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A közelmúltban jelent meg a párizsi
l’Harmattan Kiadónál a Nizzában élõ,
nyugdíjas magyar erdõmérnök-kutató
(képünkön) könyve a Franciaország-
ban található cédrusokról. 

A szerzõ a téma alapos ismerõje, 30
év kutatásait tudományos alapossággal
és igényességgel, egyben mindenki
számára élvezhetõ stílusban összegzi a
könyvben, amely minden részletre
kiterjedõen ismerteti a cédrusok
tulajdonságait. A könyv nyolc fe-
jezetre tagolódik, amelyekben a
szerzõ részletesen tárgyalja a
Cedrus nemzetség botanikai
jellemzõit, beszámol a virágzás-
és termésbiológiai kutatásainak
eredményeirõl, a cédrusok – kü-
lönösen a Cedrus atlantica –
franciaországi meghonosításá-
nak történelmi tapasztalatairól, a
négy cédrus-faj – a Cedrus
atlantica, a C. libani, a C. deo-
dara, valamint a C. brevifolia –
erdészeti és tájesztétikai jelen-
tõségérõl. Különösen nagy érté-
ke a könyvnek a virágzásbiológi-
ával és a magkezeléssel foglalko-
zó fejezet, valamint a cédrusok

termõhelyi igényeinek és fatermõ
képességének tisztázása.

A könyvet 45 fekete-fehér fénykép, 14
ábra, 17 táblázat, valamint 6 térkép gaz-
dagítja. A könyv értékét jelentõsen növel-
te volna, ha a kiadó színes képek megje-
lentetésére is vállalkozik. Erre minden
lehetõsége meglett volna, hiszen a közölt
képek eredetileg színes diák. Az idézett
szakmai mûvek száma 56. 

Önmagában véve ez a második,
francia nyelven megjelenõ szakkönyv,
amely magyar erdõmérnök tollából ke-
rült ki. Az elsõt prof. dr. FEHÉR Dániel
1939-ben írta Mikrobiológiai kutatások
a sivatagi talajokon (Recherches sur la
microbiologie des sols désertique – Pa-
ris) címmel.

Az elmúlt évtizedekben számos ma-
gyar erdõmérnök látogatta meg Jean

TOTH-ot, aki mindenkinek, akit
érdekelt, örömmel mutatta meg a
Dél-Franciaországban elhe-
lyezkedõ kísérleti területeit, ön-
zetlenül átadva kutatásainak
eredményeit. 

Barátságát minden magyar er-
dész nevében köszönjük, a
könyvéhez gratulálva kívánjuk,
hogy egészségét visszanyerve,
más fafajok évtizedes kutatása
során összegyûjtött ismeretei-
nek közzétételére is legyen
energiája.

(TOTH, Jean 2005: Le cèdre de
France – Étude approfondie de
l’espèce. L’Harmattan, Paris. p.
207.)

Dr. Barna Tamás

Magyar erdômérnök a cédrusokról
Jean TOTH: A cédrus Franciaországban

Fotó: Pápai G.



A harmadik oldal

„Ne légy szeles. Bár munkádon más keres.” Csoda-e,
hogy az utóbbi idõben sokszor eszünkbe jutottak ezek a
József Attila-sorok. Például amikor a SAPARD és az
AVOP-pályázatokból egyszerûen kifelejtették az erdõt.
Vagy összeállították az ország költségvetését 2006-ra
úgy, hogy semmilyen támogatást nem kapott az erdõ.
Illetve az erdészet a saját befizetésein keresztül több for-
ráshoz jutott.

A MEGOSZ ezek után elindított egy olyan érdekérvé-
nyesítési folyamatot, ahol minden lépcsõ végigjárásával
egészen a bejelentett demonstrációig eljutott. Mielõtt
azonban erre sor került volna, olyan megegyezés szüle-
tett az agrárminiszterrel, mely a magyar erdõgaz-
dálkodás és magán erdõgazdálkodás jövõjét biztosít-
hatja.

Mindenképp eredmény, hogy FVM képviselõi elismer-
ték, az erdészeti költségvetés az erdõ közcélú szerepénél
fogva is alá lett tervezve. És az is, hogy most egy olyan
megállapodás jött létre, amely biztosíthatja az erdõfen-
ntartás folyamatos mûködésének feltételeit, determiná-
cióját. 

Az erdõtelepítések útján az ország erdõsültségének
növelését, annak finanszírozását. A Nemzeti Agrár Vi-
dékfejlesztési Tervben kivétel nélkül minden jogcímen
szerepelteti nem csak az erdõtelepítést, hanem az
erdõfenntartást is. Az eddigi erdõgazdálkodási jogcí-
meket a jelenlegi finanszírozási rendszer átalakításáig
változatlan mértékben fenntartja, és annak kifuttatá-
sáig a szükséges források folyamatosan rendelkezésre
állnak. 

Meggyõzõdésünk, hogy mindezek együttesen bizto-
sítják a szakma jövõjét, és azt, hogy az erdõ megfeleljen
a közcéloknak is. Ilyen horderejû megállapodást
elõször sikerült elérni, ami a mi oldalunkról minden-
képp szakmaiságunk és egységességünk eredménye is. 

A MEGOSZ a 2005. december 15-i Megállapodást tet-
te az erdõgazdálkodók karácsonyfája alá. 2006-ra pe-
dig azzal kíván Boldog Új Évet minden erdõért és
erdõbõl élõnek, hogy a munkánkhoz adott legyen vala-
mennyi feltétel, s azt a lehetõ legnagyobb tudással vé-
gezzük el. És keressünk is vele. Legalább annyit, amen-
nyit a munkánk ér…

Luzsi József
A MEGOSZ elnöke
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– Ide s tova egy éve, hogy átvetted a
Fõosztály vezetését. A feladat szétziláló-
dott szakmánkban nem irigylésre méltó.

– Más feladatott kell ellátnom, mint
annak elõtte. Elõzõ beosztásomban egy
igazgatóságot, egy területi egységet ve-
zettem. Most igazából országosan az
egész szakmapolitikáért kell felelnem,
illetve ezen a szinten kell képviselnem
az ágazat érdekeit. Az itteni álláspont
szerint a Minisztérium elképzeléseinek
realizálása a szakma felé.

– A két érdek olykor nem mindenben
egyezik.

– Munkámat akkor látom el jól, ha
mindkét irányú elvárásnak meg tudok
felelni, aminek az a feltétele, hogy
mindkét oldalról reális, végrehajtható
elgondolások, célok kerüljenek a
fõosztály elvégzendõ feladataihoz.

– Úgy tûnik, hogy ez nem mindig si-
kerül.

– Ha ezt valaki így látja, bizonyára
van benne igazság, de nincs okozat ok
nélkül. Ugyanis hiánycikk a nagyformá-
tumú politikus, aki az erdészet ügyéért
kiállna és megfelelõ lobbyzással meg
tudná gyõzni a szakmánkhoz kevésbé
értõ politikusok többségét a lényegi
kérdésekben. Így csak a jóindulatban
bízhatunk, illetve abban, hogy a döntés-
hozók elhiszik azt, hogy adott esetben
érveink nem hamisak, és elsõsorban a
magyar erdõk érdekeit képviselik. Tör-
ténelmi idõkben volt az az idilli helyzet,
hogy az ágazat dolgozta ki az igényei-
hez szükséges jogszabályi környezetet,
terjesztette elõ, majd vette górcsõ alá az
illetékes parlamenti bizottság, és ezután
döntött. De ne felejtsük, hogy akkor az
ország erdõterülete, az ágazat nemzet-
gazdaságban betöltött szerepe is nagy-
ságrenddel nagyobb és meghatározóbb
volt, mint manapság.

– Mennyi a deficitünk az optimum-
hoz képest?

– A 2006. évi költségvetés 4,2 milliárd
forintot tartalmaz erdészeti feladatok cí-
men. Ez az összeg lényegében a gazdál-
kodók járulékából származó befizetésé-
vel egyezik. Nem tartalmaz elõirányzatot
a közfeladatok, illetve az erdészetei tá-
mogatások fedezésére. Az optimum az
lenne, ha a költségvetés ugyanannyit ad-
na, mint amennyi a járulékbefizetés. Ak-
kor, mondhatni, valamennyi gondunk
megoldódhatna. A jelen, szorító költség-
vetési helyzetben csak a megfelelõ politi-

kai hozzáállás orvosolhatná a kialakult
hátrányos állapotot.

– Az Erdészeti Hivatalból Fõosztály
lett, nem is olyan régen, nem jelent hát-
rányt ez a státusváltás a mindennapi
munkában?

– A Hivatal egy kiemelt funkciót jelent
a Fõosztályhoz képest. A belsõ hierarchi-
ában most egyike lettünk a 22 fõosztály-
nak, noha az ország egyötödnyi területé-
nek sorsa múlik részlegünk tevékenysé-
gén. Természetesen nem azon függ a
munka eredményessége, hogy hogyan
hívják a részleget, de a hivatali titulus jel-
zi azt, hogy az abban folyó munkára több
figyelem fordítódik.

– Kétségtelen, bár az is igaz, hogy egy
hivatalt is lehet fõosztályként kezelni, míg
a fordítottja már kevésbé lehetséges. Mégis,
meg kell jegyeznem, hogy az ötvenes évek-
ben, – amikor a magyar erdõgazdál-
kodás, tagadhatatlanul aranykorát élte –
az akkori Országos Erdészeti Fõigaz-
gatóság élén a fõigazgató miniszterhelyet-
tesként irányította az ágazatot.

– Való igaz, az ágazatunk az aranyko-
rát élte. A mostani helyzet akkor lehet sé-
relmes, ha a protokoll szabályai szerint
folynak a különbözõ ügyekben a tárgya-
lások, hiszen, mondjuk, amíg a KVVM-en
belül Természetvédelmi Hivatal mûkö-
dik, az FVVM-en belül csak Erdészeti
Fõosztály. Nevében és paritásában sem
egyenrangú a kettõ. Éppen ezért min-
denféleképpen szükség lenne az erdé-
szetnek kiemeltebb szinten való megjele-
nítésére a minisztériumi struktúrában.

– Mi az oka annak, hogy folyamato-
san veszítünk presztízsünkbõl?

– Mint említettem, a megfelelõen haté-
kony képviselet hiánya. Valószínû –

képviselõi szemmel nézve – erdõügyben
nem lehet látványos eredményt elérni.
Hovatovább – talán kissé profán a hason-
lat – egy iskolatej-akció mellett lobbyzni
egy politikusnak nagyobb eredményt
hozhat, mint az erdeink fenntartása ügyé-
ben kiállni. 

– Súlyosbítja a helyzetet, hogy az erdé-
szet territoriális érdekei eltérnek egymástól,
ezért a politikusok gyõzködése, más-más
érvekkel, elbizonytalanítja a legjobb szán-
dékkal hozzáálló képviselõt is. Magasabb
helyeken – vagy a magasleseken – való
gyõzködés hatásairól már nem is beszélve.

– Kétségtelen, ez is közrejátszhat ab-
ban, hogy a politikusok a nem egybec-
sengõ érvek hatására elbizonytalanodnak
és „igazságosztás” helyett az erdészeti
ügyek rendre a sor végére maradnak és a
szakma, az erdészek  megegyezését vár-
ják. Ennek az egységnek a megteremtése
kiemelt feladat kell legyen, nem csak a
fõosztály hanem valamennyi a szakmáért
felelõsen gondolkozó számára. További
fontos feladatnak látom az államerdészet
egységének megteremtését. Erre jó, ha
egy év áll rendelkezésre, hiszen az ÁPV
Rt. 2006 végéig még jelen felállásában
mûködik. Hogy azután mi lesz, errõl még
nem született döntés. Az egységes állami
erdõkezelés megteremtése szükséges. Az
ÁPV Rt. 2006-os átszervezésével remél-
hetõleg ez a kérdés is megoldódik.

– A köztudatban ismét felmelegedett
az erdõk egy részének sajátos privatizá-
ciójáról szóló elképzelés, mely elõter-
jesztés formájában már több, mint szó-
beszéd.

– Úgy tudom, hogy ez a kérdés nin-
csen napirenden.

– Várható-e változás a járulékfizetés
terén, és ha igen, milyen?

– Folyamatban van az erdõtörvény mó-
dosítása. Hamarosan tárcaközi egyezte-
tésre kerül, de ez még nem tartalmazza a
járulékkal kapcsolatos módosításokat, ha-
bár az már paragrafus szinten kidolgozás-
ra került.  2007-tõl mûködhetnek a Nem-
zeti Agrárvidék-fejlesztési Terven keretei-
ben az új  uniós társfinanszírozású erdé-
szeti intézkedések. Az új uniós társfinan-
szírozású támogatási rendszer részletei-
nek ismerete és a jelenlegi erdõfenntartási
rendszer átalakítási lehetõségei, amik
meghatározzák a jelenlegi rendszer átala-
kítását. Hogy miképpen, abba természete-
sen be kell vonni valamennyi érdekeltet.
A lényeg, hogy átalakítás történjen és ne a

Beszélgetés Klemencsics Andrással
az Erdészeti Fõosztály vezetõjével
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rendszer összeomlása következzen be. A
jelenlegi rendszer elõnyeinek megtartása
mellett szükséges, hogy  a rendszer kifut-
tatása is tervezhetõen megtörténjen. Ez
2006. egyik legfontosabb feladata.

– Ha nem lesz alap, mi lesz a
nevelõvágásokkal?

– Egy kérdés, amit meg kell oldani.
– Javulnak-e a magánerdõgazdák

mûködési feltételei?
– Koncepciót dolgoztunk ki a magán-

erdõk birtokpolitikai rendszerének meg-
teremtésére. Ez egy több törvényt érintõ,
módosító csomagot jelent. A lényeg a je-
lenlegi osztatlan, közös kezelésbõl adódó
lehetetlen állapot jogi feloldása. Ehhez az
erdõtörvényen kívül még több egyéb tör-
vényt is módosítani kell, melynek követ-
keztében – reményeink szerint – a mint-
egy 250 ezer hektár elhanyagolt erdõkben
is elindítható a szakszerû gazdálkodás.
Ehhez az öröklés kérdését, az erdõ meg-
osztásának szabályozását és az osztatlan
közös tulajdonból fakadó gátló tényezõ-
ket kell feloldani. 

– Várható-e változás az ültetvény-
szerû erdõk, a védett erdõk és a gazda-
sági erdõk funkciójának törvényi elkü-
lönítésében?

– Az új erdõtörvény-tervezet foglalko-
zik ezzel. Belép a szabadrendelkezésû
erdõk jogi kategóriája. Ha valaki saját pén-
zén, támogatás nélkül ültet erdõt, bármely
céllal, szabadon rendelkezhet vele. Ter-
mészetesen nyilvántartást vezetünk róla.

– Mi várható 2006-ban a támogatá-
sok terén?

– Az erdõtelepítéseknél az uniós társfi-
nanszírozás már mûködik, melynek kere-
tén belül 15 ezer hektár erdõt telepítet-
tünk. A nemzeti forrású erdõtelepítés de-
terminációjára rendelkezésre állnak a for-
rások. Mint már beszélgetésünk elején
említettem, az erdészeti feladatok jogcím
erõsen forrás hiányos.  Az elkövetkezõ
hetekben ennek a sorsa is el kell dõljön.

– Mi lesz az úgynevezett küszöb
alatti erdõkkel?

– 2007-tõl ezekre az erdõkre már lesz
uniós társfinanszírozási forrás, de csak
azoknál, amelyek magán tulajdonban
vannak. Ezeknek az erdõknek a fenn-
tartása közérdek és a magánerdõ-tulaj-
donost nem érheti hátrány. Nyilván az
állami erdõkezelésnek mind a  jó, mind
a rossz adottságú erdõk fenntartásáról
gondoskodnia kell. A korábbi kérdésre
visszautalva, itt a jelenlegi rendszer által
kezelt kiegyenlítõ funkció az ami a
késõbbiekben is mûködtetni szükséges
az állami erdõk vonatkozásában.

– A Nemzeti Erdõprogram megvaló-
sításához 2006-ra be lett állítva 700

milliós igény. Úgy hírlik, valahol eltûnt
a költségvetésbõl.

– 2006–2015 idõszakára évre bontva
kellett költségtervet készítenie a
Fõosztálynak. A 2006-ra készített fel-
adattervet a Minisztérium elfogadta az
elmúlt év augusztusában, de az ehhez
kapcsolódó forrástervezetet a költség-
vetés már nem tartalmazza.

– Olykor fals hangokat lehet hallani
az energiaerdõkkel kapcsolatban. Ho-
vatovább már csak két választék lesz, a
rönk és a tûzifa.

– A „zöld áram” elõállítás támogatása
ezt vonja maga után. Ez piaci következ-
mény, mint ahogy a választékszegénye-
dés és a lakossági fogyasztói árnövekedés
is. Az erdõben a folyamat kárt nem okoz,
hiszen több faanyagot nem termelünk ki,
mint  korábbi hosszú évek során kitermel-
tünk, ami bõven belül van az erdõtervi
lehetõségen. Az évi 12 milliós növedékbõl
egyébként évi 7 millió köbmétert érint a
fûrész. Ehhez a mennyiséghez elméletben
még hozzáadhatjuk a pillanatnyilag nem
mûködõ 250 ezer hektár magánerdõbõl
és a kilencvenes években tízezer hektár
számra szintén magánosok által telepített
erdõkbõl kitermelhetõ mennyiséget.

A fás szárú, energetikai célra használ-
ható növények termesztése a mezõgaz-
dasághoz fog tartozni. Ezzel kapcsolato-
san már a módosított erdõtörvény sem
tartalmaz elõírásokat.

– Milyen a viszony a természetvéde-
lemmel?

– Úgy érzem, meg tudjuk találni a kö-
zös pontokat, ahonnan tovább lehet lépni.
Nincs más alternatíva. Ilyen közös cél lehet
a 2007-tõl várható uniós támogatás meg-
szerzésével kapcsolatos közös munka.

– Kérdeznem kell az erdõ és a vad
kapcsolatáról. Csökkennek-e a jelenlegi
vadászterületek?

