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A felhívás célja: A rászorulók támogatá-
sa, családsegítés, idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálko-
dás területén dolgozók és családtagjaik,
az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak
minõsül, a feleség (özvegy) és gyerme-
kek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5
éves, e területen végzett, igazolt munka-
viszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgo-

zók gyermekeinek megsegítése, esély-
egyenlõségük megteremtése, anyagi
helyzetük javítása érdekében.

2. Nehéz anyagi körülmények között
élõ erdészek és családjuk helyzeté-
nek javításához.

3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szo-
ciális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követel-
ményei:

A pályázatokat augusztus 31-ig (2
példányban) kell benyújtani (a szük-
séges mellékletekkel együtt) az OEE
Erdészcsillag Alapítvány 1027. Bu-
dapest, Fõ u. 68. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illet-
ve egyesületi helyi csoport, vagy szak-
osztály, illetve munkahelyi közösség is a
kedvezményezett megjelölésével, ameny-
nyiben a rászorultság körülményeit és a
szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni
kell: a kitöltött „Adatlap”-ot (1.sz. mel-
léklet), az Országos Erdészeti Egyesület
Helyi Csoport titkárának véleményével.

Az Adatlap információin kívül, rövi-
den indokolni kell a rászorultság körül-
ményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az
elbírálás fõbb szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal
kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kurató-
riuma szeptember 30-ig elbírálja és
döntésérõl értesíti a pályázókat, vala-
mint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása
során az alábbi szempontokat vizsgálja:

• A közös háztartásban élõk  egy fõ-
re esõ havi jövedelme és a mindenkori
minimálbér viszonya,

• a kérelmezõ egészségi állapota,
betegállományának hossza, kórházi ke-
zelése, esetleges balesete, leszázaléko-
lása, esetleg haláleset stb.

• a család összjövedelmét, illetve ki-
adásait befolyásoló lényeges változások,

• eltartottak, gyermekek száma,
• árvaság,
• az igény gyakorisága,
• helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a
rendelkezésre álló szabályozás és kere-
tek ismeretében a kuratórium határozza
meg, melyet az indokok súlyossága és
az igénylõk száma befolyásol.

Gémesi József
a kuratórium elnöke

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok 

és családtagjaik támogatására

2010. március 18-19-én Felsõtárkány-
ban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyugati Kapu Oktató- és Látogató Köz-
pont  épületénél gyülekeztek az OEE
Erdõmûvelési Szakosztály  tagjai a Tiszt-
újító Közgyûlésre. Mintegy 32 fõ részvé-
telével kezdõdött meg a rendezvény,
ahova Szombathelytõl Kelet-Magyaror-
szágig az ország egész területérõl ér-
keztek a meghívottak.

Urbán Pál szakosztályelnök üdvö-
zölte a megjelent tagtársakat, külön kö-
szöntve Tóth Gábort, az OEE Országos
Választási Bizottságának tagját. Ezután
néhány szóban beszélt arról, hogy érde-
mes volt dolgozni, mert az elmúlt négy
év alatt a nagy múltú szakosztály sikere-
sen tudta továbbvinni az elõdök által
megkezdett munkát. A számos terepi
program és külföldi tanulmányút mellett
hatásosan mûködött közre a szakmapo-
litika, az erdõgazdálkodás és vadgazdál-
kodás kapcsolata és az új erdõtörvény
megalkotásának tárgykörében. Megkö-
szönte a tagság támogató jellegû segítsé-
gét és leköszönt posztjáról.

Ezután Rostáné Reményfy Rita tit-
kár részletesen beszámolt az elmúlt cik-
lus történéseirõl. Beszélt az évente az
ország más-más tájaira szervezett szak-
mai programokról, amelyek mindig
nagy sikert arattak, és igen jó hangulatú-
ak voltak. Kiemelte a magas szintû tudo-
mányos fórumokat, melyeken az ERTI
neves kutatói mellett a Nyugat-magyar-
országi Egyetem professzorai, vagy az
FVM Természeti Erdõforrások Fõosztá-
lyának vezetõi tartottak elõadásokat. 

