, és titkára Lengyel Atti-
la tájékoztatója szerint a további teendõ
az erdõgazdaságok tagbelépését elren-
dezni, és a PEFC nemzeti szabványát ki-
dolgozni.

Másnap a Bugaci Erdészet vezetõje,
Fodor Mihály vezetésével megtekintet-
tük az õsborókást, az erdészet által kivi-
telezett erdõtelepítéseket, az alsómonos-
tori csemetekertet, a barázdás ültetésû
mesterséges erdõfelújítást, a faipari
üzemben pedig a raklapgyártást, végül
Bugacon az Alföldfásítási Múzeumot.

– 2007. március 27-én szakosztály-
ülés a MTESZ székház hivatali helyisé-
gében Budapesten. 

Dr. Lengyel Attila, a PEFC Magyaror-
szág Egyesület fõtitkára és dr. Marosi
György adott tájékoztatást az erdõ-
tanúsítási szabványkidolgozás helyzeté-
rõl, majd Urbán Pál, az OEE Erdõmû-
velési Szakosztály elnöke ismertette az
Erdõmûvelési Szakosztály ez évi céljait.

A szakosztály úgy ítélte meg, hogy
együttmûködésre kell törekedni az
Erdõmûvelési Szakosztállyal és a Fa-
használati Szakosztállyal, valamint a
közeljövõben figyelemfelhívó újság-
cikkben kell megismertetni és elfogad-
hatóvá tenni az erdõtanúsítás céljait.

A Tanúsítási Rendszerek Szakosz-
tálya az erdész szakmának nem egy
szakterületével foglalkozik, hanem az

egész szakmát érintõ, a szakmai tevé-
kenységet is rendszerezõ, szabályzó szem-
léletmód kialakulását, érvényesülését segí-
ti megvalósítani és fenntartani. Teszi ezt
annak érdekében és oly módon, hogy
nyilvánvaló, érthetõ, és egyértelmûen iga-
zolható legyen, más nemzetek erdész-tevé-
kenységével összehasonlítva, illetve az er-
dészszakmán kívüliek, a társadalom egé-
sze számára is, sõt világszerte elfogadott
nemzetközi mércékkel mérve is, hogy 

– a magyar erdészeti tevékenység
szakmailag helyesen, „fenntartható
módon”, és gazdaságosan, kezeli az
erdõket, 

– egyúttal kielégíti a társadalom
többirányú (erdõ, faanyag, közjóléti)
igényeit is.

Iványi Miklós
szakosztálytitkár

Páskom legelõ
tanösvény
A Magyar Nemzeti Parkok Hete prog-
ramsorozat egyik eseménye volt a Pás-
kom legelõ tanösvény átadása, amely
Dejtár községet (történet, népviselet),
az Ipoly-völgy értékeit (réti csík, fekete
kökörcsin, sisakos sáska, gémtelepek)
és hagyományos gazdálkodási módjait
(marhalegeltetés, rét- és leg-
elõgazdálkodás) mutatja be.

A tanösvény INTERREG támogatás-
sal épült. A program címe: Az Ipoly és a
Duna vizes élõhelyeinek természetvé-
delmi bemutatása és határon átnyúló
Natura 2000 monitoring rendszer kiala-
kítása. A program részeként a Duna-ka-
nyarban, az Ipoly mentén és a Bör-
zsönyben 32 db kétnyelvû (szlovák-ma-
gyar) információs táblát helyeztünk el.
Két tanösvényt építettünk ki, az egyik a
Dejtár melletti „Páskom legelõ tanös-
vény”, a másik a Drégelyvárhoz vezetõ
„Apródok útja tanösvény”. Utóbbi át-
adási ünnepségét július 15-én tartjuk a
Szondi napok keretében.

Kõvári Anita
Duna-Ipoly Nemzeti Park

Jogsegély szolgálat

Dr. Derzsenyi
Tibor

Telefon: (30) 908 2812

Az Erdei Sportok Szakosztálya éves mun-
katervének megfelelõen az egyik jelen-
tõs hazai tájfutó esemény keretében, a
Mátra D-i oldalán a Hidegkúti Túris-
taháznál rendezett Középtávú és Váltó
Bajnokságon tartotta összejövetelét.

Urbán Imre, aki egyben a tájfutóver-
seny ellenõrzõ bírája volt, tájékoztatta a
résztvevõket, hogy a verseny rendezõi
kiválóan együtt mûködtek és az
erdõgazdálkodási szempontokat is fi-
gyelembe vették. A pályák kitûzése so-
rán kerülték a tölgyesek természetes-
felújítása folyamataként végvágott
területeket(ezt az erdõtörvény is elõír-
ja), melyet a rendezõk a térképen tiltott
területként jelöltek.

Az Erdei Sportok Szakosztálya e so-
rokon keresztül is felhívja az állami
erdõkben gazdálkodók figyelmét, hogy
használják ki a tájfutóversenyeket(e

versenynek közel 1000 résztvevõje
volt) az erdészek munkájának, tevé-
kenységének ismertetésére.

A szakosztály vezetõse részérõl Gerely
Ferenc tájékoztatást adott az Erdész Szak-
szervezeti Sportnap elõkészületeirõl. A
Sportnap házigazdája a Nyírerdõ Zrt. és
szeptember elsõ hétvégéjén, Nyíregyhá-
zán lesz. A légpisztoly lövészettel kombi-
nált tájékozódási verseny szervezésének
irányításával Gabnai Ernõt bízta meg a
szakosztály vezetése.

A klasszikus Erdész Tájfutó bajnok-
ság az Alföldön a Kalocsa kupa kereté-
ben szeptember 15-16-án lesz. A magas
színvonalú versenyt Dénes Zoltán tag-
társunk által vezetett rendezõgárda és
Spiegl János ellenõrzõbíró személye ga-
rantálja. A verseny kiírás megjelenése
követõen közzé tesszük azt az erdésze-
ti médiában is.

Az összejövete-
len megjelent az
észtországi Erdész
Tájfutó Európa Baj-
nokságon részt-
vevõ magyar csa-
pat csak nem teljes
egésze. A rendez-
vényen 37 fõ kép-
viseli Hazánkat er-
dészek, erdõtulaj-
donosok, erdõ-
gazdálkodók, er-
dész tanulók és
családtagok.

Urbán Imre

Erdei Sportok Szakosztálya