– Elsõdleges az erdõ, ehhez kell iga-
zítani a vadlétszámot. Ahol egy kézben

van az erdõ és a vad, ott különösebb
gond nincs. Ellenkezõ esetben termé-
szetesen fennáll az érdekkülönbség. A
földtulajdonhoz kötött vadászati jog va-
lószínûleg megoldja a problémát. A va-
dászterületek csökkentése nehéz ügy,
mert a vadászat a nagypolitika látókör-
ében van, és így pusztán szakmai ér-
vekkel nehéz eredményt elérni. Min-
denesetre a vadkár kérdésében javítana
a helyzeten.

– Jószerivel nincs rendezvény, ahol
ne lennél ott és rövid tájékoztatást ne
adnál a rendezvény témakörébe tarto-
zó aktualitásokról.

– Örülök, ha ezt így látod, mert úgy
gondolom ez is hozzátartozik a munkám-
hoz, és talán, így még hitelesebb az infor-
máció. Úgy gondolom, hogy ez a mini-
mum, amit egy fõosztály megtehet, és
meg is kell tennie. A szakma a kommuni-
kációra mindig készen állt, a baj az, hogy
a kommunikátorok nem keresik a szak-
mát. Kétségtelen, hogy ha az õ fejükkel
gondolkozunk, szakmánknak kevés ele-
me van, ami a társadalom számára látvá-
nyos, kivéve a véghasználatokat, de az is,
ahogy szokták mondani, „mínuszos” hír.
Valóban többet kell tennünk a felvilágosí-
tó munkában, de ehhez jelentõs anyag
források is kellenének. A Nemzeti
Erdõprogram  kiemelt célprogramként
kezeli  a kommunikációt, ami megfelelõ
forrásokkal felszerelve jelenthetné az er-
dészet számára a  szakma és a társadalom
oldaláról egyaránt szükséges kommuni-
káció alapjait.

– Köszönöm a beszélgetést.
– Én is köszönöm a lehetõséget és

kívánok az Országos Erdészeti Egyesü-
let valamennyi tagjának,  minden ma-
gyar erdésznek, az erdõ érdekében
segítõen munkálkodóknak boldog,
eredményes és erdõben gazdag újesz-
tendõt.

Pápai Gábor
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Ebben az esztendõben ünnepelhetjük
az önálló magyar Országos Erdészeti
Egyesület megalakulásának 140. évfor-
dulóját. Egyesületünk története egy ki-
csit a magyar erdõgazdálkodás történe-
te is. Ehhez a történelemhez vala-
mennyi elnökség írt egy-egy fejezetet.
Ez korántsem azt jelenti, hogy az Egye-
sület történetét a vezetõségben szere-
pet vállaló, ismert szakemberek, neves
erdészetpolitikusok alakították. Ugyan-
olyan részesei voltak ennek a folyamat-
nak, a nagy múltú Egyesület azon egy-
szerû tagjai is, akiknek nevét nem je-
gyezte fel külön a történelem. 

Az elmúlt év novemberében tartott he-
lyi csoport titkári és szakosztályvezetõi ér-
tekezleten – amint lapunkban olvashat-
tuk – a választások elõkészítésérõl folyta-
tott vitában két téma foglalt el elõkelõ he-
lyet: a politikai befolyás és a jövõbeni
tisztségviselõk munkajogi helyzete.

Bízva abban, hogy fényes jövõ áll
Egyesületünk elõtt, emlékeztetni szeret-
nék arra: igen mozgalmas, olykor küz-
delmes múltra tudunk építkezni. Olyan
múltra, amelyben Egyesületünk aktív
szereplõje, sok esetben alakítója volt az
erdészeti politikának. Ez nem azért tör-
ténhetett meg, mert csak akkor voltak
történelmi idõk, csak akkor állt az erdé-
szet sorsdöntõ helyzetek elõtt. Ma is
vannak – az erdészet szempontjából
nézve is – történelmi idõk, ma is gyak-
ran döntünk a szakma sorsáról részle-

tekben vagy egészében egyaránt (itt
nem áll módomban felsorolni, még
csak az általam ismert listát sem).

Akkor az erdészet vezetõi – hiteles, te-
kintélyes személyiségek – szerepet vál-
laltak az Egyesületben és az Egyesület
rendelkezésére álló eszközökkel hatot-
tak, az erdõgazdaság elõmozdítására, ha
arra szükség és lehetõség volt. A szakma
különbözõ területein elismert szakembe-
rek és tehetõs erdõtulajdonosok egy
egyesületben, egymást erõsítve értek el
nagy eredményeket. Ma is köztünk élnek
a „Divald Adolfok”, „Wágner Károlyok”
és – le merem írni – „Bedõ Albertek”.

Õk akkor éltek, akkor ismerték fel az
akadályokat és lehetõségeket. Nekünk
ezt ma kell megtenni. A politikát nem
lehet figyelmen kívül hagyni, befolyá-
sának súlyát nem szabad lekicsinyelni. 

A politika: körülmény, amelynek fi-
gyelembevételével kell nekünk az erdõ
fenntartható fejlõdését biztosítani. Mind-
annyiunk feladata ez: erdészeknek, erdõ-
tulajdonosoknak, erdõgazdálkodóknak,
akik az erdõhöz kötõdünk, akik az
erdõbõl élünk, akik az erdõért élünk, és
akik egyszerûen csak szeretjük az erdõt,
akik mind tagjai lehetünk ennek az egye-
sületnek. De nem külön-külön, elszige-
telt vagy – leírni is rettenetes – ellenérde-
kû csoportosulásokban; hanem együtt,
egy akaraton.

Megvannak az eszközök, hogy ilyen
hozzáállással elhárítsunk minden ve-

szélyt, ami az erdõ ellen irányul, legyen
az akár politikai indíttatású is.

Kiket válasszunk az elnökségbe? Ak-
tív vagy nyugdíjas elnök legyen? Vezér-
igazgató legyen, professzor vagy az er-
dészeti igazgatásban dolgozó, esetleg
természetvédõ? Nem a felsorolt munka-
területek, beosztások a fontosak. Le-
gyenek hitelesek! Tudjanak felülemel-
kedni a politikai és szakterületi befolyá-
soltságukon, akarják és tudják egyesíte-
ni az erõket annak érdekében, hogy az
erdészet erõsödjön, fejlõdjön, az ország
gazdaságának nélkülözhetetlen része
legyen, méltó elismerést kapjon a ter-
mészeti környezetet alakító szerepéért.

Nem kell másolnunk a rossz választási
példákat. Nem maga a választás az élet-
kérdés, nem kell élethalálharcként felfog-
ni bárki gyõzelmét vagy alulmaradását. A
választás eszköz az Egyesület történeté-
ben egy újabb fejezet megírásához.

Fontosak a kitûzött célok és felada-
tok, az egyesület programja, az értékte-
remtés, az érdekérvényesítés. Legfonto-
sabb azonban, hogy legyen erõs, egysé-
ges magyar erdészet és akkor ennek az
erõs erdészetnek lesz mûködõképes
Egyesülete (és, ha elég erõs és okos,
lesz székháza is). 

Boldog Új Esztendõt, sikeres egyesü-
leti életet és választásokat kívánok!

Halász Gábor 
OEE Országos Választási Bizottság

elnöke

„Hát én immár kit válasszak?”

KEDVES UTASAINK! 
Eredményekben gazdag új évet, jó egészséget kívánunk!  

2006. évben is szervezünk kiállítás-látogatásokat, várjuk szíves jelentkezésüket.
Ország Város Kiállítás  

Január 31-február 2. Németország Dortmund Jagd & Hund Internationale Ausstellung für Jagd und Angelfischerei  
Február 16–19. Németország Nürnberg BioFach 2006. – Biotermékek Nemzetközi Szakvására  
Március 10-12. Németország Drezda Forst & Holz – Erdészeti Gép- és Faipari Kiállítás  
Március 10-13. Németország Nürnberg IWA – Nemzetközi Vadászati és Sportfegyverkiállítás  
Március 22-25. Németország Nürnberg Holz-Handwerk + Fensterbau/Frontale

Faipari Gép-  +  Ablak és Homlokzat Kiállítás  
Április.2 -6. Cseh Köztársaság Brno SILVA REGINA – Erdõgazdasági Szakvásár  
Április 23-27. Németország Frankfurt Light + Building – Építészeti és Technikai Szakvásár  
Július 12-16. Németország München INTERFORST – Nemzetközi Erdészeti Kiállítás  
Szeptember 13-16. Németország Nürnberg GaLaBau

Nemzetközi Kert-Táj és Sportpályaépítési Szakkiállítás  
Szeptember 26-28. Németország Nürnberg FachPack + PrintPack – Csomagolás-, Jelölés- és Raktározás-

technikai Szakkiállítás + Csomagolóanyagok nyomtatása Kiállítás  
Október 18-20. Németország Nürnberg IKK – Hûtés, Klíma, Szellõzés Nemzetközi Kiállítás  
SZAKMAI UTAZÁS:  Dél-Afrika, Egyiptom

Részletes programok a honlapunkon: www.erfatours.hu
Bármilyen szakmai vagy egyéni utazásuk megszervezésében szívesen állunk rendelkezésükre. Várjuk jelentkezésüket.

További felvilágosítás: 
ERFA-TOURS, Budapest, II. Fõ u. 68. I. 136.Tel./fax: 201-2453, e-mail: erfatour@qwertynet.hu, www.erfatours.hu
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TASNÁDY PÉTER JÓZSEF

Összefoglalás
A klímaváltozás hatalmas kihívás
szakmánk részére, alapvetõen megha-
tározza a XXI. századi erdészeti felada-
tokat. A Pápa környéki és az országos
csapadékadatok változása és az utóbbi
évtizedek erdõmûvelési krónikája iga-
zolja, hogy a klíma szárazodása tetten
érhetõ. Ennek hazai mértékére több-
féle forgatókönyvet dolgoztak ki,  me-
lyek mind a csapadék csökkenését va-
lószínûsítik. A folyamat megállításá-
nak legjobb módja a légszennyezés
erõteljes csökkentésén túl az erdõál-
lományok fenntartása – melyet az
erdõ mikroklímájának megõrzésével
érhetünk el – és lehetõ-ség szerinti
bõví-tése, a levegõ szén-dioxid-tartal-
mának lekötése érdekében. 

A változások figyelemmel kísérésé-
re komolyan fel kell készülni orszá-
gos mérõhálózattal, a helyi adatok és
tapasztalatok alapján helyi válságter-
vek készítésével, a támogatási rend-
szerek átalakításával, tárcaközi és
nemzetközi összefogással, valamint
minden lehetséges tudományos ered-
ménnyel és szakmai tapasztalattal,
hogy az erdõállományok a rosszabbo-
dó körülmények között is a végsõkig
fennmaradjanak. Õshonos és rokon
fajok, pionír fajok bevonásával, cél-
szerû erdõfelújítási, erdõmûvelési
technikákkal, az erdei mikroklíma és
ezáltal az erdõ számára fontos víz- és
páratartalom minél sikeresebb
megõrzésével elérhetjük erdõterü-
letünk  növelését is. A nehezedõ kli-
matikus körülmények miatt a hagyo-
mányos erdõmûvelés, ezen belül az
erdõfelújítás az egyre növekvõ költsé-
gek következtében egyre inkább elle-
hetetlenül, ez a vágásos  üzemmód
válságát váltja ki . A PRO SILVA alapel-
vek alkalmazása ezért komoly fegyver
lehet az erdõgazdálkodó kezében, hi-
szen az erdõklíma megóvására a töb-
bi erdõhasználati módnál sokkal al-
kalmasabb és kevésbé költséges. 

Ezért a klímaváltozás a PRO SILVA
erdõkezelés „legfõbb szövetségese” le-
het, hiszen ki fogja kényszeríteni az
erdõklíma megóvása érdekében a mi-
nél kisebb bolygatással járó erdõ-
használatot.

Bevezetés
A hazai kutatási eredmények

Már az alkalmazott tudomány
mûvelõi is megfigyelték, hogy a Dunán-

túl nyugati, délnyugati része az óceáni és
a mediterrán hatások miatt csapadéko-
sabb. A sokévi átlag a XX. században
600-700 mm közé esett. A szárazodást
mutatja, hogy az elsõ 50 évben ez az ér-
ték 700-800 mm közt volt. Itt a csapa-
dékot hozó genovai ciklon jobban kifej-
ti hatását, mint az ország többi részén, a
relatív földrajzi közelség miatt. Szára-
zabb években gyakorlatilag nem fordul
elõ, míg nedvesebb idõszakban egyik
ciklon a másikat éri, állandó csapadék-
hullás közepette. A mediterrán hatásra
jellemzõ egy kora nyári és egy õszi csa-
padékmaximum. A mediterrán hatás mi-
att kialakuló októberi másodmaximum
az utóbbi évtizedekben novemberre to-
lódott. (Szendreiné et al. 2000.)

Prognosztizálták, hogy a nyári aszá-
lyok gyakoriságának növekedése és sú-
lyosságuk fokozódása várható.

Az átlagos évi csapadékmennyisé-
gek csökkenése miatt a nyári aszályok
következtében a talaj induló vízkészlete
zömmel alacsonyabb lesz, mint a múlt-
ban volt.(Domonkos, 1997).

1984-ben az OMSZ-nál, a Légkörfizi-
kai Kutatóintézetben megalakult egy ku-
tatócsoport a klímaváltozás vizsgálatára,
amely már a következõ évben nyilvános-
ságra hozta évszakos bontású félgömbi
óceán-légkör modelljét. A számítógépes
szimulációk mindegyike hazánkra nézve
a várható átlaghõmérséklet emelke-
dését mutatja. A várható hatásokról négy
forgatókönyv készült, melyek fõleg a fel-
melegedés mértékében térnek el. A kö-
vetkezmények Mika János közlésében
ismerhetõk meg.

A legfontosabb megállapítás az,
hogy a csapadékváltozás az elsõ két eset-
ben 40-70 mm körüli csökkenést mu-
tat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
hazánk a szárazabbá, melegebbé vá-
ló területek közé kerül. Hasonló föld-
rajzi területet keresve, kezdetben Buda-
pesten a mai Vajdaság (+0,5 K°, majd
Várna (+1,0 K°), Burgasz(+2,0 K°),
esetleg Firenze(+4,0 K°) éghajlati hatá-
saival kell számolnunk. (Mika, 2000.)

A klímaváltozás hatása a hazai 
ökoszisztémára

1.1 A klímaváltozás hazai vizsgálata.
A VAHAVA program

A klímaváltozás jelenleg már több
mint puszta hipotézis vagy bulvárlapok
szenzációja. Ezt mutatja az is, hogy a
magyar kormány elindította a VAHAVA
programot 2003-ban. Az MTA és KvVM

projektet irányító Tudományos Tanács
vezetõje Láng István akadémikus, 15
tagja között találunk a meteorológus,
agro-meteorológus mellett hidrológiai,
informatikai, ökológiai, természetvé-
delmi, növénytermesztési, növényne-
mesítési, vízgazdálkodási, erdészeti
szakembereket, továbbá részt vesz a
munkában, agrárgazdász, környezet-
szociológus klimatológus és a földrajz-
tudományt képviselõ szakértõ is.

A 2006-ig futó projekt jelenleg öt ku-
tatási témát finanszíroz  és 57 szakértõi
tanulmányt készíttet.  Az  erdészeti té-
mákat Mátyás Csaba akadémikus fogja
össze, melyek az alábbiak:

Mátyás Csaba: A globális klímaválto-
zás hatása a hazai erdõgazdálkodásra.

Führer Ernõ : Az erdõk szénmegkötõ
képességében várható változások

Molnár Sándor: A klímaváltozás ha-
tása a kitermelhetõ faanyag minõsé-
gére, felhasználhatóságára

Somogyi Zoltán: A klímaváltozás és a
produkció, fatermés alakulása

Marosi György: A talajerózió és a víz-
erózió jellegének és mértékének lehet-
séges változásai a megváltozott klíma
hatására

Tóth József: Az erdõállományok
egészségi állapotát befolyásoló rovar-
és gombakárosítások várható alakulása

Berki Imre: Az ökológiai feltételek
változása a jelenlegi és potenciális
erdõterületeken

A látható, hogy a problémafeltárás je-
lenlegi szakaszában még csak az elméle-
ti kérdések vannak napirenden. Pedig
már sok szakembert foglalkoztat, mit te-
hetünk, mit kellene tennünk az erdõben,
az erdõvel, ha a klímaváltozás hatásai
végképp a nyakunkba zúdulnak?

Az erdõ és a klíma közötti kap-
csolat fontosságát jelzi, hogy 1994 jú-
niusában Noszvajon megrendezték az
elsõ Erdõ és Klíma Konferenciát,
amit a 1997 júniusában megrendezett
soproni II, majd a 2000 júniusában a III.
Erdõ és Klíma Konferencia követett
Debrecenben. A sorozat nem szakadt
meg, a IV. konferenciának 2003-ban a
Bakonybél adott otthont, a 2006-ost a
Mátrában fogjuk megtartani.

A minket, erdészeket leginkább iz-
gató egyik kérdés a faanyag-produk-
ció és a klímaváltozás összefüggése.
Az emelkedõ átlaghõmérséklet és a
növekvõ szén-dioxid koncentráció
mellett a fotoszintézis jelentõsen fel-
gyorsul a legtöbb mérsékelt égövi fa-

Klímaváltozás és erdôgazdálkodás
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fajnál. Egyben a vízfelhasználás haté-
konysága is javul. Ezt igazolja, hogy
néhány nyugat-európai országban
az elmúlt évtizedekben több növedék
képzõdött, mint amit a számítások
elõre jeleztek. A kedvezõ folyamatok
csak akkor mennek végbe, ha egyik
tényezõ sem jelentkezik limitáló fak-
torként. Ne felejtsük el, hogy az
említett növedék-többlet a Kárpát-
medencénél lényegesen ked-
vezõbb csapadék-ellátottságú terü-
leteken jelentkezett. Az is tény,
hogy másképp viselkedik egy fiatal
növény, mint egy kifejlett egyed, illet-
ve egy egész állomány. A meg-
növekedett szén-dioxid-szint mellett
az asszimiláció növekedhet, ha kellõ
mennyiségû fény, hõ, víz és tápanyag
áll rendelkezésre. Ellenkezõ esetben
az asszimiláció mértékének csökkené-
sével számolhatunk. Bár a magasabb
szén-dioxid-koncentráció mellett a
légzõnyílásoknak kevésbé kell nyitva
lenniük, ezzel csökken a vízpárologta-
tás mértéke, tehát gazdaságosabb le-
het a vízfelhasználás, ugyanakkor az
elpárolgó víz hûti a levél felszínét, és
így kedvezõbb feltételeket biztosít a
fotoszintézishez, amelynek megvan a
maga hõmérsékleti optimuma.