Bús Mária a  Választási Bizottság el-
nöke ismertette a Bizottság munkáját,
és megnevezte a Szakosztály vezetõsé-
gébe, valamint az országos elnökség
tagjaira jelöltek névsorát.  

A szavazás eredményeképpen a köz-
gyûlés által megválasztott Szakosztály
Vezetõség a következõ: Elnök: Urbán
Pál erdõmérnök, titkár: Rostáné Re-
ményfy Rita erdõmérnök.

Az újonnan megválasztottak nevé-
ben Urbán Pál elnök köszönte meg a
bizalmat, és röviden felvázolta elkép-
zeléseit.

Bús Mária külön megköszönte a Szak-
osztály azon vállalkozó szellemû  tagjai-
nak bátorságát, akik a Szakosztály érde-
kében a vezetõségi posztokra a tisztújí-
tás kapcsán vállalták a jelöltséget.

Ezzel  a Szakosztály tisztújító köz-
gyûlése véget ért.

Délután a Bükki Nemzeti Park, az
EGERERDÕ Zrt., valamint az MGSZH Er-
dészeti Igazgatóság szakembereinek
közremûködésével „erdõgazdálkodás
nemzeti parki területen” témájú terepi
programon vettünk részt. A bemutató
során a Felsõtárkányi Erdészet példáján
keresztül kaptunk képet az EGERERDÕ
68%-ban valamilyen természetvédelmi
korlátozással érintett gazdálkodásáról,
mely a Felsõtárkányi Erdészet esetében
88% nemzeti parki védettséget jelent. Az
Erdészet a 2006.01.01.-tõl érvényes erdé-
szeti üzemtervét 2008. december végén
kapta kézhez az üzemtervi tárgyalás
záró jegyzõkönyvének véleményeltéré-
se miatt. A BNPI ugyanis azt kérte, hogy
az Erdészet védett területének negyede
ne vágásos üzemmódban legyen tervez-

Tisztújító közgyûlés az OEE Erdõmû-
velési Szakosztálynál
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ve, jóllehet az erdõtörvény szakmai
szempontja alapján készült erdõterv en-
nél jelentõsen kevesebb arányban tartal-
mazott ilyen elõírást. 

Jelenleg a Felsõtárkányi Erdészet te-
rületének védett részén 400 em3 gazda-
sági vágáskor feletti fatömeg van.

Este Duska József, a BNPI igazgatója
tartott vetítettképes elõadást a Nemzeti
Park sokrétû és átfogó munkájáról.

A vacsorát és az azt követõ, éjszaká-
ba nyúló baráti beszélgetést Kalló Imre
erdész-borász színes és élményszámba
menõ kommentárjával kísért borkósto-
lója tette feledhetetlenné.

Másnap „Gazdálkodás a falopások-
kal és erdõtüzekkel sújtott Ózd térségé-
ben” témájú programmal folytatódott a
régi-új vezetõség által magas színvona-
lon szervezett szakmai program.

A szociálisan fokozottan hátrányos
helyzetû lakosságú térségben a falopások
és a tûzzel érintett területek többségében
egybe esnek. Így, az egyik legjobb termõ-
helyen és legértékesebb bükkösök he-
lyén elakácosodott, elbozótosodott utód-
állományok alakulnak ki. Ilyen társadalmi
környezetben a reális erdészeti szakmai
elvárás a termõhelyi potenciál megõrzé-
se, de ezt nem akceptálja sem a jogszabá-
lyi környezet, sem az erdészeti hatóság,
sem a sajtó, sem a közvéleményként han-
got adó állampolgár.

A tartalmas szakmai két napot egy fi-
nom ebéddel zártuk a Szilvásváradi Er-
dészet invitálására, melyen Pallagi
László, a vendéglátó Egererdõ Zrt. ve-
zérigazgatója is részt vett. 

