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Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnökségének és választmányának 
1994. évi munkaterve 

1994. január 6. Elnökségi ülés 
1. Vadászati és vadgazdálkodási tör

vénytervezet véleményezése, megvitatá
sa 

2. Irányelvek kidolgozása (javasla
tok) a választási bizottság munkájához 

3. 1994. évi munkaterv 

január 27. Elnökségi ülés 
Vezetőségválasztó közgyűlés szervezésének 
indítása 
Erdőtörvény-tervezet megvitatása 

február Kihelyezett elnökségi ülés (Börzsöny) 
A vadgazdálkodási szakosztály munkája 
Erdőtörvény-tervezet véleményezése 
Pártoló tagok tanácsának ülése 

március 10-11. Helyi csoportok titkárai, szakosztály
vezetők értekezlete Galyatetőn 

március 24. Díjbizottság ülése 
Elnökségi ülés 
Választmányi ülés 
1. Az Alapszabály módosításának 

megvitatása 
2. A Díjbizottság előterjesztése az 1994. 

évi kitüntetésekre 
április 28. Elnökségi ülés 

Beszámoló a helyi csoportoknál és 
szakosztályoknál lezajlott választásokról 

május 26. Elnökségi ülés 
június 30. Elnökségi ülés 

Beszámoló a választási és jelölőbizottság te
vékenységéről, a közgyűlési előkészületekről 

július 28. Elnökségi ülés 
A közgyűlésre készített beszámolójelentések 
megvitatása 
A közgyűlés forgatókönyve 

augusztus 26-28. Vezetőségválasztó közgyűlés 
(Budapest, Pilis) a Pilisi Állami 
Parkerdőgazdaság szervezésében 
Szakmai nap 

szeptember Elnökségi ülés 
november Elnökségi és választmányi ülés 
(A helyi csoportok és szakosztályok munkatervét márciusban 
közöljük.) 
Budapest, 1994. január 10. 

Barátossy Gábor 
főtitkár 

Az Elnökség 1994. január 27-én kibővített ülést tartott, melyen 
dr. Kárpáti László felvetésére elfogadta, hogy a választások során 
a teljes politikai semlegességet megtartva, az OEE segítse, támo
gassa erdész képesítésű szakemberek bejutását a Parlamentbe. 

Pontosította a Választási Bizottságnak adott iránymutatását, 
mely szerint az új elnökségbe 6 elnökségi tagot kell választani, 
úgy, hogy mind a jelölésnél, mind a közgyűlésen történő válasz
táskor ajánlott figyelembe venni azt, hogy az elnökség összetétele 
reprezentálja az ország teljes területét. 

Első, egyeztető tárgyalást folytatott a Pilisi Parkerdő Rt. ve
zérigazgatójával, Dobó Istvánnal és a helyi csoport titkárával, Mi
zik Andrással az 1994. évi Vándorgyűlés lehetséges programjáról. 

A Vándorgyűlés tervezett időpontja 1994. augusztus 26-28. Szál
láshely: Dobogókő. 

- Dr. Szász Tibor, a Szeniorok Tanácsának elnöke felhívta az 
elnökség figyelmét, és kérte hathatós intézkedését a földtörvény
tervezetben megjelent, az erdőket hátrányosan érintő r^agrafusok 
ellen. 

- Az Elnökség elfogadta az OEE 1994. évi költségvetés-terve
zetét, és ennek ismeretében hathatós költségcsökkentési irány
elveket szabott meg. 

• 
A kecskeméti helyi csoport életéből 

Helyi csoportunk mintegy 40 fővel több évi szünet után társ-
erdőgazdasági tanulmányúton vett részt. 