Az említett növedék- többlet megléte
a Kárpát-medencében nem bizonyított, a
klíma szárazodása azonban tetten érhetõ,
emiatt az erdõállományok megõrzése,
fenntartása a nehezedõ klimatikus vi-
szonyok között a legizgalmasabb
szakmai kérdés napjainkban.

1.2 A mindennapok tapasztalatai a
változásokról

Az aszályos idõjárás miatt csökken a
talajvíz-szint, eltûnnek a felszíni kis vi-
zek. Emiatt az aszálytól senyvedõ
erdõsítésekre még jobban rájár a vad,
hiszen a fiatal rügyek, hajtások, ágak
tartalmazzák a legtöbb nedvességet. 

A szélsõségesebbé váló idõjárás
kísérõjelensége az erõs szél, valamint az
enyhe telek miatt gyakoribb vizes hó és
ónos esõ egyaránt töréskárokat okoznak.

Az aszályos nyarakon megszaporod-
nak az erdõtüzek. Ez 2000-ben és 2003-
ban is így volt.

A hirtelen lezúduló nagyobb csapa-
dékok eróziós károkat okozhatnak, kü-
lönösen a hegy- és dombvidéki terüle-
teken. (Pálvölgyi és Szedlák, 1994.)
Gondoljunk csak az idei mátrake-
resztesi és a mádi esetekre.

Aszályos idõszakban a talajélet is le-
lassul, csökken a mikorrhiza aktivitása,
ezáltal a gyökerek számára felvehetõ

nitrogén mennyisége, ami a kevésbé
szárazságtûrõ fafajok egyedeinek pusz-
tulásához vezethet. (Berki, 2000.).

Az aszályos évek és az enyhe telek mi-
att egyes erdei kártevõk elszaporodnak,
különösen a melegkedvelõ fajok és faj-
csoportok, mint a sodrómolyok, a
fenyõszúk és a makkormányosok. Az
utóbbi 2-3 évtizedben több déli
melegkedvelõ rovarfaj jelent meg ha-
zánkban, illetve közülük több rövid idõ
alatt az egész országban elterjedt vagy tö-
megessé vált. Ugyancsak tény, hogy né-
hány, a közelmúltban korábban kisebb
jelentõségûnek tartott faj kártételi szintû
fellépése is elõfordult. Az idõjárás extre-
mitásának növekedésével várható, hogy
a fajok kártétele mindennapossá válik, és
számottevõen növekszik, illetve mellet-
tük további fajokkal bõvül hazánkban az
erdészeti jelentõségû rovarfajok egyéb-
ként is népes csoportja. (Csóka és Leskó,
1994.) A 2004. és a 2005 évi Lymantria
károsítás is ezt igazolta.

1.3 Helyi (közép-dunántúli) megfi-
gyelések

Az erdõállományokban végbemenõ
változások magyarázatának keresése a
bennük és velük dolgozókat megfigye-
lésre, adatgyûjtésre készteti. Ez történt a
kupi erdõ esetében is, ahol 1931 óta
mérik a csapadékot.

A kupi erdõtömb a Pápa–Devecseri
síkságon, a Kisalföld és a Bakony talál-
kozásánál, Pápától délre található. Az
átlagos 722 mm-t meghaladó csapa-
dék az utóbbi 30 évben csak 11-szer
fordult elõ, a minimum 2003-ban 473
mm volt. A tõle 10 km-re nyugatra lévõ
szárazabb dabronyi tömbben az átla-
gos 641 mm-t ez idõ alatt csak 9-szer
érte el vagy haladta meg a lehullott csa-
padék, a minimum 2003-ban 378 mm
volt. Mindkét erdõtömb kocsányos töl-

gyes- cseres erdõtípusú állományokból
áll, zömében rozsdabarna erdõtalajon. 

Az ábrából jól látható, hogy a csapa-
dék trendje 72 év alatt 88 mm-t esett.
A csökkenés mértéke különösen az
utolsó 35 évben lett erõs és minden év-
tizedben erõsebb. Az aszályos perió-
dusok hossza nõtt, a maximumok
csökkentek és ritkultak (Kupon 200
mm-rel, az 1965. évben 1043 mm 2004.
évben 844 mm) és a minimumok is
egyre lejjebb kúsznak.

A klímaváltozás tehát nem fikció
vagy divatos kutatási téma, hanem tény.
Pontos helyi mértékérõl mindenki meg-
gyõzõdhet, ha a saját területére vonat-
kozó csapadék adatsort megvizsgálja.
Ez annál is inkább fontos, mivel a jelen-
leg használt globális klímamodellek
rácspontjai mintegy 200 km x 200 km-
es hálózatot alkotnak, így a helyi vi-
szonyokat nem képesek érzékelni,
sem elõre jelezni. Az elõállított mo-
dellek túl durvák ahhoz, hogy konkré-
tan megmondhatnánk, mi várható pon-
tosan az erdõkben, akárcsak erdõgaz-
dasági tájakra lebontva is.

(folytatjuk)

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az
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2005 a gyapjaslepke éve volt. Ilyen fo-
kú érdeklõdés még soha nem kísérte
egy erdészeti kártevõ tömegszaporodá-
sát. Igaz, ilyen mértékû károkat sem je-
gyeztek eddig fel az elmúlt évtizedek-
ben. 2004-ben közel 110 ezer hektáron,
míg 2005-ben már 210 ezer hektáron re-
gisztrálták a gyapjaslepke-hernyók kár-
tételét. A Balaton-felvidéket elözönlõ
hernyók megjelentek a lakott települé-
seken, gyakran pánikot keltve a lakos-
ság körében. Ennek köszönhetõen a
média is szárnyra kapta a kis hernyókat
és immáron nemcsak a szelek szárnyán,
hanem az éterben is rohamosan terjedt
a hír és hernyó egyaránt. Számtalan
hozzáértõ és hozzá nem értõ nyilatko-
zott a témában, kifejtve véleményét a
szokatlan mértékû károkról és a véde-
kezés lehetõségeirõl, módozatairól.
Mindeközben beindult a politikai és
szakmai gépezet egyaránt. Ennek
köszönhetõen január, február folyamán
körvonalazódtak az idei évi teendõk és
ezek pénzügyi, törvényi keretei is.
Ugyanakkor pontos információk hiá-
nyában, szakmai körökben óriási bi-
zonytalanság mutatkozott, miközben
vészesen közeledett a hernyók kelése. 

Az információáramlás felgyorsítása és
a szakemberek korrekt tájékoztatása ér-
dekében az Erdõvédelmi Szakosztály
március 31-én összehívott egy szakmai
fórumot „Gyapjaslepke invázió és a véde-
kezés lehetõségei” címen. A HM VERGA
Rt. támogatásával Alsóperén megrende-
zett eseményen dr. Csóka György, az
ERTI erdõvédelmi osztályának vezetõje
tartott szakmai ismertetõt a lepke élet-
módjáról, a várható károk mértékérõl.
Mindezek után ismertette azokat a szem-
pontokat, amelyek figyelembevételével
lenne célszerû kiválasztani a védekezésre
szánt területeket. Ezt követõen Vaspöri
Ferenc, az ÁESZ Veszprémi irodájának
igazgatója számolt be a gyapjaslepke Ba-
laton-felvidéki tömegszaporodásának
körülményeirõl. Emellett részletesen ki-
tért az erdészeti hatóság által nyújtható tá-
mogatásokra, és ezen pénzeszközök
igénylésével kapcsolatos tennivalókra, a
hatályos jogszabályok tükrében. 

Ezt követõen a CROMPTON Ltd.,
DOW AGRO SCIENCES és a SUMMIT-
AGRO HUNGARIA növényvédõszer-
forgalmazó cégek képviselõi adtak tájé-
koztatást, mely termékeik alkalmasak a
gyapjaslepke elleni védekezésre.

A gyapjaslepke-petékbõl pedig szép
lassan, de megállíthatatlanul megindult

a hernyóáradat. 210 000 hektárt lerág-
tak és 37 000 hektáron védekeztek elle-
ne. Mindeközben a természetes
védekezõ mechanizmusok is beindul-
tak. Hihetetlen tömegben megjelentek
a peték, hernyók, bábok és lepkék ter-
mészetes ellenségei, de a viszonylag
hûvös, csapadékos idõjárás is besegített
a hernyók elleni küzdelembe. 

Elmúlt a nyár és ezzel együtt eltûn-
tek a hernyók, majd késõbb a fák tör-
zsén megjelentek az új nemzedék pete-
csomói. Az erdészek felmérték a káro-
kat, és latolgatják a következõ évben
várható eseményeket. Az ERTI
erdõvédelmi osztályán már javában
összesítik az adatokat, és lassan körvo-
nalazódik az eredmény is. A Dunántú-
lon összeomlóban a gradáció, míg az
Északi-középhegységben 2006-ban is
jelentõs károk várhatók. 

A szakemberek ismét információcse-
rét igényeltek. Mindenki tudni szerette
volna ki mennyiért, hogyan, mivel, ki-
vel, mikor védekezett a gyapjaslepke
ellen? Megszámlálhatatlanul sok kérdés
vetõdött fel mindenkiben, aki részvett a
küzdelemben. Az õsz végére már több-
nyire kikristályosodtak a válaszok, de
nem volt nyilvános fórum, ahol ezeket
a tapasztalatokat és a megválaszolatlan
kérdéseket megvitathattuk volna. Így
merült fel a gondolat, hogy a tavaszi
rendezvény mintájára, hívjuk össze a té-
mában érintett szakembereket és be-
széljük meg a tapasztalatokat. 

Az ötletet tett követte, és a gyapjas-
lepke elleni küzdelemben „zászlóshajó-
nak” számító Bakonyerdõ Rt. kezdemé-
nyezésére, a CROMPTON EUROPE Ltd.
anyagi támogatásával, az Erdõvédelmi
szakosztály és az ERFARET szervezésé-
ben november 17-18. között létrejött a
„Gyapjaslepke elleni védekezés hazai és
nemzetközi tapasztalatai 2005-ben, és
a várható kilátások 2006-ra” címû
konferencia a Bakonyban, Huszá-
rokelõpusztán. A kétnapos rendezvény
során a Szerbiából, Horvátországból és
Romániából érkezõ szakemberek rész-
letesen beszámoltak a helyi körül-
ményekrõl és a sajátos, országonként
jelentõsen eltérõ védekezési tapasztala-
taikról.

A hazai elõadók részben az erdõgaz-
daságok szakembereibõl kerültek ki, akik
elsõsorban a védekezéssel kapcsolatos
gyakorlati tapasztalataikat osztották meg
a részvevõkkel. Ezekhez az elõadá-
sokhoz szervesen kapcsolódott az Erdõ-

és Fahasznosítási Regionális Egyetemi
Tudásközpont által végzett védekezési
kísérletek bemutatása, és az elõzetes
eredmények ismertetése. Az ERTI
erdõvédelmi osztályának kutatói az
erdõk regenerálódásával kapcsolatos ku-
tatásokról, valamint az idei évi országos
károkról és a 2006-ban várható kilátások-
ról tartottak elõadást. Végül a CROMP-
TON Ltd. szakemberei mutatták be a leg-
újabb fejlesztésû növényvédõ szereket,
amelyek alkalmasak lehetnek az erdésze-
ti kultúrákban fellépõ károsítók és kór-
okozók leküzdésére, visszaszorítására. 

Az elõadások szünetében üde szín-
foltként hatott Mosoni Szabolcs termé-
szetfilmjének bemutatása. A gyapjas-
lepke életét megörökítõ kisfilm közért-
hetõen, ugyanakkor szakmailag is kor-
rekt módon, lenyûgözõ hang- és képef-
fektusokkal mutatja be a gyapjaslepke
életmódját.

A rendezvény szakmai estjén az
erdõvédelmi körökben megszokott-
nak tekinthetõ szakmai, baráti beszél-
getések mellett elõkerült a tarokk-kár-
tya és a tangóharmonika, amelynek
víg énekszóval kevert elegye nagysze-
rû hangulatot teremtett a hajnali lefek-
vésig.

A tavaszi rendezvény szervezésében
és gördülékeny lebonyolításában nyúj-
tott segítségét ezúton is külön köszön-
jük Kelemen Csabának, a HM VERGA
Rt. munkatársának. Az õszi konferencia
sikeres lebonyolításáért Stubán Zol-
tánt, a Bakonyerdõ Rt. munkatársát, va-
lamint a CROMPTON Ltd.-tõl Kondár
Lászlót illeti köszönet. 

Dr. Koltay András

Szakosztályülés a gyapjaslepkérôl

2005. évi Alföldi Erdõkért
Emlékéremmel kitüntetettek:

Prof. dr. Mészáros Károly, Nyugat-
Magyarországi Egyetem
Lipótzy János, KEFAG Rt.
Kovács István, DALERD Rt.
Adorjányi György, DALERD Rt.
Soós Gyula, ÁESZ.

* * *
A szerkesztõség szívbõl gratulál a
kitüntetetteknek. Egyben itt használ-
ja ki az alkalmat arra, hogy megkérje
a különbözõ kitüntetõ bizottságokat,
hogy a kitüntetettek névsorát idõben
juttassák el a laphoz, mert  különben
csak késedelemmel közölhetjük.
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Erdeink termelõképességét, egészségi
állapotát sok tényezõ befolyásolja. Ezek
között fontos szerepet kapnak az itt élõ
állatok, mint hasznos vagy káros szer-
vezetek. Az utóbbi évtizedekben a
gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) kár-
tétele felerõsödött. Terjedése legtöbb-
ször cseres, tölgyes erdõtársulásokból
indul ki, de a gradációs években a lár-
vák több mint száz fa- és cserjefajt fo-
gadnak el tápnövényül. Tömegszapo-
rodás 8-10 évente következik be, ekkor
2-3 évig a növények tarrá rágásával
okoz jelentõs károkat. Utolsó gradációs
ciklusa 1994-ben tetõzött, amikor 34
ezer ha területen károsított. Jelenlegi
felszaporodása 2003-ban kezdõdött,
2004-ben rágásával 133 000 ha erdõ-
területen okozott kárt, ami az elmúlt 40
évben jelzett legnagyobb károsított te-
rület négyszerese. A gradáció valószí-
nûleg 2005-ben éri el a csúcsát, ekkor a
legnagyobb kártétel Veszprém megyé-

ben várható, de jelentõs hernyórágásra
kell számítani Somogy, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves, Tolna, Nógrád, Bara-
nya, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom és Pest megyében is. A
kártevõ az 1. és 2. ábrákon látható.

A gyapjaslepke elsõsorban az erdé-
szeti kultúrák tömeges szaporodásra
hajlamos kártevõje, de szinte bárhol
okozhat jelentõs károkat, mivel a
kõrisen, vadkörtén, fagyalon, bálvány-
fán, fekete bodzán, kecskerágón és az
orgonán kívül bármit elfogad tápnö-
vényként; a tiszafa kivételével a tûleve-
lûeket is lerágja. Magyarországon jelen-
leg 280 000 ha terület (az ország
erdõterületének 15%-a) fertõzött; a ter-
mészetes ellenségek tevékenysége a
károsítók számát mindössze 10%-kal
csökkentheti. 

A vegyszeres védekezés elengedhe-
tetlen. Elmaradása esetén a hernyó tar-
rágásával nem csak közvetlen károkat
okoz: a fatérfogat-kiesés mellett az állo-
mányok ellenálló képessége is jelen-
tõsen csökken, így lehetõség nyílik a
másodlagos kártevõk és gyengültségi
kórokozók elszaporodására is, ami a le-
gyengült fák pusztulását is okozhatja.

A kísérletek célja a gyapjaslepke raj-
zásdinamikájának és a hernyó táplálék-
választásának részletes megismerése
volt.

Anyag és módszer
A tojáscsomók felmérése

A gyapjaslepke gradációjának elõre-
jelzése jelenleg a tojáscsomók száma és
mérete alapján történik. Tömegszapo-
rodás elõtt a csomók száma és mérete
egyaránt megnõ; ilyenkor akár több
száz tojást is tartalmazhat, melyek több
sorban helyezkednek el. 

2004 áprilisában Gyenesdiáson 10
darab, egymás közelében elhelyezkedõ
fán mértük fel a tojáscsomó fer-
tõzöttséget. Alulról felfelé haladva fél-
méterenként jegyeztük fel a csomók
számát és a rajtuk elhelyezkedõ, frissen
kelt hernyók átlaglétszámát. 

A táplálékválasztási kísérlet
A kísérlet célja a hernyó táplálékvá-

lasztásának részletes megismerése volt.
A vizsgálatra a Veszprémi Egyetem
Georgikon Mezõgazdaságtudományi
Kar entomológia laboratóriumában ke-

rült sor. Kör alakú tesztedényekben 8-8
db egyforma méretû levélkorongot he-
lyeztünk el. A kontrollnövény minden
esetben cseresznye volt. A kezelések
során orgonát, hársot, juhart, almát,
szilvát, salátát, burgonyát, bükköt, ba-
bérmeggyet, rózsát és rhododendront
használtunk. A kísérletek négy ismét-
léssel folytak. A károsítás mértékét 24
és 48 óra leforgása után jegyeztük fel. 