Koczka Zoltán

Új belépõk

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei HCs: Hidas Tibor erdõmér-
nök, Sereg Adrienn erdõmérnök,
Kocsis Gergely egyéb felsõfok, Dan-
ku István erdésztechnikus, Pelsõczi
Ferenc erdésztechnikus, Peprék Ar-
nold erdõmérnök, Benéné Székely
Csilla erdõmérnök, Marozsán Ma-
rianna egyéb felsõfok, Dajka Ibolya
egyéb felsõfok, Romanova Galina
erdõmérnök, Tóth Rafael erdõmér-
nök, Kiss Gyula erdésztechnikus,
Krekk István erdõmérnök, Kacz-
vinczky Tamás erdõmérnök; Gyõr
Magánerdõ HCs: Ravazdi Gyula
egyéb felsõfok; Kecskeméti HCs:
Korbely Kornélia egyéb felsõfok,
Gáspár Kornélia egyéb felsõfok;
Egyéni tag: Jarabek Imre erdõmér-
nök; Mátrafüredei HCs: Szõcs Le-
vente Attila egyéb felsõfok.

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõ-
használati és Gépesítési Szakosztályai
2010. március 24-én a Zselicben tartot-
ták közös rendezvényüket. A házigazda
SEFAG Zrt. a Zselici Erdészet területén,
Ropoly térségében és a Hotel Kardosfa
konferenciatermében szervezte meg a
két szakosztály szakmai rendezvényét,
kellemes környezetet és méltó alkalmat
teremetve egyúttal a szakosztályok tiszt-
újításainak lebonyolítására is. 

Elsõként Barkóczi István vezérigaz-
gató köszöntötte az összevont szakosz-
tályülés nagyszámú szakmai közönsé-
gét, majd Máté János vezérigazgató-he-
lyettes a SEFAG Zrt. gazdálkodását és
szakmai munkáját foglalta össze elõ-
adásában. A SEFAG Zrt.-t jellemzõ
számadatokon túl röviden elemezte a
múlt, a jelen és a jövõ összefüggéseit,
folyamatait.  Elõadásában a kedvezõ
adottságok ismertetésén túl kitért a
gondot, problémát okozó körülmé-
nyekre is. (Megemlítette azt is, hogy a
SEFAG Zrt. területének jelentõs részén
elõforduló homoktalaj, a pajor, a víz hi-
ánya veszélyezteti a tölgy-erdõfelújítá-
sok sikerességét.) A lendületes és ér-
dekfeszítõ elõadásban a résztvevõk
megismerhették a somogyi erdészszak-
emberekre háruló feladatokat, és a cég
stratégiai elképzeléseit. 

Bálint László fahasználati osztályve-
zetõ-helyettes szemléletes elõadásban
mutatta be a SEFAG Zrt.-nél alkalma-
zott, a napi termelés és a készletek nyo-

mon követésére alkalmas, az erdészek
adminisztrációs munkáját megkönnyítõ
„erdésziroda” elnevezésû számítógépes
könyvelési és elemzõ rendszert.

Az elõadásokat követõen a terepi be-
mutatók alkalmával a modern és kör-
nyezetkímélõ technológiáknak a napi
gyakorlatban való alkalmazásával is-
merkedhettek meg a résztvevõk.

Fekecs Lajos mûszaki osztályvezetõ
tájékoztatást adott a SEFAG Zrt. által
2007-ben tulajdonosi forrásjuttatás segít-
ségével beszerzett PONSSE Buffalo King
típusú kiszállító szerelvény kiválasztási
metódusáról, a legfontosabb mûszaki
adatairól, és az elmúlt 2,5 év üzemelteté-
si tapasztalatairól. Elmondta, hogy a ki-
hordó szerelvény jó mûszaki paraméte-
rei, felszereltsége,  kedvezõ üzemelteté-
si tapasztalatai és a szervizháttere tekin-
tetben jó választásnak bizonyult, kiváló-
an megfelel a zrt. elõzetes elvárásainak. 

Spingár Péter erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõ – kisebb hegymászást köve-
tõen –  terepi munka közben ismertette
a forwarderes fakitermelési technológia
gyakorlati alkalmazását. Kiemelte a
szakszerû elõkészítés és a fegyelmezett
– technológiai utasítás szerinti – végre-
hajtás fontosságát. Kihangsúlyozta,
hogy a SEFAG Zrt. számára fontos,
hogy termelékeny és üzembiztos tech-
nológiával, a talaj és az újulat maximális
kíméletével lehessen végrehajtani a ter-
vezett fakitermelési feladatokat a termé-
szetes felújítások végrehajtása során is. 

Erdõhasználati és Gépesítési
Szakosztályülés