A tanulmányút témája az ártéri erdőgazdálkodás, valamint a 
bősi vízi erőmű létesítményeinek megtekintése volt 

A kisalföldi EFAG részéről Csontos István vezérigazgató-he
lyettes, helyi csoporttitkár fogadott bennünket Győr határában. Is
mertette és bemutatta az erdőgazdaságot, amelyet konkrét adatok-
Kai, számokkal támaszottt alá. Első állomáshelyünkön, az ásvány
rárói csemetekertben dr. Magas László vezérigazgató tartott üd
vözlés után rövid tájékoztatást az erdőgazdaság életéről. A terve
zett hajókirándulás az alacsony vízállás mioatt csónakkirándulássá 
módosult, de a hangulatos erdei környezetben elfogyasztott ízletes 
sült hal bőven kárpótolt bennünket. A nap hátrelevő részében az 
elégtelen vízutánpótlás miatt szenvedő ártéri nyárasokat láttuk, 
majd a vízlépcsőrendszer kihasználaüan magyar létesítményét, a 
dunakiliti duzzasztóművet kerestük fel, ahol kísérőnktől részletes 
és szakszerű magyarázatot kaptunk mind erdőgazdálkodási, mind 
vízgazdálkodási vonatkozásban. A dunaremetei vízmérce megte
kintését az év legcsapadékosabb percére időzítettük, így késő éj
szakába nyúlt a baráti beszélgetéssel egybekötött szárítkozás. 

Másnap ragyogó időben, a győri csoport szervezésében, másik 
busz is csatlakozott hozzánk, és kisalföldi kollégáinkkal együtt ér
keztünk a rajkai határállomásra. Szlovákiai programunk a duna-
csúnyi elzárásnál kezdődött. Szlovák vízügyi szakemberek mutat
ták be a „C" variáns műszaki létesítményeit, amelyek még jelenleg 
is építés alatt állnak. Láttuk, hogy kap az Creg-Duna 300-500 m 
minimális vízutánpóüást, ami a Szigetköz teljes kiszáradását je
lentheti. 

Megtekintettük és autóbusszal bejártuk a csallóközi oldal ártéri 
erdőit, az ott kialakított vízutánpótlási rendszert. Megállapítottuk, 
hogy a terület vízellátása irigylésre méltó, mindenféle vízhozamnál 
állandó vízszintet tudnak tartam. Ezzel a helyzettel magyar oldalon 
is elégedettek lennénk, megoldódna az ártéri erdők vízutánpótlása! 

A program a bősi vízi erőműnél ért véget, 
A hangulatos, jól sikerült tanulmányút tapasztalataival a víz

lépcsőrendszer megítéléséhez közelebb kerültünk, és csak javasol
ni tudjuk mindenkinek ítéletalkotás előtt a helyszíni tapasz
talatszerzést! 

Köszönet illeti a program szervezésében résztvevő valamennyi 
kolléga munkáját, külön kiemelve Csontos István titkár sokoldalú 
szervező munkáját, magas felkészültségű idegenvezetését! 

Bognár Gábor 

A szegedi Akadémiai Bizottság Erdészeti Munkabizottsága 
Kecskeméten közös rendezvényt tartott. 

A rendezvény témája a táji erdészeti kutatások újabb eredmé
nyeinek bemutatása volt a tő melletti szakembereknek. 

A rendezvényen a következő témákban hangzottak el előadá
sok: 

Dr. Tóth József, ERTI tud. osztályvezető: 
Homoki fenyvesek véghasználati kora az egészségi állapot 

függvényében. 
Magyar Lajos, ERTI tud. munkatárs: 
A gyökérrontó tapló okozta fertőzés ökológiai tényezőinek 

vizsgálata a Duna-Tisza közén. 



Dr. Rédei Károly, ERTI tud. főmunkatárs: 
Szelektált akácfajták termesztési kísérleteinek értékelése. 
Az előadások témája az alföldi erdőgazdálkodás élő problémá

ival találkozott, ezért a mintegy 30 fő résztvevő élénk eszmecserét 
folytatott. Ezen óhatatlanul előkerült szakmánk nagy kérdőjele, az 
erdők privatizációja, illetve a kárpótlással kapcsolatos visszássá
gok. 

Az Erdészeti Munkabizottság az előadások után elkészítette 
1994. évi munkatervét. 