A rajzás intenzitásának mérése
A rajzás nyomon követésére két, fero-

monkapszulával és ragasztólappal fel-
szerelt csapdát helyeztünk ki Gyenes-
diáson arra a területre, ahol elõtte a to-
jáscsomók felmérését végeztük. A csap-
dák mindig 1,5 m magasságban, a fa-
törzs közelében helyezkedtek el. A ra-
gasztólappal felszerelt házak kihelyezé-
sére 2004. július 8-án került sor. Ezután
négy alkalommal jegyeztük fel a fogott
hímek számát; július 13-án, 19-én, 28-
án és augusztus 2-án.

Eredmények
A tojáscsomók felmérése

A legtöbb tojáscsomó általában 1
méter magasság alatt található. Az alsó
50 cm-en több csomót figyeltünk meg,
de 50-100 cm között nagyobb volt az
egyedszám (1. táblázat).

A cseren és a kocsányos tölgyön – a
fõ tápnövényeken – nem található kiug-

A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.)
kártétele, táplálkozása és rajzásdinamikája

1. Veszprémi Egyetem GMK, 
2. Bakonyerdõ Rt.

1. ábra. A gyapjaslepke hímje                        

2. ábra. A gyapjaslepke nôsténye

Fotó: Koltay András



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám (2006. január) 9

róan sok hernyó; a vizsgált fák közül a
kevésbé kedvelt gyertyán és bükk tör-
zsén nemcsak a tojáscsomók száma, de
a belõlük kikelõ hernyók mennyisége
is nagyobb volt.  A vadcseresznyén ke-
lés nem történt. A vörösfenyõn is na-
gyobb egyedszámban jelentek meg,
mint a cseren. Ezen a fajon, a gyertyán-
hoz hasonlóan 1 méter felett volt a leg-
több hernyó. Szaporodás szempontjá-
ból tehát nem feltétlen részesítik elõny-

ben azokat a fajokat, amelyeken a leg-
szívesebben táplálkoznak.

A táplálékválasztási kísérlet
A gyapjaslepke hernyója az orgonán

kívül minden felkínált táplálékból fo-
gyasztott kisebb-nagyobb arányban (2.
táblázat).

A kísérletekbõl összefoglalva megál-
lapítható, hogy a gyapjaslepke hernyó-
ja az orgonán kívül minden felkínált

táplálékból fogyasztott kisebb-nagyobb
arányban. A vizsgált növények közül a
salátára, a burgonyára, a babérmeggyre
és a rhododendronra nem jelent ve-
szélyt, de a gyümölcsösökben komoly
károkat okozhat. Nagyobb gradáció
esetén tehát nemcsak az erdõk, hanem
a gyümölcsösök megóvása is indokolja
a vegyszeres védekezést. A megfelelõ
idõpontban kijuttatott növényvédõ szer
hatékony védelmet biztosíthat az egyes
kultúrák számára.
A rajzás intenzitásának mérése

A 2004-ben tapasztalt száraz, meleg
idõ elõsegítette a gyapjaslepke hernyó-
inak gyors fejlõdését. A kedvezõ körül-
ményeknek köszönhetõen június köze-
pén már véget ért a bábnyugalom, és
megkezdõdött a rajzás. Július elején a
hímek már tömegesen repültek.

A folyamat néhány település belterü-
letén is megfigyelhetõ volt. A nõstények
nem csak a fákon, de a járdaszegélyeken,
villanyoszlopokon és a lakóházak falán
is nagy mennyiségben voltak jelen.

A csapdák által fogott lepkék száma
július 13. és 19. között volt a legmaga-
sabb (3. táblázat).

Július 13-án 27 és 31 db hímet talál-
tunk a ragasztólapokon, 19-én pedig 37
és 33 db volt a csapdákban. Ezek után a
lepkék számának gyors csökkenését fi-
gyeltük meg; július 28-án 21 és 19 db,
augusztus 2-án már csak 3, ill. 4 példányt
fogott a ragasztólap. A rajzás a végéhez
közelített. A fatörzsekrõl lehullottak a
nõstények, a repülõ hímek száma pedig
erõsen visszaesett, csak néhány egyed
repült. A fogási adatok alapján szerkesz-
tett grafikonon jól látható a rajzási görbe
csúcsa és az utána tapasztalható létszám-
csökkenés is (3. ábra).   

2004-ben 133 000 ha területen káro-
sított a gyapjaslepke. A gradáció való-
színûleg 2005-ben éri el a csúcsát. A
vegyszeres védekezés nélkülözhetet-
len. Az élõvilág védelme érdekében
azonban környezetkímélõ szerek alkal-
mazására kell törekedni, és a gyapjas-
lepke visszaszorítását olyan módon kell
hatékonyan végezni, hogy az az öko-
szisztéma többi tagját a lehetõ legki-
sebb mértékben veszélyeztesse. 

Irodalom
1. Lengyel L. (2004): A Lymantria dispar
L. várható kártétele, és az ellene való
védekezési lehetõségek 2004-ben. Er-
dészeti Lapok. 3. 74-75.

2. Varga F. (1985): A gyapjaslepke
erdõgazdasági kártétele és az ellene va-
ló védekezés. Kandidátusi értekezés.
Sopron.

1. táblázat. A tojáscsomók elhelyezkedése

Fa 0-50 cm 50-100 cm 100-150 cm  

Cser  3  (x =10) 9  (x =50) 1 (x =30)  
Cser  4  (x =30) 1  (x =20) —  
Kocsányos tölgy  — 2  (x =40) 6  (x =20)  
Kocsányos tölgy  3  (x =30) 3  (x =20) —  
Gyertyán  21  (x =20) — 1  (x =60)  
Bükk  25  (x =30) 8  (x =30) —  
Gyertyán  13  (x =20) 12  (x =50) 15  (x =20)  
Bükk  2  (x =15) 8  (x =50) 4  (x =15)  
Vadcseresznye 2  (-) — —  
Vörösfenyõ 3  (x =40) 2  (x =25) 6  (x =60)  

2. táblázat. A károsítás mértéke.

Növény A kártétel 24 óra alatt (%) A kártétel 48 óra alatt (%) 
Cseresznye 20 37,7  
Orgona 0 0  
Hárs 30,5 78,25  
Juhar 17,75 42,5  
Alma 7,5 51,75  
Szilva 9 42,5  
Saláta  24,5 24,5  
Burgonya 1,25 2,5  
Bükk 28,25 43,25  
Rózsa 9,25 30  
Rhododendron 0 3  
Babérmeggy 5,5 13,25  

3. táblázat. A gyapjaslepkék számának változása

Július 13. Július 19. Július 28. Augusztus 2.  

1. csapda 27 db 37 db 21 db 3 db  
2. csapda 31 db 33 db 19 db 4 db  

3. ábra. A gyapjaslepkék számának változása (2004)
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BOJKO MIKLÓS1, BOJKO JAROSZLAV2

Az erdõ, mint természeti erõforrás, pó-
tolhatatlan az emberi léthez szükséges
környezet formálásában. Sokoldalú
ökológiai, gazdasági és szociális funkci-
ói korlátlanok. Az erdõ termékei – meg-
újuló tulajdonságaik  révén – vezetõ
szerepet játszanak  az állam gazdaságá-
ban és az ember élettevékenységében.

Az erdõ és termékei  tulajdonságai-
nak tanulmányozása lehetõvé teszi,
hogy feltárjuk a bioszféra más kompo-
nenseivel való bonyolult kapcsolatait,
bemutassuk sokféleségüket és jelen-
tõségüket, fõleg a környezetvédelem-
ben. Ily módon megállapíthatjuk, hogy
a Kárpátok erdõsége  ténylegesen „zöld
arany”, s tulajdonságai az ember és a ré-
gió, a szomszédos államok, de min-
denekelõtt Magyarország életében
rendkívül értékesek és pótolhatatlanok.

Kárpátalja erdõi állami tulajdonban
vannak. Fejlesztésük perspektíváit az 1.
táblázat mutatja be. Amint az 1. ábrán
látható, az erdõállomány állandó hasz-
nálók között oszlik meg.A megye terü-
letének 51 %-át borítja erdõ, míg ukraj-
nai viszonylatban ez a mutató 15.6%.
Ukrajna faanyag-tartalékának 10%-a a
megyében van, s ezzel a megyék között
Kárpátalja az elsõ.

Az erdõállományt fõként az erdei

bükk alkotja – területének 59%-át foglal-
ja el. Az európai  lucfenyõ 32%-át, a
tölgyfa 7,5%-át, a juhar-  és jávorfa 0,5%-
át, a kõrisfa 0,5%-át. Az erdõségekkel bo-
rított területek 22,8%-át foglalják el a fia-
tal, 45,5%-át a középkorú, 11,3%-át az
érlelõdõ és 20,4%-át az érett és az elöre-
gedett ültetvények. 155,2 ezer hektár
erdõ, ami a megye területének 10%-a és
az erdõállomány 23,7%-a természetvé-
delmi terület. A Kárpátokban ez a legna-
gyobb, Európa viszonylatában pedig a
harmadik.

Az erdõgazdálkodásnak, az
erdõhasználat fejlesztésének és a fa-
anyag-felhasználás struktúrájának vál-
tozásához kapcsolódnak, de jelentõs
mértékben függnek az ökológiai, gaz-
dasági és szociális tényezõktõl. Vagy
sajátságos típusai felelnek meg. A Kár-
pátok régiójában ezeket öt következõ
alapvetõ szakaszokra kell felosztani.

Elsõ szakasz: az erdõgazdaság létre-
hozása és az erdõhasználat rendszerte-
len formáinak elsõdleges  szervezése.
Lassan fejlõdött és gyakorlatilag nem
folytak erdõgazdálkodási munkálatok,
az erdõhasználat pedig rendszertelen
módszerekkel valósult meg.

A második szakasz a faanyag meg-
munkálásával és átdolgozásával kap-
csolatos ágazatok ipari fejlõdésének
kezdete, melyet az jellemez, hogy jelen-
tõsen nõtt a kitermelt fa felhasználása.
Famegmunkáló üzemek jönnek létre
azokon a helyeken, melyek vízi úton,
vasúton stb. elérhetõek. Az erdõgaz-
dálkodás ebben a periódusban önálló
ágazattá nõtte ki magát. Ennek követ-
kezményeként több százezer hektárnyi
olyan terület képzõdött, melyen az
erdõt elpusztították. Ezenkívül az érté-
kes bükk- és tölgyerdõket tûlevelûek-
kel újították fel, ami jelentõs mértékû
negatív hatást gyakorolt a környezetre.

A harmadik szakasz az egykori Szov-
jetunió második világháború által tönk-
retett népgazdaságának helyreállítása.
A régiójában, ebben az idõszakban

A Kárpát-medence erdô- és fagazdál-
kodás koncepciója a fenntartható
fejlôdésben

1 MTA kültag, UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM, KÖZGAZDASÁGI KAR
2 egyetemi oktató, UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM, KÖZGAZDASÁGI KAR

1.táblázat. Kárpátalja erdôállományának állapota a fejlesztési programnak megfelelôen

Mutatók Mértékegység 2001 2005 2010 2015 
1. Az erdõállomány által 
elfoglalt földek általános 
területe összesen ezer ha 694,0 694,0 694,0 694,0

ezen belül:            
erdei növényzettel borított, ezer ha 647,7 647,7 647,7 647,7  
használatból kivont erdõk,    ezer ha 277,0 277,0 277,0 277,0  
ezen belül azok, melyeket 
természetvédelmi területhez
csatoltak, ezer ha 155,2 155,2 155,2 155,2  
a kitermelésbe  bevont erdõk ezer ha 370,7 370,7 370,7 370,7  

2. Általános faanyag-tartalék     millió m3 200 207 214 221  
Ebbõl használat céljára           millió m3 123,8 123,8 123,8 123,8  

3. 1 ha-ra esõ átlagos tartalék m3 334 334 334 334  
4.  az 1 ha-ra esõ erdõtartalék 

átlagos változása                     m3 5 5 5 5  
5. Erdõsítés                                % 51 51 51 51 

1. ábra. Az erdôállomány megoszlása a fô használók között (százalékban)
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számtalan szervezete végzett erdõkiter-
melést. Abban voltak érdekeltek, hogy
minél nagyobb mennyiségû faanyagot
termeljenek ki anélkül,  hogy a felújítá-
si munkálatokat elvégeznék, s ez jelen-
tõs túlvágáshoz vezetett. (1 millió m3

helyett 3-4 millió m3) Az  erdõgazdaság
önálló ágazatként fejlõdik és állami
költségvetés finanszírozta, de a szüksé-
ges összegnek csak az 50%-át utalta ki.

Legésszerûbb a negyedik szakasz,
mivel az erdõgazdaság, a fakitermelés
és -feldolgozás integrációjához kapcso-
lódik. A komplex faipari vállalatokat –
az erdõkombinátokat – az egyesített
erdõgazdasági, fakitermelési és fameg-
munkálási folyamatok alapján hozták
létre. Ezek biztosították a termelési ala-
pok hatékony kihasználását, az
erdõgazdasági nyersanyag felhasználá-
sában, ami hozzájárult az erdõ szociális
és védõ funkcióinak megõrzéséhez.

A megye erdõkomplexumában kö-
zel 70 ezer ember dolgozott. Megtalál-
ták a módját annak, hogy megtisztítsák
a hegyi patakokat,  különféle más intéz-
kedéseket foganatosítsanak a régió
ökológiai helyzetének javítása céljából.
Lendületet kapott az erdõ melléktermé-
keinek felhasználása. Feldolgozó üze-
meket létesítettek,  és az ágazat pótlóla-
gos jövedelemre tett szert, amit az
erdõgazdálkodásra fordíthatott.

Az erdõkombinátok minden gazda-
ságban faiskolát hoztak létre erdõinek
felújításához szükséges értékes fafajták-
kal. Megalakították a független állami
erdõfelügyeletet. De sajnos az erdõipari
komplexumok – erdõkombinátok –
1991-ben történt önfinanszírozásra való
átállításuk, az erdõgazdaság állami költ-
ségvetési finanszírozásra történõ átállí-
tásának idõpontjáig negatív szerepet
töltöttek be s ez megkövetelte a Kárpá-
tok régió erdõipari struktúrájának teljes
átalakítását.

1995-ben az általunk javasolt megyei
erdõipari struktúrát – melynek az volt a
feladata, hogy megóvja erdõinket és ne
hagyja leállítani a famegmunkáló válla-
latokat, s fõleg megakadályozza a faki-
termelés barbár módszereinek alkal-
mazását – a megyei tanács azzal a szá-
mítással hagyta jóvá, hogy az erdõkben
egyetlen gazda lesz: a megyei erdõgaz-
dasági fõosztály, mely Kárpátalja terüle-
tén minden erdõnek a gazdája. Javasol-
tuk azt is,  hogy az erdõgazdasági mun-
kálatok elvégzésére alakítsák meg az ál-
lami tulajdonosi szervezetet – mûködé-
si területén õ minden erdõnek a gazdá-
ja – és az erdõvédelmi, gondozási, fel-
újítási, valamint az erdõállomány éssze-

rû felhasználásával kapcsolatos felada-
tokat végezzék, de a megengedett
fõvágásokot ne végezzék.

A fakitermelést az 1994-ben privati-
zált erdõkombinátok fogják végezni. Az
erdõgazdasági és fakészletezési mun-
kák felügyelésére a független állami
erdõfelügyelet újjáalakítását javasoluk.
A faanyag feldolgozását a privatizált fû-
rész-, famegmunkáló, bútor- és favegyi-
üzemek végezték volna.

Ám a miniszteri kabinet úgy döntött,
hogy a kolhozi és a katonai erdõket nem
adják át az egyetlen gazda – a megyei
fõosztály – fennhatósága alá. Az említett
javaslatok elfogadása helyett 1995-ben
közel 400 gazdálkodó szubjektum kapta
meg az engedélyt a fakitermelésre, közü-
lük 380-nak fogalma sem volt arról, hogy
mi az a fakészletezés. Ez volt az ötödik
szakasz a Kárpátok régiója erdõipari
komplexumának átépítésében. A fa-
anyag rendszertelen kitermelése, mely a
térség egyensúlyának durva megsértésé-
vel párosult. Az ilyen gazdálkodás követ-
kezménye az lett, hogy megsemmisültek
a kis patakok, s az erdei alomból gyakor-
latilag semmi sem maradt.

Ennek az átépítésnek a következmé-
nyeként az 1995-1999-es évek folyamán
az állami költségvetésbõl erdõgazdasá-
gi munkák elvégzésére 800 ezer USA
dollárt utaltak ki, és kellett – 3600 ezer
USA dollár. Az erdõgazdálkodáshoz
szükséges pénz biztosítása érdekében a
megyei közigazgatási hivatal fokozato-
san kezdte bevonni az erdõgazdasá-
gokat a fakitermelésbe, hogy több
pénzt fordítsanak az erdõgazdasági
munkálatok végzésére. 

A sorozatos 2001.évi árvíz után,
mely nagy károkat okozott a régiónak
és a lakosságnak, Ukrajna Legfelsõbb
Tanácsa 2001-ben elfogadta a 2290-III.
sz. határozatot, s e határozat alapján a
Kárpátok régiójában 2002-tõl kezdõ-
dõen az állami erdõgazdasági vállala-
tok jogot kaptak arra, hogy a fõfakiter-
melést  önerõbõl végezzék és szükség
esetén ebbe bevonjanak más gazdál-
kodókat. Ennek a következménye,
hogy a faanyag készletezésének terje-
delme 2004-ben 1997-hez viszonyítva
70,5%-kal nõtt, az erdõgazdálkodással
kapcsolatos vágások pedig 2,12-szere-
sére nõttek. 

Az utóbbi években történt árvizek
következtében mintegy 700 kilométer
erdei út ment tönkre, ami azok
összhosszának több mint 30%-át teszi
ki, ami lényegesen korlátozza a távoli
fakitermelõi részlegek megközelítését. 

Az erdõgazdálkodással kapcsolatos

kitermelés során komoly szabálysérté-
sek történnek: lényegesen több
minõségi fát vágnak ki. Az oka ennek
az, hogy ezek a jobban megközelíthetõ
helyeken találhatók, s fõleg, hogy a ha-
szonfa után tönkbért nem vetnek ki. Lé-
nyeges szabálysértés az is, hogy e mun-
kálatok végzésébe jelentõs számú kis-
vállalatot vonnak be, melyek nem ren-
delkeznek megfelelõ mûszaki eszkö-
zökkel ahhoz, hogy a kitermelést az
ökológiai követelmények figyelembe
vételével végezzék.

Az utóbbi években érezhetõ
elõrelépés tapasztalható az erdõgaz-
daságban végzett alapvetõ munkák te-
rén. Míg 2000-ben erre a célra 920 ezer
USA dollárt fordítottak, 2004-ben pedig
4,3 millió USA dollárt. Az állami költ-
ségvetésbõl történõ finanszírozás az évi
1,2 millió USA dollár szintjén mozog,
vagyis az évi tönkbér  szintjén, ami a
legalacsonyabb Európában.

Miközben a megye fafeldolgozó üze-
meinek faanyag-igényei nincsenek tel-
jes mértékben  kielégítve, a gömbfából,
s fõleg a fûrészáruból jelentõs mennyi-
séget exportálnak. Csak 2003-ben 21,5
ezer köbméter gömbfát és 448,3 ezer
köbméter fûrészárut exportáltak, ebbõl
188,4 ezer köbmétert magánszemélyek,
43,9 ezer köbmétert pedig az állami
erdõgazdaságok.

Az 55 millió 909 ezer USA-dollár ér-
tékû exportált erdei termék után az ál-
lami költségvetésbe folyt be 520 ezer
USA dollár. Vagy 10%, ami nagyon
kéves Azért 100%-os vámtarifát kell
megállapítani a gömbfa külföldre szál-
lításáért, 30%-kal emelni a fûrészáru és
a nyers megmunkálású  faanyag vám-
tarifáját. Az erdõgazdálkodás ösztön-
zése céljából a vámilletéknek az álla-
mi költségvetés speciális – Erdõál-
lomány számlájára kell befolyni, me-
lyet a miniszteri kabinetnek 2006-tól
kellene bevezetni.

A 2001. évi árvíz után a bizottság,
melynek tagja voltam, konstatálta,
hogy az intenzív erdõkitermelés, me-
lyet gyakran az erdõgazdálkodás nor-
máinak és szabályainak megsértésével
végeztek, lényegesen rontotta a hely-
zetet a régióban. Gyakoribbak és sú-
lyosabbak lettek a katasztrofális árvi-
zek, intenzívebbé váltak az eróziós fo-
lyamatok. A közeli és a távoli jövõre is
konkrét javaslatok hangzottak el: a
szervezéssel, az erdõgazdálkodással, a
fakitermeléssel, a faanyag mély meg-
munkálásával és a végtermék elõál-
lításával kapcsolatban.

(folytatjuk)
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A cikk összeállítása az 1956-ban „ne-
gyedéves”, volt évfolyamtársaim, Jandó
Tibor és Kondor György, a Brit Colum-
bia Egyetem Soproni Fakultásán végzett
erdõmérnökök aktív közremûködésé-
vel valósulhatott csak meg, akik a Brit
Columbia Tartomány tõárrendszerére
vonatkozó információkat szolgáltatták.
Köszönöm segítségüket!

Jandó Tibor 1959-ben, tanulmányai
befejezései után Kanada egyik legna-
gyobb erdõipari vállalatánál dolgozott,
kezdetben, mint erdõmérnök, majd
1967-tõl az erdõgazdasági üzemek igaz-
gatója. 1991- ben ment nyugdíjba.

Kondor György szintén 1959-ben
végzett. Egy erdészeti konzultációs vál-
lalat társtulajdonosaként dolgozott gaz-
dasági, mûszaki és biológiai tanácsadás
és tervezés szakterületen 1995-ös nyug-
díjba meneteléig 

Bevezetés
Brit Columbia (B. C.) területének kb.
50%-át, 47,4 millió hektárt erdõ borítja,
melynek 54%-a õserdõ. A tartomány er-
deinek 95-%-a állami tulajdonban van.
1930 óta az állam nem értékesített na-
gyobb méretû erdõterületet. Az erdõk kb.
30%-át fakitermelõ és erdõgazdálkodó
vállalatok hasznosítják, ennek jelentõs ré-
sze õserdõ. Az éves fakitermelés kb. 75
millió m3. A fennmaradó területen par-
kok, védett erdõk és gazdálkodásra nem
alkalmas erdõk állnak.

Az erdõk kezelését, a gazdálkodást
nagy, vertikális felépítésû vagy kisebb,
tevékenységekre (fakitermelés, erdõsítés
stb.) szakosodott magánvállalatok végzik
az Erdészeti Minisztérium (Ministry of
Forests) felügyelete alatt. E vállalatok
többsége szerzõdések, koncessziók alap-
ján gazdálkodik az állami erdõvel. A bér-
leti díjat a kitermelt m3 után megállapított
tõár alapján fizetik a vállalatok. B.C. tar-
tomány nemzeti jövedelmének kb. 50%-
a az erdõgazdálkodásból származó költ-
ségvetési bevétel.

Mi jellemzi a tõár-megállapítás 
módszerét British Columbiában?
Elvi alapja: az erdõgazdálkodásban a
vállalkozói költségek és a haszon meg-
térülésén kívül a természeti adottságok
függvényében eltérõ jövedelem ke-
letkezik. Elvileg ez a járadékszerû jöve-
delem képezi a tõár fizetés alapját.

A természeti adottságokra vissza-
vezethetõ jövedelem a gyakorlatban
kétféle módon határozható meg:

– az erdõtulajdonos (ok) és a vállal-
kozók közti piaci alku révén;

– ennek hiányában a piaci folyama-
tokat modellezõ kalkulációkkal. 

A kanadai B.C. tartományban ezzel
összhangban a piaci feltételek érvénye-
sülése függvényében két tõár-megál-
lapítási módszer alakult ki.

A két különbözõ rendszer
B. C. tartományban jelenleg a tarto-
mány belsõ területére kidolgozott,
1.„belföldi” és a tengerparthoz közeli
területekre alkalmazott, 2. „partvidéki”
tõár megállapítási rendszert alkalmaz-
nak. Lényeges különbség az, hogy a
belföldi rendszernél a faipari végtermék
piaci értékén alapul a tõár, a partvidéki-
nél pedig a rönk piaci értékén.

1. Belföldi rendszer. Az erdõk
jellemzõi: szárazabb éghajlatú erdõk,
kisebb méretû fákkal, dombos vagy sík
területen. A kitermelés, az útépítés és a
felújítás költségei alacsonyabbak, mint
a partvidéken.

A belföldi tõár-megállapítás módsze-
rének alapvetõ módosításában, fejlesz-
tésében Juhász Gyula meghatározó sze-
repet játszott az 1970-es évek elején. Ju-
hász Gy. egyike volt az 1956-ban Kana-
dába távozott soproni egyetemistáknak.
Az irányításával végzett munka eredmé-
nyeként az eljárás normativitása erõsö-
dött és megteremtették az alkalmazás fej-
lettebb információs, szervezeti hátterét. 

A tõárrendszer a feldolgozott faanyag-
ból elõállított faipari végtermék, vagyis
fõként a fûrészáru és a faforgács (a papír-
gyártás alapanyaga) piaci értékén alapul.
Ebbõl kiindulva különbözõ /például ki-
hozatali/ tényezõket figyelembe véve le-
vezetik az alapanyagként szereplõ rönk
köbméterének fajlagos értékét.

Kezdetben ezt az átszámítást nagyon
egyszerû módon, egy ideális képzelet-
beli formarönkre vezették vissza.
Késõbb, Juhász Gyula módszere alap-
ján, a rönk értéke tükrözi a következõ
tényezõket: a fafaj, a rönk hosszúsága,
minõsége, alsó, felsõ átmérõje. A rönk
értékét a leggazdaságosabban elõál-
lítható és legmagasabb értékû, feldolgo-
zott végtermék-szerkezetbõl kiindulva
vezették le. Emiatt a tõár-rendszernek

nagy szerepe volt a belföldi fûrészüze-
mek modernizálásában.

A tõár- (Stumpage) megállapítás
alapvetõ információit a minisztérium
szakemberei állítják elõ saját adatgyûj-
téseik, kalkulációik és a vállalatok adat-
szolgáltatásai alapján.

Fûrészáru vonatkozásában a belföldi
fûrészüzemek havonta közlik adataikat a
minisztériummal. A minisztérium 16 mi-
nõségi rönkosztályra és a fõbb faipari ter-
mékekre (pl.cellulóz, faforgács ) rendsze-
res adatgyûjtéssel nyomon követi a belföl-
di és export fatermékek árait. A vagonba
rakott fûrészáru eladási árát ezek alapján
az utolsó 12 hónap átlagából vezetik le. A
tõár-szakértõk a számítások során feltéte-
lezik a legkedvezõbb feldolgozási techno-
lógia alkalmazását a kihozatal szempont-
jából. Az áru eladási árából levonva a fû-
részüzemi feldolgozás és vagonbarakás
költségeit, meghatározzák az alapanyag-
ként feldolgozott rönk egységárát.

A feldolgozott rönkalapanyag egység-
árából az adott viszonyoknak megfelelõ,
szakmailag elfogadott kitermelési és szál-
lítási, technológiai és rezsiköltségek, vala-
mint a vállalkozói nyereség, a kockázati
tényezõk összegét levonva vezetik le a ki-
induló tõárat. Az erdõtömbre vonatkozó
körülmények figyelembe vételével (pél-
dául utak építésével, nagyobb mértékû
karbantartásával, az erdõfelújítások elvég-
zésével járó költségek stb.) alakul ki a vég-
leges tõár. Alacsony értékesítési ár esetén
az Erdészeti Minisztérium által meghatáro-
zott minimális tõárat kell alkalmazni. (Je-
lenleg ennek értéke a belföldön és a part-
vidéken egyaránt 25 cent/m3.)

A belföldi részeken jelenleg is ez a
tõárrendszer van alkalmazásban. Az Er-
dészeti Minisztérium 2005-ben fogja az
új partvidéki tõárrendszerhez hasonló,
tehát a rönk piaci értékén alapuló tõár-
megállapítási módszert a bevezetni.

2. Partvidéki rendszer. A partvidék-
hez tartoznak Vancouver szigeten és a
kontinens nyugati partvidékén lévõ
erdõk. Ezek jellemzõi: esõs erdõk,
nagyméretû fákkal és nagyrészt mere-
dek, sziklás hegyoldalakkal. A kiterme-
lés és erdõfelújítás költségei magasab-
bak, mint a belföldi részeken.

Az új, partvidéki tõár és költségszámí-
tások menete.

2004. március 1-tõl a tartományi kor-

A tôár meghatározása a kanadai 
British Columbiában 

ILLYÉS BENJAMIN
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mány egy új partvidéki tõárrendszert
vezetett be, ami lényegében két párhu-
zamos módszeren alapul. Mindkét
módszer az erdõállomány jellemzõi
alapján feltételezhetõ szabadpiaci érté-
ken alapul. Az ehhez szükséges alap-
adatok erdõbecslésbõl erednek. A
következõ lépés attól függ, hogy az ál-
lomány árverésre kerül vagy nem.

Árverés, tehát egy felújítható (Tim-
ber Sale), vagy nem felújítható erdõki-
termelési koncesszió (Non-Renewable
Timber Sale) esetében (ismertetésük a
cikk késõbbi részében található) az I.
levezetést kell alkalmazni a következõ
lépésekkel:

I. levezetés
A. Az erdõtömb jellemzõi alapján ki

kell számítani a feltételezhetõ, nyertes
indító ajánlatot.

B. Az A-t csökkenteni kell a hatósá-
gok által elõírt, különleges kitermelési
megkötöttségek többletköltségeivel. Pl.
a terület egy részérõl természetvédelmi
okokból helikopterrel szükséges a rön-
kök úthoz való közelítése.

C. A-B = végsõ, feltételezhetõ nyer-
tes tõárajánlat.

D. C-nek a 70%-a lesz az indító tõár.
(A 70%-os tényezõ feltételezi, hogy az
állam, mint tulajdonos, finanszírozza az
erdõfelújítási és egyéb erdõmûvelési
költségeket.)

Ha ez az indító ár kevesebb, mint a
minisztérium által, a piac, a kitermelési
adottságok és más tényezõk (pl. infláció)
függvényében, jelenleg 25 cent/m3 ér-
tékben meghatározott minimális tõár,
akkor utóbbit fogadják el. Ha az indító ár
több,mint a minimális tõár, akkor az elfo-
gadott tõár az indító árból és a nyertes
vállalkozó által felajánlott felárból (bo-
nusz) fog állni. A vállalkozókat újsághir-
detések útján hívják fel ajánlattételre.

A másik eljárást, a II. levezetést akkor
kell alkalmazni, amikor nincs árverés,
például a hosszú idõtartamú erdõgaz-
dálkodási koncesszió (Tree Farm Licen-
ce.) esetében. Itt a következõ lépésekkel
történik a tõár megállapítása:

II. levezetés.
A., B. és C. lépések megegyeznek az

elõzõ módszerrel.
D. Megállapítják a vállalat általános

jellegû és speciális erdõgazdálkodási
költségeit:

– tervezés és adminisztráció,
– útépítés és feltárás,
– útkarbantartás,
– erdõfelújítási és erdõmûvelési költ-

ségek,

– az erdõgazdálkodási költségek %-
ában elfogadott normatív, vállalkozói
nyereség (profit). Ennek jelenlegi érté-
ke: 9,3%. 

E. C értékébõl le kell vonni az általá-
nos és speciális költségeket:

C.-D = Tõár.
Abban az esetben, ha ez a tõár keve-

sebb, mint a minisztérium által megsza-
bott minimumérték, akkor a minimális
tõárat fogadják el.

Mindkét módszernél az A.,B., és C.
értékek meghatározása a minisztérium
által kidolgozott egyenletekkel történik.
Az egyenletek figyelembe veszik a
különbözõ változó tényezõket:

– állomány összetétele,
– állomány eredete (õserdõ vagy

emberi beavatkozással létesített erdõ),
– szállítási mód és távolság,
– terepadottságok,
– kitermelési módszerek,
– rönkeladási piac-zóna,
– feltételezhetõ átlagos piaci ár,
– a II. levezetésnél a kalkulált vállal-

kozói haszon, jelenleg 9,3 %,
– inflációs tényezõ,
– a feltételezhetõ érdekelt ajánlat-

tevõk, versenyzõ vállalkozók száma.

A tõár megállapítását 
befolyásoló egyéb tényezõk

A tõár megállapításának módszerét be-
folyásolja az állami erdõk kezelésének
a módja. A B.C. tartományban
alapvetõen 3 bérleti típus alakult ki:

1. Hosszú idõtartamú koncesszió (Tree
Farm Licence).

Az erdõgazdálkodási területi egység
bérleti idõtartama ebben az esetben
általában 25 év, ami a gyakorlatban örö-
kös kezelést jelent. A szerzõdés 15 éven-
ként újítható fel. A minisztérium csak ak-
kor bontja fel a szerzõdést, ha a bérlõ
súlyosan megszegi a tartamos erdõgaz-
dálkodás követelményeit. A minisztérium
ötéves tervek alapján határozza meg a
bérlõ kitermelési lehetõségeit és köte-
lezettségeit.

E kezelési típusban a bérlõ köteles-
sége az erdõk felújítása és ápolása, a
szállító utak építése és karbantartása, az
erdõtüzek elleni védekezés, az erdõk, a
tavak és folyók elérhetõsége és élveze-
te a lakosság számára. Ezek a költségek
a tõár megállapítás során levonhatóak,
csökkentik a befizetést.

A múltban a tartományban az
erdõgazdálkodásra kijelölt állami erdõk
75%-a a partvidéken és 30 %-a a belföl-
di részen e csoportba tartozott. Nagy,
vertikális vállalatok végezték a fakiter-

melést, a rönkök fûrészüzemi feldolgo-
zását, a papír- és falemezgyártást, e ter-
mékek értékesítését. Ezek a vállalatok
meghatározták a piaci árak alakulását.
A vertikális feldolgozás miatt alacsony
volt a saját felhasználású rönk ára és en-
nek következtében alacsony tõárak ala-
kultak ki. Az Egyesült Államok erre hi-
vatkozva a közelmúltban a kanadai fa-
termék-export 69%-ára 27%-os külön
vámot vetett ki.

Az állam a nagy vertikális vállalatok
monopolhelyzetének gyengítése és a sza-
badpiaci viszonyok erõsítése érdekében
2004. március 1-tõl radikális intézke-
déseket vezetett be. A minisztérium a
hosszú távú koncessziós szerzõdések
módosításával jelentõs erdõterületeket ki-
sebb vállalkozóknak kíván fokozatosan
átadni. Kezelési lehetõségeik bõvítésével
az állam egy átmeneti idõ után az évi
kitermelhetõ fatermék 40%-át kívánja sza-
badpiaci árveréssel értékesíteni.

2. Felújítható erdõkezelési koncesszió
(Timber Sale).

Az erdõterületet általában kisebb
vállalatok kapják meg e szerzõdés kere-
tében kitermelésre, fõleg szabadpiaci
árverés útján. E vállalatok a kitermelt fa-
anyagot, vagy ha van feldolgozóüze-
mük, akkor annak csupán egy részét a
szabadpiacon értékesítik. Szerzõdés ér-
telmében az útépítésrõl, erdõfelújítás-
ról, a tûzvédelemrõl vagy az állam,
vagy a bérlõ gondoskodik. E tartalom
függvényében lényegében a piacon
alakul ki a tõár.

3. Nem felújítható fakitermelési kon-
cesszió (Non-Renewable TimberSale)

Ezt a bérleti típust különleges kiterme-
lési esetekre alkalmazza a minisztérium.
Általában meghatározott erdõterületre és
feladatok teljesítésére irányul a szerzõ-
dés. A tõár ezekben az esetekben is a
szabadpiacon, árveréssel alakul ki.
Például a belföldi részeken, a Pinus con-
torta fenyvesekben évek óta jelentõs a
szúkár. A minisztérium ebben az évben
5,5 millió m3-re e szerzõdés keretében
adott ki fakitermelési engedélyt.