Bognár Gábor 
• 

Az OEE balassagyarmati helyi csoportja és az Erdővédelmi 
Szakosztály elsősorban az IEFAG erdőművelési műszaki vezetői 
részére helyszíni bejárással egybekötött értekezletet tartott a legak
tuálisabb erdővédelmi és erdőművelési problémákról: a diósjenői 
és a váci erdészet területén. 

Dr. Leskó Katalin az Erdővédelmi Szakosztály részéről a váci 
erdészet területén kialakult, rendkívülinek ígérkező (Lymantria 
dispar) gyapjaspille-gradációval kapcsolatosan felhívta a figyelmet 
arra, hogy nemcsak a Lymantria dispar, hanem egyéb kevésbé fel
tűnő károsítok is felfutó gradációban vannak az előrejelzések sze
rint. 

Ennek okát az erdők gyengülő egészségi állapotára vezette 
vissza, és felhívta a figyelmet arra, hogy a százéves áüaghoz vi
szonyítva csökkent az éves átlagos csapadék, valamint ugyanakkor 
nőtt az éves adagos hőmérséklet, a forró napok száma stb. Egyúttal 
ismertette a lehetséges védekezési módokat. Szükségesnek tartja 
erre felkészülni, mivel a fentiekben elmondott és grafikonokon be
mutatott változások miatt legyengült erdők, amelyek már az ez évi 
rágáskár után is alig hajtottak ki, egy újabb tarra vágást aligha 
viselnek el. 

Másik erdővédelmi problémánk a tölgypusztulás, mellyel kap
csolatosan Bohár Gyula által elhangzott, hogy az időjárás vagy 
egyéb környezeti tényezők kedvezőtlen változásai még önmaguk
ban nem okoznák a tölgypusztulás néven kb. 12-13 éve ismert 
jelenséget. A legyengültség következtében azonban olyan károsí
tok szaporodtak el, mint a kétpettyes díszbogár (Agrilus bigutta-
tus), a gyűrűs tölcsérgombák (Arnillaria mellea sensulato) stb. Az 
elmondottak alapján mi, jelenlévő gyakorlati szakemberek, két, a 
munkánk során azonnal hasznosítandó megállapítást tettünk: 

- bármilyen beavatkozást csak olyan kismértékben szabad el
végezni, hogy az állomány belső klímaviszonyai lehetőleg ne vál
tozzanak, 

- ne csak a már valóban kiszáradt fákat vegyük ki, hanem vizs
gáljuk meg az első észrevehető tüneteket mutató egyedeket is, és 
amennyiben különösen az Agrilus biguttatus nyomaival találko
zunk, akkor ezeket az egyedeket is ki kell termelni. 

Tehát a beavatkozás kezdete előtt feltétlenül vizsgáljuk felül az 
erdőrész egészségi állapotát. Probléma esetén a fenti két szempont 
szerint döntsük el, hogy az üzemtervi előírás szerinti műveletet 
vagy csak egészségügyi termelést végzünk-e. 

Mindkét kolléga megállapításait egyetértéssel vettük tudomásul, 
megköszönve napi munkánkhoz adott segítségüket. 

Emellett bemutattuk a két erdészetnél a kiegyenlített jövedel
mező gazdálkodás és az erdőfelújítás kapcsolatát a Szendehely 11 
B (Zechner Géza ker. vez erdész), a Vác 19-20-as erdőrészek (De
ák András ker. vez. erdész), a Berkenye 15-ös tag (Králik Mihály 
ker. vez. erdész), a Diósjenő 48 A-C erdőrészek (Gréczy Sándor 
ker. vez. erdész) felújításai kapcsán. 

A napot Sándor Géza erdőmérnök erdőfelügyelőnek állított em
lékoszlop felavatása zárta. 

Korbonski Bogdánné 
• 

A soproni csoport „ Vadgazdálkodás, vadászat aktuális kérdé
sei" címmel előadásokkal egybekötött rendezvényt tartott. Meghí
vott előadók Vajai László főosztályvezető (Földművelésügyi Mi

nisztérium, Vadászati és Halászati önálló Osztály) és dr. Kőhalmi 
Tamás tanszékvezető (Erdészeti és Faipari Egyetem, Vadgazdál
kodási Tanszék) voltak. 

Rendezvényünket megtisztelte a veszprémi Akadémia Bizottság 
Vadgazdálkodási Szakbizottsága, Varga Béla, az OEE alelnöke, 
valamint erdőgazdaságok vezetői is. 

Vajai László főosztályvezető többek között szólt arról, hogy a 
vadállománnyal szemben az élőhelynek van elsőbbsége, a vadgaz
dálkodás valós ellenőrzésére ma nincsenek meg a feltételek, az 
orwadászat szigorúbb büntetése volna időszerű. A készülő vad
gazdálkodás, vadvédelem, vadászati törvény alapelveiben a föld
tulajdonhoz kötődik. A vadászterület határa nem követi szükség
szerűen a tulajdonos területének a határvonalát. A vadászterület 
minimális haszonbérleti időtartama 10 év, mely megegyezik a vad
gazdálkodási üzemterv érvényességi idejével. A haszonbérbeadás
sal kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzati törvény e pon
tot érintő részét módosítani kell, azonban nehézséget jelent, hogy 
kétharmados törvényről van szó. 

Dr. Kőhalmy Tamás tanszékvezető a nagyvadgazdálkodásunkat 
elemezte. Részletesen foglalkozott az egyes vadfajok létszámával, 
területi elhelyezkedésével, a gazdálkodás bevételeivel és kiadása
ival. 

Hangsúlyozta, hogy vadgazdálkodással kapcsolatos törvényt a 
kapcsolódó törvényekkel együtt kell benyújtani a parlamentnek. A 
vadgazdálkodás állami felügyeletét kell megerősíteni, és ezért cél
szerű volna vadászati felügyeletet létrehozni. 

Kiemelte a biodiverzitás megőrzésének szükségszerűségét. A 
jövőben a magántulajdon és a vele járó kisebb területi egységek 
miatt valószínűleg előtérbe kerül a zárttéri vadgazdálkodás. 

A hozzászólásokon elhangzott, hogy a vadlétszámbecslés nagy 
részben hamis, amire vadgazdálkodás nem tervezhető. A vadász
terület és vadgazdálkodási táj között különbség van, az előbbi 
egész kicsi is lehet. A tulajdonviszonyok változása szükségszerű, 
a vele járó területi felaprózódás is. Ezért az ellenőrzés nehezebbé 
válik, ennek megoldását meg kell találni. Fontos feladat az él
őhely-gazdálkodás megfelelő szintre emelése is. 

A rendezvényen 43 fő vett részt, hozzászóltak: Rakonczay Z., 
Porubszky J., KÖlus G., Kondor A., Varga B., Feiszi O., Bencze 
L. 

A soproni csoport 1993. november 2-án tartott rendezvényén 
Sziklai Oszkár ny. professzor (British Columbia, Vancouver) ve
títettképes előadást tartott Kínai erdők és emberek címmel. 

Érdekes felvételeket láthattunk és különleges információkat 
hallhattunk a kínai erdőgazdálkodás, erdészeti nemesítés és a kínai 
élet eseményeiről. 

Az előadáson 45 fő érdeklődő tagtársunk vett részt. 
Ormos Balázs 

E havi számunk szerzői 
Bartha Dénes EFE Sopron 
Bencze Lajos EFE Sopron 
Bordács Sándor OMMI Budapest 
Domokos János tanár Budapest 
Csötönyi József MOSZ Budapest 
Grósz Róbert EFE Sopron 
Jérőme René erdőmérnök Budapest 
Kató Pál erdőmérnök Győr 
Kucsara Mihály EFE Sopron 
Markovics Tibor erdőmérnök Kőszeg 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Petkó-Szandtner Aladár Gemenci Rt. Baja 
Péti Miklós ERSZ Veszprém 
Reményfy László erdőmérnök Eger 
Sepsi Beáta EuroBank Veszprém 
Sodor Márton TVH Budapest 
Szabó Lajos tanár Eger 
Szitás József EFE Sopron 
Tompa Károly EFE Sopron 



feHoVa l u n t u r i s t 

3. Nemzetközi Fegyver-, Horgász-, 
Vadászkiállítás és vásár 

1994. április 7-10. 
Budapest Sportcsarnok 

(XIV. ker., Istvánmezei út 3-5.) 