2004. március 1-tõl B.C. tartomány
partvidéki állami erdeire a kezelési tí-
pus függvényében kétfajta tõár-megál-
lapítási rendszert vezettek be:

A hosszú idõtartamra szóló, 1. típusú
erdõgazdasági koncesszió esetében  a
tõárat a cikkünkben ismertetett II. leve-
zetés szerint a  minisztérium szakembe-
rei állapítják meg. Megszûnt a vállala-
tok kötelezõ, speciális adatszolgáltatá-
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sa. A minisztérium a szabadpiaci árakra,
a kitermelési és a fafeldolgozási, az
erdõ-felújítási stb. költségekre saját
adatbázist hoz létre és ezt alkalmazza a
kon-cesszióba adott erdõterületek
tõárának levezetéséhez.

A 2. és 3. típusú koncessziók eseté-
ben az I. levezetés és a szabadpiaci ár-
verés kombinációjával alakul ki a tõár.

A folyamat a minisztérium által meg-
jelentetett újsághirdetéssel kezdõdik.
Ez tartalmazza az erdõtömb azonosítási
adatait, a kitermelési költségeket és az
elérhetõ piaci értékesítési árakat befo-
lyásoló tényezõket. Rögzítik az esetle-
ges erdõfelújítási, útépítési, tûzvédelmi,
természetvédelmi és egyéb társadalmi
kötelezettségeket is. A hirdetés tartal-
mazza a minisztérium által kalkulált in-
dító tõárat is. 

Az érdeklõdõ vállalkozók zárt boríték-
ban, a megadott határidõre megadják sa-
ját tõár-ajánlatukat, mely az indító tõár-
ból és a vállalkozó által megajánlott felár-
ból (bonusz, versenyár )  áll. A minisztéri-
um szakemberei elõre meghatározott
idõpontban, nyilvánosan felbontják a bo-
rítékokat és kihirdetik a legkedvezõbb
ajánlatot adó, nyertes vállalkozót.

Például egy adott esetben a meghir-
detett, indító tõár 15 dollár volt, a vál-
lalkozók borítékaiban 2, 4 és 6 dolláros
felárak szerepeltek. A nyertes vállalko-
zó tõárfizetési kötelezettsége így
15+6=21 dollár lett.

Az árverésen kialakult tõárak részét
képezik az 1. típusú koncessziók tõár
megállapítását szolgáló adatbázisnak is.

Néhány megjegyzés magyar 
nézõpontból. 

A kanadai tõárrendszer jól szemlélteti
az állami tulajdonú erdõk szabad piaci
viszonyok közti kezelésének egyik
megoldását, a helyi adottságokra kidol-
gozott eredményes eszközét.

Igen fontos sajátossága a rendszer-
nek, hogy a 70-es években megtörtént
az elmozdulás a normativitás erõsítése
felé. Ennek feltétele nemcsak a mód-
szer megfelelõ fejlesztése, hanem egy
információs bázis megteremtése és fo-
lyamatos karbantartása volt. Az eljárás
javította a kanadai erdõgazdálkodás-
ban a  tartamosság feltételrendszerét
úgy, hogy egyúttal elõsegítette a faki-
termelésben és a fafeldolgozásban a
mûszaki fejlõdést, a termelékenység
fokozását. Elõnye az eljárásnak, hogy
rugalmasan veszi figyelembe a körül-
ményeket. Az újabb módosítások pe-
dig elõsegítik a többcélú erdõgazdál-
kodás elterjedését.

Érdekes, hogy Magyarországon is az
erdõfenntartási járulék megállapítás
módszerének új irányzata indult meg a
70-es évek elején Halász Aladár kezde-
ményezésére és a folyamat évtizedeken
át ezen alapult. Lényeges törekvés volt
itthon is a normativitás fokozása. Az ERTI
gazdaságtani kutatásai és egyéb kutatási
szakterületek eredményei bázisán, külsõ
szakemberek bevonásával vették szám-
ba a költségeket meghatározó, szakmai-
lag elfogadott és akkor korszerû
erdõmûvelési és fakitermelési technoló-
giákat.   Egyetemünk Fahasználati Tan-
székével kialakult együttmûködés ered-
ményeként pedig a fõbb fafajokból, kor-
szerû feldolgozással  elérhetõ választék
szerkezet vált mind megbízhatóbb isme-
retté. Ezeket a technológiai jellegû infor-
mációkat évenként megvalósított adat-
gyûjtésekkel és  feldolgozással  változtat-
ták át normatív jellegû költség-hozam
adatokká. A hazai, vállalkozói állami
erdõgazdálkodás elveinek megfelelõen a
technológiai költségeket növelték a vál-
lalkozói normatív nyereséggel. Az így
növelt összeg és az árbevételek különb-
ségeként levezetett, a természeti adottsá-
gokra visszavezethetõ  jövedelem alap-
ján állapították meg az erdõfenntartási já-
rulékot fafajonként.

Közös vonása a két módszernek a
normatív (1) szemlélet és a megbízható
adatbázis (2) megteremtésére irányuló
törekvés. A 90-es évek elején nálunk is
megindult a helyi adottságokat rugal-
masabban (3) érzékelõ rendszer kidol-
gozá-sa, de gyakorlati bevezetése késik.

Az eltérések három jelentõsebb okra
vezethetõk vissza. Ezek egyik csoportja
a tõár és az erdõfenntartási járulék eltérõ
közgazdasági (1) tartalmából adódik.
Kanadában az állam tulajdonosként
igényt tarthat a vállalkozói költségek
megtérülésén és megfelelõ vállalkozói
nyereségen felüli, természeti adottsá-
gokra visszavezethetõ, teljes jövedelem-
re. Ezzel van összhangban a tõár. 

Nálunk az erdõfenntartási járulék
alapvetõ, eredeti funkciója: a természe-
ti adottságokra visszavezethetõ jövede-
lem terhére csupán a meglévõ erdõk
folyamatos fenntartását biztosító költsé-
gek elvonása és speciális pénzügyi
alapba (Erdõfenntartási Alap) helyezé-
se. A természeti járadék ezenfelüli része
a kezelõ erdõgazdaságoknál és az erdõ-
tulajdonosoknál marad. 

A belterjesebb erdõgazdálkodás ma-
gasabb költségei és a magyar erdõk ki-
sebb hozama miatt az állami erdõgaz-
daságoknál visszamaradó természeti
járadék-hányad valószínûleg relatíve ki-

sebb, ezért esetleges elvonása nem le-
het olyan jelentõs állami jövedelemfor-
rás, mint Kanadában.

Kanadában az állami erdõk haszno-
sításából származó természeti járadék, a
tõár teljes elvonásának jogi alapját a tu-
lajdonlás teremti meg. Magánerdõk ese-
tében is az erdõ tulajdonosa elvileg
igényt tarthat a teljes tõárra. A gyakor-
latban a tulajdonos és a kezelésre vállal-
kozó közti piaci alku keretében történik
egy osztozkodás a tõár összegébõl.

Magyarországon az erdõfenntartási
járulék közgazdasági tartalma eltér a
tõártól: lényegében egy tulajdonvi-
szonytól független hozzájárulás az
egyik értékes természeti erõforrásunk,
erdeink spontán piaci folyamatokkal
automatikusan, maradéktalanul nem
biztosítható, a távoli generációk érde-
keit is szolgáló fenntartásának kezelési
költségeihez. Természetesen fedezete
szintén a képzõdõ természeti járadék,
de ennek csupán a társadalmi meg-
egyezés révén megállapított hányadát
vonják el az erdõfenntartási járulékkal.
A jogi szabályozás elvi alapját a termé-
szeti járadék léte és az erdõk fenntartá-
sához fûzõdõ társadalmi érdek alkotja.

A tõár másik része megmarad a ma-
gánerdõ-tulajdonosoknál, illetve a je-
lenlegi szabályozás szerint a magánvál-
lalkozások jogi és gazdasági keretei
közt mûködõ állami erdõgazdasági vál-
lalatainknál. 

Nagyon fontos az az eltérés, hogy
Kanadában a tõár megállapításánál fi-
gyelembe veszik az erdõvédelemmel,
az erdõk turisztikai szolgáltatásaival és
természetvédelmi funkciójával kapcso-
latos költségeket is. Ismereteim szerint
nálunk a fenntartási járulék elvonása
után megmaradó jövedelemrész nem
fedezné az ilyen jellegû költségigénye-
ket. Tanulságos viszont, ahogyan Kana-
dában megjelenítik a konkrét, speciális
igényeket és figyelembe veszik az indo-
kolt többletráfordításokat. Hasonló
megoldás esetén megalapozottabbá
válna nálunk is a konkrét társadalmi
teljesítményeket (2) költségvetési forrás-
ból biztosító finanszírozás.

Egyik lehetséges út például, ha a tár-
sadalmi igényeket ismerõ és rangso-
roló Környezetvédelmi Minisztérium
megteremtené az erdõk társadalmi
kötelezettségeihez szükséges  pénzügyi
forrásokat és megrendelõként, majd a
végzett munkák átvevõjeként kerülne
kapcsolatba az erdõtulajdonosokkal, il-
letve az erdõket kezelõ magán- és álla-
mi vállalkozókkal. Ez a piaci jellegû vi-
szony felelne meg a piac mûködésé-
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nek, még egyértelmûbbé tenné a ható-
sági és gazdálkodói állami szervezetek
eltérõ feladatait és felelõsségüket.  

A hazai erdõgazdálkodásban jelenleg
a megmaradás és fejlõdés alapvetõen a
hagyományos piaci teljesítményektõl
függ, ezért a nem piaci jellegû, társadal-
mi funkciók elõtérbe kerülésével azok
finanszírozásának is összhangban kéne
kerülni a piac mûködésével.

Ehhez kapcsolódva célszerûnek tar-
tom megjegyezni, hogy a környezetvé-

delmi és ezen belül a természetvédelmi,
alapvetõen hatóság jellegû szervezet tu-
lajdonosi funkcióba kerülése az állami
erdõk vonatkozásában önmagában
nem enyhíthetné a piaci és társadalmi
igények közt kétségkívül meglévõ fe-
szültségeket, sõt a jelenlegi állapothoz
képest a felelõsségi és gazdálkodási vi-
szonyokat megzavarná, így  társadalmi
szinten is veszteséget okozna.

Lényeges eltérést jelent az is, hogy
Kanadában kialakult a tõárak piaca (3),

mely az idei intézkedések következté-
ben hosszabb távon ott még nagyobb
jelentõséget kap. Így mód van e piacon
jelentkezõ árak statisztikai megfigyelé-
sére és ily módon a tõárak megállapítá-
sának pontosabbá tételére. Magyaror-
szágon ezek a piaci folyamatok még fej-
letlenek, de a magánszférában az erdõ-
tulajdonosok és vállalkozók kapcsola-
tában már megjelentek. A járulékrend-
szer továbbfejlesztése során ezekre az
információkra is támaszkodni lehet. 

Ausztrália erdõsültségét a helyi források
21 százalékosnak adják meg, ami kissé
túlzónak tûnik; közelebbrõl megvizs-
gálva kiderül, hogy az ausztrálok
erdõnek minõsítenek minden olyan te-
rületet, amelyet ténylegesen vagy po-
tenciálisan 2 m-nél magasabb növény-
takaró borít, és záródása a 20%-ot meg-
haladja. Az így számolt 164 millió hek-
tárból kb. 100 milliót inkább bozótnak
tekinthetünk, 45 milliót pedig nyitott
szavannaerdõnek. A zárt, trópusi
esõerdõk területe 4,6 millió ha, ezek 70
százaléka ma védett és erdõhasználat
nem érinti.

A faültetvények 1,7 millió hektáros
területe ugyanakkor gyors ütemben nö-
vekszik: az elmúlt évek átlagában éven-
te 80 ezer hektár új ültetvényt telepíte-
nek Ausztráliában, újabban fõleg euka-
liptusz-fajokból (a korábbi ültetvények
jó részét Pinus radiata alkotja, mintegy
1 millió hektáron). Az eukaliptusz-ültet-
vények területe ma már megközelíti a
700 ezer hektárt, nagy részüket az el-
múlt 10 évben felhagyott mezõgazdasá-
gi területen hozták létre.

A magyar erdõterülettel azonos
nagyságú ültetvények az évi 21,3 millió
m3-nyi fakitermelés mintegy 60%-át
szolgáltatják, 12,2 millió m3-t. A
jövõben ez az arány tovább fokozódik,
és lehetõvé teszi a természetközeli
erdõk további kímélését. Ugyanakkor a
magán kezelésben lévõ farmokon,
fõleg legelõk nyerése érdekében, még
mindig folyik az erdõk (de inkább bo-
zótosok) irtása, néhány százezer hek-
tár/év nagyságrendben.

Az erdõterület fafaj-összetétele tekin-
tetében természetesen az eukaliptusz
vezet 77%-os részaránnyal (127 millió
hektáron), de ez legalább 600 külön-
bözõ fajt jelent. Ausztrália erdei a világ
biodiverzitás-centrumai közé tartoznak,
különösen nagy fajváltozatosságot

õriznek Nyugat-Ausztrália és Queens-
land trópusi esõerdei, valamint a tasmá-
niai mérsékelt klímájú erdõk. A hosszú
földrajzi izoláció következtében Auszt-
ráliában nemcsak az állatvilág változa-
tossága egyedülálló (pl. erszényesek),
hanem a fás flóra gazdagsága is rendkí-
vüli: a fajok, nemzetségek több mint
70%-a sehol máshol nem fordul elõ.
Ausztrália elzártsága számos másutt már

kihalt fajt õrzött meg a földtörténeti
múltból, mint amilyenek az araukáriák,
az óriás lomblevelû fenyõfajok, mint a
kauri (Agathis robusta), vagy a legutóbb
felfedezett wollemi fenyõ.

Az ausztrál erdõk helyzetérõl továb-
bi részleteket lehet megtudni az ottani
agrárminisztérium honlapján: www.
daff.gov.au/nfi/stateoftheforests.

Mátyás Csaba

Néhány adat az ausztrál erdôkrôl

A Brisbane környéki hegyvidék csapadéka alig haladja meg az 1500 mm-t, ezért valódi
esôerdô csak elszigetelt foltokban található. A képen a bangalow pálma (Archontophoenix
cunninghamiana) csoportos újulata látható. Levelei akár 4 m hosszúra is megnônek (fotó:
Mátyás Cs.)
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A  PRO SILVA EUROPA –  a természeti fo-
lyamatokra alapozott erdõgazdálkodást
folytató európai erdészek szövetsége –
minden évben más-más országban tartja
kormányzótanácsi ülését. Az  idén a há-
ború okozta kényszerszünet után újjáala-
kult horvát PRO SILVA nemzeti csoport
volt e rangos rendezvény házigazdája. Az
elõkészítés,  a szervezés és a szakmai ve-
zetés nem könnyû feladatát az illetékes
kormányzati szerv, az Erdészeti Egyetem,
az  Erdészeti Kutató Intézet  és az érintett
állami erdõgazdaságok vezetõi vállalták
magukra.

A program lebonyolításáért külön kö-
szönet illeti Slavko Matic akadémikust,
dr. Igor Anicot a Zágrábi Erdõmérnöki
Egyetem docensét, Hranislav Jakovac és
Josip Dondovic erdõmérnököket a
Mezõgazdasági Minisztérium képviselõit.   

A PRO SILVA EUROPA vezérkara (a
nemzeti csoportok elnökeivel kibõvített
Elnökség) félnapos ülésén –  a társadalmi
szervezetek közgyûlésén szokásos té-
mák megtárgyalása és a szükséges dön-
tések meghozatala mellet – új elsõ számú
vezetõt is választott a Szövetség élére. A
PRO SILVA EUROPA elnöke az a Prof.
ETH em. Forsting. dr. dr.h.c. Jean-
Philippe Schütz lett, aki a híres Leid-
biengut professzor utódaként, a múlt
esztendõ októberében, ereje teljében be-
következett nyugállományba vonulásáig,
kereken negyedszázadon át vezette a
zürichi egyetem ma már nem létezõ Er-
dészeti Karának Erdõmûvelési Tanszé-
két. Székfoglalójában kifejtette, hogy
azért vállalkozik örömmel az új tisztségé-
vel járó feladatok végrehajtására, mert a
PRO SILVA által szorgalmazott ter-
mészet-közeli erdõgazdálkodás kiterjesz-
tésében látja az erdõt és az erdész(ete)t
immár létében fenyegetõ  veszélyek el-
hárításának – és egyben az õ egész életét
kitöltõ szakmai tevékenysége töretlen
folytatásának – reális lehetõségét. A zárt
ülést – mint eddig minden más ország-
ban – itt is háromnapos, exkluzív tanul-
mányút követte. A témája, a hagyomá-
nyokhoz híven, a természeti folyamatok-
nak  és azok gyakorlati alkalmazásnak ta-
nulmányozása volt. Természetesen a há-
zigazdák a vágásos üzemmódban kezelt
erdeik közül is bemutatták azokat, ame-
lyekre a legbüszkébbek.

Egyrészt a hatékonyság megõrzése
érdekében, másrészt a technikai korlá-

tok miatt az ilyen tanulmányutak létszá-
ma behatárolt. Ez esetben a házigazdák
és a Kormányzótanács tagjain kívül
minden nemzeti csoportból 1 fõ vehe-
tett részt.  A szerencsénknek, szemfü-
lességünknek – és talán a ProSilva Hun-
garia presztízsének is – köszönhetõen,
itt is a 6 fõs magyar csapat volt a legné-
pesebb a 16 európai országot képviselõ
résztvevõk között: Báder László (Palo-
csa Egyesület), Frank Tamás (ÁESZ
Miskolc), Nagy László (Szombathelyi
Erdészeti Rt.), Sódor Márton (KvVM),
Urbán Pál (Egererdõ Rt.), Varga Béla
(Pro Silva Hungaria)

Horvátország
erdõgazdálkodásáról és

erdeirõl röviden
Az ország erdõsültsége 44 %,  2,486 mil-
lió hektár, amibe a tengermelléki bozó-
tosok is beleszámítanak  A valóban
erdõnek tekinthetõ terület 37%, 2,078
millió hektár. Az erdõgazdálkodás
szempontjából jó állapotú erdõ 1,243
millió hektár. Sarjerdõ 0,505 millió hek-
tár, degradált erdõ 0,330 millió hektár.