A k i á l l í t á s t é m a k ö r e : 

- terepjáró autók 
vízi jármüvek 

- erdészeti gépek 
- fegyverek 

ló'szerek 
fegyverszekrények 
vadász- és sportíjak 

- vadászati kiegészítő' eszközök 
- fémtisztítók 
- optikai tárgyak 

lámpák 
- kések 
- bőrtermékek 
- ruházat 

vadvédelmi berendezések 
környezetvédelmi berendezések 
horgászati felszerelések 

- vadászati, horgászati turizmus és szol
gáltatás 

- preparátorok 

Megtekinthető: 10.00 - 18.00 h-
Jelentkezési határidő: 

1994. február 28. 

9-

Az 1994-es kiállítás árai: 

Fedett terület: 
Szabad terület: 

6900 F t /m 2 + AFA 
2700 F t /m 2 + ÁFA 

Felépített egységstand 6 m 2 66 000 Ft + AFA 
12 m 2 132 000 Ft + ÁFA 

A kiállítás helyszínén, 
a Budapest Sportcsarnokban 
a kiállítás ideje alatt molinó-kihelyezés 20 000 Ft/db + ÁFA 
Zászlókihelyezés a Küzdőtér felett 10 000 Ft/db + ÁFA 

A katalógusban hirdetési lehetőség: (30 000 példányban, A/6 méretben, színes kivitelben készül) 
a/ egész oldalas színes belső hirdetés 99 000 Ft + ÁFÁ 

(nyomdakész grafikával fi lmen) 
b/ fé loldalas színes belső hirdetés 50 000 Ft + ÁFA 
c/ negyedoldalas színes belső hirdetés 25 000 Ft + ÁFA 
dl a kiállító cég színes emblémája 10 000 Ft + ÁFA 

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Szervezőirodánál: 
HUNTURIST RT. 

H-1024 Budapest, Retek u. 34. 
Telefon: 115-24-03.115-82-60,115-22-81,136-39-16 

Fax:135-23-56 



Inter-Európa Bank Rt. 

Inter-Európa Bank Rt. 
Veszprém Területi Fiók 

Veszprém, Kossuth u. 6. I. emelet 

Telefonszám: 88/426-044 

Telefax: 88/426-299 

Telex: 32-785 

Nyitva tartás: 8 -16 óráig 

pénteken 8-14 óráig 

Gazdálkodó szervek részére teljes körű 
banki szolgáltatás, 

nemzetközi pénzforgalmi ügyletek bonyolítása 

ERDOTELEPITOK 
FIGYELEM! 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI TALÁLKOZÓ 

Pannónia és OP 229-es 
MMI által vizsgált. 

1994. április 21-23. 
Sopron 

gyökeres dugvány 
6-8 R/db 

Feketedió 1 éves 

nemesnyár Az Országos Erdészeti Egyesület, az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdőmémöki Kar és az E.K.F.M. (ERFATERV) Kft 

közös rendezésében 
a W O O D TECH 

magágyi csemete 
3 Ft/db 
ELADÓ 

Erdészeti és Faipari Szakvásár 
rendezvényei keretében. 

Érdeklődni lehet: 
Bényi Sándor, 

Szekszárd-Keselyűs 
Telefon: (74) 311-833 

Bővebb információ, felvilágosítás: 
E.K.F.M. (ERFATERV) Kft 

Nyerges Éva 
Telefon: 142-6199,122-7605 

Fax: 142-6199,121-4071 