A horvát erdõk átlagos élõfakészlete
140 m3/ha, az átlagos évi folyónövedék
4,1 m3/ha.

Az éves bruttó fakitermelés 5,4 millió
m3, aminek 46 %-a rönk és iparifa.

Az erdõk 95 %-a õshonos fafajú, amit
az erdõtörvényüknek megfelelõen kizá-
rólag természetes úton újítanak fel. Ez
hegyvidéken szálaló üzemmódot, sík vi-
déken fokozatos felújító vágást jelent.  

Szálaló üzemmód: A horvátországi
hegyvidéken az üzemszerû erdõgaz-
dálkodás XIX. századi bevezetése óta fo-
lyamatos erdõborítást biztosító szálalás-
sal, szálaló üzemmóddal gazdálkodnak.
A korábbi évszázadok erdõpusztítása mi-
atti talajdegradációt felismerve a Dinári-
hegység belsõ területeit is elérõ meg-
növekedett fakitermelési igényt a talaj és
az erdõborítás megõrzését biztosító
erdõgazdálkodási módszerek alkalmazá-
sával elégítették/elégítik ki. – Minderrõl
az Adriára látogató honfitársaink is meg-
gyõzõdhetnek. A Zágráb környéki he-
gyekben több hektáros véghasználatok-
nak nyoma sem látszik, pedig ott is van
fakitermelés.

Fakitermelés „nyoma” a 
horvátországi hegyekben

Felújító vágások Szlavóniában: Az XIX.
század elején még mintegy 700 000 ha-
on álltak gyertyános-kocsányos tölgyes
érintetlen állományok. A szlavóniai
határõrvidék jelleg megszûnése, az ipa-
rosodás, de kiemelten a francia hordó-
ipar kielégíthetetlen dongarönk igénye

A PRO SILVA EUROPA 2005. évi 
horvátországi rendezvénye

Fakitermelés „nyoma" a horvátországi hegyekben
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felgyorsította a hajdani õserdõk kiter-
melését. Az erdõterületet többé-kevés-
bé szabályos négyzet alakú, kb. 30 hek-
táros erdõrészletekre osztották. A feltá-
ró úthálózat elkészülte után két menet-
ben (egy erélyes bontás, majd végvá-
gás) letermelték az õserdõt.   

Tulajdonviszonyok: az állami erdõk
aránya 82%, amelyeket a „Hrvatske
sume” állami vállalat kezel. A magán-
erdõk elaprózottak (0,7 ha /tulajdonos)
és gyenge minõségûek (73 m3/ha). 

Fafajok megoszlása: az erdõk 84 %-a
lomberdõ (35 % bükk, 14 % kocsányos
tölgy, 9 % kocsánytalan tölgy, 1 % egyéb
tölgyek, 7% gyertyán, 4% kõris, 10%
egyéb keménylomb, 4% egyéb lágy-
lomb), 16%-a fenyõerdõ (12% jegenye-
fenyõ, 2% lucfenyõ, 2% egyéb fenyõk).

A Földközi-tenger menti mediterrán
országrészben a magyaltölgy és az
aleppói fenyõ, a molyhos tölgy, a kele-
ti gyertyán és a feketefenyõ az állo-
mányalkotó fafajok. 

A Szlavón síksági régióban a kocsá-
nyos tölgy (jellemzõen szlavón tölgy), a
keskenylevelû kõris, a mézgás éger, fûz
és nyár fajok, dombvidéken a kocsány-
talan tölgy alkot állományokat

A hegyvidéki régióban magassági
övtõl függõen a bükk, a jegenyefenyõ,
és a lucfenyõ a fõbb fafajok. 

Szálaló üzemmód 
Zalesinai kutatási centrum

A zágrábi erdészeti egyetem kutatási
területét látogattuk meg.  A kutatás célja
az optimális elegyarányú – 70% jegenye-
fenyõ, 30% bükk – szálaló üzemmódú
erdõkép kialakítása. A célátmérõ bükk-
nél 60 cm, jegenyefenyõnél 70 cm. Szá-
lanként elõfordulnak az erdõtársulásra
jellemzõ elegyfajok is. 

– A szajkó áldásos tevékenységének
nyomát is felfedeztük egy kocsánytalan
tölgy csemete formájában, holott több
kilométeres körzetben nem volt poten-
ciális magtermõ fa.

A lucfenyõ  csak nagy lék esetén, ta-
lajdegradáció (gyors talajleromlás) kö-
vetkeztében, pionír fafajként tud újulni
a jegenyefenyõ és a bükk mellett. 

A jegenyfenyõ-állományokban mész-
kõ alapkõzeten szálankénti, savanyú tala-
jon csoportos szálalást folytatnak, 10
évenkénti visszatéréssel. Itt a lékek mére-
te 1-1,5 fahossznyi. A kiváló törzsminõség
kizárólag a gyakorlatilag háborítatlanul
mûködõ természetes folyamatoknak
köszönhetõ. A kitermelt faanyagot a szú-
károsítást megelõzendõ a tõ mellett lekér-
gezik, majd a kérget a vékony ágfával
együtt egységrakatokba gyûjtik. 

A vad itt is rontja az újulat életben
maradási esélyeit, de kérdésre válaszol-
va a vad probléma  megoldott, hiszen
„a jó helyi erdész vadász is egyben”. 

Ravna Gorai erdészet
A 6000 hektáros erdészet mészkõ

alapkõzeten 800-950 m tengerszint fe-
letti magasságban lévõ bükk-elegyes
jegenyefenyõ-állományokkal gazdálko-
dik. Az éves 21 000 m3 fenyõ és 15 000
m3 bükk fatömeg kitermelése kizárólag
szálalásos üzemmódban történik. A be-
állított hektáronkénti 419 m3 élõfakész-
let megegyezik az erre a termõhelyre
vonatkozó modelltáblázat értékével.

Az erdészetvezetõ a közelítõ nyomo-
kat is magába foglaló 125 fm/ha feltártsá-
got a szálaló üzemmódhoz megfelelõnek
tartja. A kiváló minõségû stabilizált utak-
ról 100-120 méterenként robbantással és
dózerrel állandósított közelítõ nyomok
biztosítják a terület közelítõ gép általi be-
járhatóságát.

Mint a horvát erdõgazdaságnál álta-
lában, a fizikai dolgozók is az erdészet
alkalmazottai. Vállalkozókat csekély
arányban alkalmaznak. 

A munkabérek valamivel magasabbak,
a választékonkénti, minõségenkénti érté-
kesítési árak hasonlóak a magyarországi-
hoz.  E kizárólag szálaló üzemmódot al-
kalmazó erdészet évek óta 36 000 000
HUF körüli eredményt produkál.

Fokozatos felújító vágások
A mintegy 130 000 ha erdõterület 15 er-
dészet között oszlik meg. Az Igazgató-
ság dolgozóinak létszáma 1100 fõ,
amibõl 100 fõ erdõmérnök, 450 fõ er-
désztechnikus. 

Pisanicai Erdészet:
6000 ha területen gazdálkodik. Fafa-

jok: 55 % bükk, 35% kocsánytalan  és ko-
csányos tölgy, valamint 10 % egyéb lomb.

A sík vidéki erdõket hagyományosan
nagy területû – 10-30 hektáros –
felújítóvágásokkal kezelik. 

Bükkös-kocsányos tölgyes felújítása:
a felújítási idõ maximum 10-12 év. Leg-
feljebb három bontást alkalmaznak. A
végvágásra kerülõ anyaállomány 50-
70% záródású.  Extrazonális megjele-
néssel a bükk elegyaránya akár 60-70%-
os is lehet. A jó makktermés elõtt a
gyepszint „gyomkonkurenciáját” a
lombfelületrõl felszívódó gyomirtó sze-
rekkel visszaszorították, a felsõ szintben
gyertyántörzseket is hagytak az egyen-
letes záródás és talajárnyalás érdeké-
ben. Az esetlegesen hiányzó makkter-
mést a núdumra gyomirtózott talajra
mûtrágyaszóróval vagy kocsiról kézzel
szétlapátolva juttatják ki. – Makkbeka-
pálást nem alkalmaznak. 

A vaddisznó-károsítás ellen mintegy
1 m magas kerítéssel védekeztek (kevés
szarvas él a területen). A kérdésre – mi-
szerint az intenzív vadászat olcsóbb-e,
mint a vadkárelhárító kerítés – nem
kaptunk kielégítõ választ.

A vendégek részérõl felvetõdött a szá-
lalás kérdése a felújítóvágás helyett. A
gazdálkodó szerint a szálaló vágás során
az egyes törzsek tovább„hízása” növeli az
adott területrõl kitermelhetõ fatömeget,
de csökken a furnérrönk kihozatal.

Kocsányos tölgyes állomány ápolá-
sa: a végvágást követõen még legalább
két évig gyomirtó szereket alkalmaznak
a lágyszárúak ellen. Tölgy-lisztharmat
ellen minimum a csemeték négyéves
koráig gombaölõ szert használnak. – Az
évenkénti gyakoriságot az idõjárástól
függõ fertõzési intenzitáshoz rendelik.

A kézi ápolást – ami a tölgyek fölé
nõtt kísérõ fafajok visszavágását jelenti
– szárzúzóval évente karbantartott ápo-
ló ösvényekrõl végzik. Ápolási, tisztítá-
si korban 2x3 m-es hálózatban meglévõ
kocsányos tölgy darabszám már elfo-
gadható.

Ezüsthársas-állomány átalakítása
kocsányos tölgyes-bükkössé: a mintegy
90%-os ezüsthárs elegyarányú állo-
mányt a végvágást követõen – a jelen
lévõ kocsányos tölgy, bükk, egyéb fa-

Feltáró út és közelítô nyom 
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fajok felhasználásával és mesterséges
makkszórással – kocsánytalan tölgyes-
bükkös állománnyá fogják átalakítani. 

Dráva-ártéri erdõgazdálkodás a
Durdevaci Erdészet területén

A kocsányos tölgy, fekete dió, mézgás
éger állományokból álló összesen 5000
ha ártéri erdõbõl 2000 ha mézgás éger.
A program során bemutattak egy 96
éves, 37 m átlagmagasságú, 37 cm átla-
gos mellmagassági átmérõjû mézgás
éger állományt, melynek élõfakészlete
722 m3/ha volt. Éves szinten átlagosan
1 m mélységben lévõ talajvízszint, a
rendszeres elárasztás (2-szer egy év-
ben) kiváló növekedést biztosít az
égernek. 1986 óta 220 ha területet
erdõrezervátumként kezelnek, itt sem-
miféle emberi beavatkozás nem meg-
engedett. Nagyon erõs lágy szárú kon-
kurencia és a minerális talajfelszín hiá-
nya miatt az éger természetes úton itt
nem tud felújulni. A talajfejlõdés és az
erdei szukcessziós folyamatok tölgy–
kõris–szil ligeterdõ fejlõdésének irá-
nyába mutatnak.

Kutatási célú terület
Lipovljani Erdészet területén a gyertyá-
nos-kocsányos tölgyes állományokat
átlag 140 éves vágásfordulóval kezelik.
Jellemzõ a pszeudoglejes erdõtalaj, és a
2 m-en belüli talajvízszint. 

Kocsányos tölggyel elegyes kes-
kenylevelû kõris állomány: 1-1,5 m
mélységben található talajvíz, tavaszi
egyhónapos, õszi egyhetes elárasztás
jellemzõ erre a térszintre. A gazdag alj-
növényzet és a jelentõs vaddisznó-állo-

mány miatt csak a kõris újul, a tölgy már
nem, ezért mesterséges úton újítják fel
az állományt. 

Mézgás éger – keskenylevelû kõris
állomány: alacsonyabb térszinten, ma-
gas talajvízszinttel (0,5-1 m) jelle-
mezhetõ terület. A 80 éves vágásfordu-
lóval kezelt állományt a téli jégzajlás
okozta károk miatt nehéz felújítani. Rá-
adásul a felújítást megnehezíti a fajok-

ban gazdag, nagy tömegû lágy szárú alj-
növényzet. 

Ennek ellenére kocsányos tölgy
anyafáktól több száz méterre, természe-
tes úton kialakult lékben – a szajkók jó-
voltából „kétember magas”, 10-12 éves
(polgárháború kori) kocsányos tölgy
fácskát, és a körülményekbõl ítélve a
nagy vadnyomás miatt csak néhány fia-
talabb csemetét láthattunk. 

Összefoglalva
A tanulmányút során mindvégig

érezhetõ volt, hogy a horvát erdészek
elkötelezett hívei a természetközeli
erdõgazdálkodásnak. Gazdasági erde-
ikben a magyarországinál egy  fokkal
természetközelibb módon gazdálkod-
nak: ahol mi felújító vágást alkalma-
zunk, õk szálalnak, ahol mi tarvágunk,
ott õk felújító vágással dolgoznak. 

Mindemellett erdeiket a legna-
gyobb gazdasági érték megtermelése
érdekében kezelik, amit így a társada-
lom részérõl is elfogadottnak látnak.
Munkájukhoz felhasználják az erdé-
szeti oktatási intézmények kutatási
eredményeit. Mindennapi kapcsolat
van a termelés és az oktatás, kutatás
képviselõi között.

Nagy László
Urbán Pál

Varga Béla

Lékben felnövô, szajkó által ültetett makkból kelt kocsányos tölgy csemeték az égeresben 

Lentiben 2005. szeptember 6-án ben-
sõséges ünnepség keretében emlékez-
tek meg a Lámfalussy Sándor Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 20 éves évfor-
dulójáról. A Lámfalussy Sándor Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 1997-ben vette

fel az ismert erdõmérnök nevét. Ekkor
tiszteletére az iskola udvarában emlék-
követ állítottak. Feliratát egy stilizált
tölgyfalevélben olvashatjuk:

LÁMFALUSSY SÁNDOR 1890-1975
EMLÉKÉRE 1997. MÁJUS 9.

Az emlékkõ mögé egy vöröstölgy fát
is ültettek. Megalapították a Lámfalussy
Sándor-díjat, egy emlékérmet, melyet
azon személyek kapnak, kik sokat tet-
tek és tesznek az iskola érdekeiért.
2005-re az említett vöröstölgy emlékfa
már terebélyes fává nõtt, felülrõl átölel-
ve az emlékkövet. A szeptember 6-án
tartott ünnepség alkalmával, a névadó
fia és neves személyiségek megkoszo-
rúzták az emlékfa alatti emlékkövet. Az
iskolán belül, pedig felavatták Lám-
falussy Sándor portréját, melyet Keszt-
helyi Jenõ intarziamûvész alkotott.

Erdészszívünk örülhet, ha más szak-
mák is elismerik és felkarolják – néha
még elõbb is mint mi – neves példaké-
peinket és emléket állítanak nekik.

Kép és szöveg: Szakács László

Jelenben a múlt
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Az Erdészeti Lapok 2005. decembe-
ri számában már megjelentettük a
szentgáli Nagyrendezvény konfe-
renciájának egyik elõadását. Most
folytatjuk Támba Miklósnak a
MEGOSZ alelnökének a fenti címen
elmondott gondolataival.

A rendszerváltás utáni magánerdõ-
gazdálkodás napjainkig komoly meg-
próbáltatásokon esett át. Ezeken ma
már nem érdemes meditálni, a kialakult
helyzetet, mint történelmi tényt kell fi-
gyelembe venni, de ezeket a tényeket
ismernünk kell, hiszen múltunk ismere-
te jelenünk segítõje.

Elõször talán csak a tények:
Magyarország magánerdõ-gazdálko-

dásában az erdészeti integrációt az FVM
támogatási rendelete alapján 2000-ben a
Napkori Erdõgazdák Szövetkezete elsõ-
ként vezette be, akkor még az FM Megyei
Hivatalánál.

A rendelet meghatározta az integrá-
tor fogalmát. Megszabta a támogatás
feltételeit, mértékét.

Jelenleg a 25/2004.  FVM rendelet
szabályozza az integrátorok támogatá-
sának feltételeit, határozza meg a támo-
gatás mértékét.

Itt jegyzem meg, hogy az erdészeti
integráció létrejöttének kimunkálásá-
ban komoly szerepet vállalt Bartha Pál.

Azok az elképzelések, amelyeket a
MEGOSZ akkori vezetésével közösen gon-
doltunk ki, sajnos csak részben teljesültek.
A legnagyobb elmaradás a források biztosí-
tásában volt, és jelenleg is ebben van.

Az erdészeti integráció létrehozása
nélkül a magánerdõ-gazdálkodás és az
erdészeti igazgatás is igen nehéz hely-
zetben lenne.

Az erdészeti integráció a magánerdõ-
gazdálkodás motorja, amely sajnos csak
folyamatos pöfékeléssel üzemel.

Elsõsorban az alábbi okok miatt:
– folyamatos forráshiány
– zömmel gazdaságtalan és „problé-

más” erdõk kerültek magánkézbe
– az erdõtulajdon túlzott mértékû el-

aprózódása
– az üzemi méretek lassú kialakulása 
– szakemberhiány
– az erdõgazdálkodás területén a fe-

kete gazdaság szereplõit a magánerdõ-
gazdálkodókkal azonosították és azo-
nosítják

Az Erdészeti Lapok 2003. októberi szá-
mában leírtak ma is igazak. Az ott megfo-
galmazott célok ma is aktuálisak. Az erdé-
szeti integráció létjogosultsága ma már
mindenki számára elfogadott. Az említett
lapszámban az FVM akkori Erdészeti Hi-
vatala az alábbi célt fogalmazta meg:

„4-500 ezer hektár magántulajdonú
erdõ mûködõképes (termelõ) állapot-
ban való tartásához – 100-150 integráto-
ron keresztül – mintegy 3-400 szakirá-
nyító erdész/erdõmérnök alkalmazásá-
nak támogatására lenne szükség.” 

„A magánerdõ-gazdálkodás mûködõ-
képességének javítása érdekében – az
atomizálódott tulajdoni/üzemi viszo-
nyokból fakadó versenyhátrányok ellen-
súlyozására való hivatkozással – az
erdõgazdálkodási integráció kiemelt tá-
mogatása.”

Ezen célok eléréséért történtek
ugyan erõfeszítések, de átütõ erejû in-
tézkedések sajnos nem voltak.

Fontos lenne, hogy az állam az rt.-k
támogatásához hasonlóan az erdészeti
integrátorokat is tõkeerõs erdészeti
üzemekké alakítsa át.

Ennek érdekében a jelenlegi támo-
gatási rendszer feltételeit úgy kellene
megváltoztatni, és hozzá forrást rendel-
ni, hogy az valóban érzékelhetõ támo-
gatás legyen.

Továbbá külön támogatás keretében
az ún. stratégiai géppark kiépítése is
mielõbb létre kell, hogy jöjjön.

Ki kell építeni az integrátorok és az
igazgatóságok közötti informatikai rend-
szert. A jogszabályi kereteket a tisztessé-
ges és becsületes erdõgazdálkodók ér-
dekében kellene megváltoztatni.

Fontosnak tartom az erdõgazdál-
kodók önálló választási lehetõségeinek
megtartását a szolgáltatások igénybevéte-
le során.

Fontos lehet a további összefogás a
tõkekoncentráció érdekében. Ennek jó
kereteket teremtene a termelõi csopor-
tok létrehozásának kiterjesztése a
magánerdõ-gazdálkodásra.

Másik lehetõség a térségi összefogás.
Ennek elsõ lépését megtettük

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
ahol 11 erdészeti integrátor megalakí-
totta a MEGOSZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Integrátorok Szövetségét. 

Alapvetõ célkitûzésünk a megyei
magánerdõ-gazdálkodás érdekében va-
ló együttes fellépés.

Ezt a szerepet tölti be országos szinten
egyre több sikerrel a MEGOSZ, melynek
alapkövei az erdészeti integrátorok.

Ali Tamás tanácsos úr elõadásában
hallhattuk, hogy évente több mint 10
ezer hektárral növekszik az erdõterület
Magyarországon, s ez a magánerdõ te-
rületét növeli. A növekedés hatása rö-
vid távon igen pozitív, hiszen munkát
ad a vidéki embereknek, lehetõséget és
bevételt teremt sokak számára.

Ugyanakkor hosszabb távon árbevé-
teli lehetõségtõl fosztja meg a vidéket, a
korábbi mezõgazdasági éves árbevéte-
lek elmaradása miatt.

A pályázati rendszer legnagyobb hibá-
ja, hogy a korábbi elõfinanszírozás helyett
egy késleltetett utófinanszírozás történik.

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÔÔ BB EE NN

MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

Merre tovább erdészeti integráció,
merre tovább magánerdôk?
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Nagy gond továbbá a fõtevékeny-
ségként erdõgazdálkodással foglalkozók
jövedelemkiegészítõ támogatásból való
kizárása.

Fontos tervezési feladatnak tartom a fa-
faj megválasztását – természetesen a ter-
mõhelyhez igazodva –, hogy a folyamatos
és mihamarabbi jövedelemhez juttatás be-
következzen. A késõbbiek során az üzemi
méretek kialakulásával a kívánatosabb fa-
fajokkal kell a felújításokat elvégezni.  

A magánerdõ is képes, és remélhetõ-
leg egyre szélesebb körben szolgálja és
ellátja a közjóléti feladatokat.    

Nem szeretjük azokat a megállapítá-
sokat, amelyek úgy hangzanak, hogy:

A biológiai sokféleség megtartása, a
vízkészlet megóvása, az erózió és deflá-
ció elleni védelem, a szociális és közjó-
léti szolgáltatások nyújtása, a természet-
védelmi értékek megõrzése, valamint a
szakmai oktatási és kutatási feladatok
segítése, csak a nagy összefüggõ állami
erdõterületeken valósulhat meg.

Szerencsére az imént felsorolt fel-
adatokat egyre több magánerdõ is ké-
pes ellátni.

Azt is higgye el minden elkötelezett ter-
mészetvédõ, hogy az erdõtulajdonos és az
erdõkezelõ szervezet a benne dolgozó
összes erdésszel szeretne olyan körülmé-
nyek között élni, és az erdõben úgy dol-
gozni, hogy lemondhasson az erdõben
megtermelt javakról, hogy az erdõnek az
elsõdleges célja a természetvédelem és a
közjóléti feladatok ellátása legyen.

Sajnos ez még nálunk sokkal gazda-
gabb országokban sem következett be
általánosan elterjedt módon.

Szeretném e helyen is kihangsúlyoz-
ni, és remélem mindenki úgy gondolja,
ha még nem is úgy cselekszik, hogy eb-
ben a természeti környezetben a leg-
fontosabb szereplõ az Ember.

Az állami szektor behozhatatlan
versenyelõnnyel rendelkezik a magán-
erdõvel szemben.

Az erdõgazdálkodás általános
jellemzõje: az alacsony tõkearányos jö-
vedelem a magánerdõkre nézve foko-
zottan érvényes, hiszen ezek az erdõk
az államihoz viszonyítva gyengébbek.

A magánerdõ-tulajdon birtokviszo-
nyaira az elaprózottság jellemzõ.

A szakaszosan megszerezhetõ cse-
kély jövedelem nem jelent kellõ moti-
váltságot a gazdálkodás megkezdésére.

Másik jellemzõ és hátráltató körül-
mény az osztatlan közös tulajdonú terü-
letek magas aránya, amelyet szintén
nem lehet könnyen felszámolni.

További probléma az örökléssel
történõ birtokaprózódás.

Újabb problémát vet fel az NFA (élet-
járadék) megjelenése a magánerdõben.

Megérett az idõ a politikai indulatoktól
mentes birtokkoncentráció elõsegítésére.

Ezért is igaz az Országgyûlés Erdé-
szeti Albizottságának 2002. november
13-ai állásfoglalása:

„A magánerdõ-gazdálkodás kiemelt
figyelmet és támogatást igényel.”

Ezt szeretném a tisztelt képviselõ
hölgyek és urak figyelmébe ajánlani a
költségvetési vita során, és kérem õket,
hogy tényleges forrásokkal, a teljes tör-
vényi háttérrel és a közgazdasági szabá-
lyozó rendszer javításával segítsék a
magánerdõ-gazdálkodást.  

Nagyon fontos lenne számunkra a
termékhasznosítás kapcsán a fafeldol-
gozó-ipar fejlesztése.

Állami eszközökkel növelni kell az
elsõdleges faipar versenyképességét.

Nagyon jó hatással volt az eltelt
idõszakban megjelent energetikai fel-
használás a fapiac alakulására.

A sarangolt választék értékesítési te-
rületén ezzel kezdenek piaci viszonyok
kialakulni.

Jó lenne, ha a gázvezetékek beveze-
téséhez hasonlóan terjedne vidéken a
megújuló energiaforrással mûködtetett
fûtési rendszerek és energetikai köz-
pontok kiépítése.

Ki kell használnunk minden olyan
lehetõséget, ami az un. mellékhaszon-
vételt teszi lehetõvé, illetve alkalmaz-
nunk kell minden olyan módszert,
amely növeli a jövedelmezõséget.

A Pro Silva Hungáriával közösen a
MEGOSZ komoly erõfeszítéseket tett,
hogy a magánerdõben elterjedjen a ter-
mészetszerû erdõgazdálkodás.

Nem mondhatunk le a vadászati jog
tisztességes hasznosításáról, és ez elsõ-
sorban nem azt jelenti, hogy csak mi aka-
runk vadászni, hanem azt, hogy a vadá-
szati jog valóban egy vagyoni értékû jog,
amely a földtulajdontól elválaszthatatlan.

Ez az alapelv kell, hogy érvényesül-
jön a törvény és a végrehajtási rendelet
minden paragrafusában.

Továbbá alapvetõ feltétel, hogy a
vadgazdálkodás a fenntarthatóság el-
vén mûködjön.

A rendszerváltás után 16 évvel, az uni-
ós csatlakozásunkat követõen a leg-
pesszimistábbak sem gondolhatták, hogy
a magántulajdon korlátozóit semmilyen
törvény nem kötelezi a korlátozásból
eredõ következmények viselésére.

Ezen a területen is az érdekképvise-
let komoly feladatot vállalt – sajnos ke-
vés sikerrel – és kell, hogy vállaljon az
elkövetkezendõ idõben. 

Kell szólnom arról is, hogy a magán-
erdõknek sok az ellendrukkere, eseten-
ként sok a kerékkötõje. Szeretném, ha a
törvényeinket, a meghozott intézkedése-
ket áthatná a nemzeti elkötelezettség, a
becsületes, tisztességes vidéki emberek
iránti tenni akarás. Jó lenne, ha az igazga-
tás területén – és most nem „nyalizni”
akarok – követnék a Debreceni Igazgató-
ság Nyíregyházi Osztályának szellemisé-
gét és tudom, hogy van még több ilyen
hely, ahol a magánerdõ-gazdálkodó te-
vékenységét segíteni akarják és nem gá-
tolni. Nem nézik rossz szemmel a kínke-
serves, lassú gyarapodását.

Sajnos az õ kezükben sincs eszköz a
törvénytelen magatartást tanúsítókkal
szemben.

Nem tartjuk magánerdõ-gazdálkodó-
nak azt a talán vállalkozást sem üze-
meltetõ személyt, aki tudatlan emberek 24
ha-os olasznyárasát pár nap alatt engedély
nélkül termelte le és szállította el.

A magánerdõ-gazdálkodás szerep-
lõinek fontos érdeke ma már, hogy a feke-
te-gazdaság megszûnjön és olyan magán-
erdõ-gazdálkodó üzemeket valósítsunk
meg, amelyek nem küzdenek napi finan-
ciális problémákkal. Rendelkeznek a
szükséges humán-erõforrással és techni-
kai eszközökkel feladatuk ellátásához.

Engedjék meg, hogy az alkalmat fel-
használva néhány gondolatot szóljak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a
Napkori Erdõgazdák Szövetkezetének
erdõgazdálkodásáról. A megye magán-
erdõ-gazdálkodása országos szinten
kiemelkedõ színvonalú. Az összes
erdõterület közel 110 000 ha a folya-
matban lévõ telepítésekkel együtt. A
magánerdõ-gazdálkodás aránya a me-
gyében 70% és az ország erdõtele-
pítésének 20% itt valósul meg. Az or-
szágban integrált területek több mint
40%-a megyénkben található.

A Napkori Erdõgazdák Szövetkezete
saját jogon mintegy 1000 ha erdõt kezel,
az integrált erdõterület nagysága lassan
eléri a 10 000 ha-t. Kiemelkedõ vadgaz-
dálkodást folytatunk. 2005. évtõl mûköd-
tetjük a Harangodi Erdei Iskolát. Az el-
múlt 13 év gazdálkodását minden évben
eredményesen zártuk. Sajnos ezen ered-
mények eléréséhez nagyon komoly,
megfeszített munkára volt szükség min-
den kollegám részérõl. Igazán tudjuk azt,
hogy milyen nehéz a magánerdõ-
gazdálkodók napi élete. Bízom benne,
hogy a szakmai vezetés – gondolok itt a
Fõosztályra és az Állami Erdészeti Szolgá-
latra – a MEGOSZ-szal összefogva képes
lesz az Európai Unióban a magánerdõ-
gazdálkodás felvirágoztatására.
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Az Erdészeti Lapok 2005. októberi szá-
mában már beszámoltunk arról, hogy
milyen lépéseket tettünk a 2006. évi er-
dészeti költségvetés ügyében. Sajnos az
ott idézett leveleinknek nem volt sem-
milyen kézzel fogható eredménye,
ezért kénytelenek voltunk továbblépni,
végigjárva az érdekképviselet szinte
minden lehetséges fokozatát. 

A 2006. évi erdészeti költségvetéssel
kapcsolatos problémákra felhívtuk va-
lamennyi országgyûlési képviselõ fi-
gyelmét is egy személyre szóló levél
megküldésével. A képviselõktõl össze-
sen 6 válaszlevelet, e-mailt kaptunk,
ami azt is jelezte számunkra, hogy a té-
ma iránt meglehetõsen alacsony az álta-
lános érdeklõdés. 

„Tárgy: Az erdészet 2006. évi költ-
ségvetése

Budapest, 2005. október 07.

Tisztelt Országgyûlési Képviselõ!
Az interneten megtalálható 2006. évi

költségvetésrõl szóló törvénytervezet XII.
FVM fejezete tartalmazza az „Erdészeti
feladatok” címet, illetve az ehhez tartozó
4.240 millió forint támogatást. Ugyan-
ezen fejezet bevételi része „Erdészeti be-
vételek” alatt „Erdõfenntartási járulék”
címen 3.950 millió forintot, valamint
„Erdõvédelmi és erdõgazdálkodási bír-
ság” címen 300 millió forintot, vagyis
összesen 4.250 millió forintot irányoz
elõ. Ez az összeg az erdõgazdálkodók
minden kitermelt fa köbmétere után fize-
tendõ erdõfenntartási járulékából és az
erdõgazdálkodókra különbözõ jogcímen
kivetett bírságokból tevõdik össze, tehát
kizárólag saját befizetésekbõl áll.

A bevételi és kiadási oldalt összevet-
ve látható, hogy az erdészet – egyedül-
álló módon az FVM tárca ágazatai kö-
zül – nemhogy részesedne az állami
költségvetésbõl, hanem, a számok ta-
nulsága szerint, 10 millió forinttal még
támogatja is azt. Hozzá kell tennünk,
hogy ugyanilyen, gyakorlatilag „null
szaldós” az erdészet 2005. évi költség-
vetése is.

A korábban, 2004. év során telepített
erdõk nevelésével, ápolásával kapcsola-
tos költségek kifuttatását a tervezetben
az „Erdõtelepítés, erdõszerkezet – át-
alakítás, fásítás” címen szereplõ 3.495
millió forint biztosítja, az új erdõk sor-
sa pedig az uniós társfinanszírozású
erdõtelepítési pályázatok segítségével
megoldódni látszik, 

Azonban a már meglévõ 1,9 millió
hektár állami és magánerdõ mûködte-
tésére, a velük kapcsolatos közcélú fel-
adatok - erdészeti szakmai kultúra ter-
jesztése, rekreáció, turizmus, erdei kis-
vasutak mûködtetése és nem utolsó sor-
ban a rendkívül nehéz helyzetben lévõ
és több, mint 30 %-ban mûködésképte-
len  magánerdõ gazdálkodás fejlesztése
- ellátására semmilyen anyagi segítsé-
get nem kapunk. Így például a 800 ezer
hektárnyi magánerdõ területalapú tá-
mogatására sem fordít semmit a költ-
ségvetés, holott a hagyományos
mezõgazdasági területeken jelentõs tá-
mogatást kapnak a földtulajdonosok
(átlagosan 30-40 ezer
forint/hektár/év), aminek töredéke is
elég lenne az erdõknél felmerülõ min-
den probléma megoldására. Az erdé-
szet rendkívüli erõfeszítésekkel jelenleg
még fenntartja mûködését, azonban
ha az FVM tárca vezetése a szükséges
anyagi forrásokat nem biztosítja, vál-
ságágazattá válik. Olyan válságága-
zattá, amelynek kezelése a késõbbiek-
ben többszörös pénzébe kerülne az
erdõk közcélú hasznát jelenleg is élvezõ
adófizetõknek. 

Az idei támogatás elmaradása már
azt eredményezte, hogy az erdészeti tá-
mogatási rendszer mûködõképessége
határára ért és komoly erõfeszítéseket
kell tennünk az elégedetlen erdõtulaj-
donosok és erdészeti integrátorok féken
tartására. Mivel a közcélú feladatokat
is csak az erdõfenntartás terhére lehe-
tett és lehet finanszírozni, ez azt ered-
ményezi, hogy jövõre egyáltalán nem
marad keret sem a kitermelt erdõk fel-
újítására, sem az erdészeti közcélú fel-
adatokra!

A növekvõ agrártámogatások mellett
elképzelhetetlennek tartjuk, hogy az
erdõgazdálkodás továbbra is méltány-
talanul és igazságtalanul mellõzött
helyzetbe kerüljön a 2006. évi költség-
vetésben.

Hasonlóan súlyos a helyzet az „Er-
dészeti szakigazgatási intézmények”
esetében tervezett költségvetési elvoná-
sokkal, amelyek egyáltalán nem indo-
koltak, hiszen soha nem volt még
ennyire szükség egy jól mûködõ erdé-
szeti igazgatásra, mint most, különös
tekintettel a mûködõ körbe kerülõ
magánerdõkkel kapcsolatosan meg-
növekvõ feladatokra. 

A növekvõ agrártámogatások mellett
elképzelhetetlennek tartjuk, hogy az

erdõgazdálkodás továbbra is méltány-
talanul és igazságtalanul mellõzött
helyzetbe kerüljön a 2006. évi költség-
vetésben.

Tisztelt Országgyûlési Képviselõ!
A fentiek alapján kérjük személyes

közbenjárását és segítségét az erdészet,
az erdészeti feladatok megfelelõ mérté-
kû költségvetési támogatásához.

Tisztelettel: 
Luzsi József

elnök”

Ezt követõen – Nagy Attila Norbert
zalai erdészeti integrátor társunk
ötletébõl kiindulva – fölvetõdött egy or-
szágos napilapokban megjelenésre
kerülõ fizetett hirdetés ötlete. Ennek
célja és alapgondolata az volt, hogy a
közvéleményt tájékoztassuk az erdõk
közcélú hasznairól, és arról a lehetetlen
helyzetrõl, amibe az egész ágazatot a
2006. évi nullák költségvetés sodorhat-
ja. Kezdeményezésünkhöz társakat ke-
restünk. Az Országos Erdészeti Egyesü-
let és a Fagazdasági Országos Szakmai
Szövetség csatlakozott a gondolathoz
(az Agrárkamara bár a felhívásnak szin-
tén aláírójaként szerepelt, egyeztetési
hiányosságokra hivatkozva kérte nevé-
nek elhagyását a megjelentetést
követõen).

A felhívás egyeztetett szövegét végül
a Népszabadság 2005. november 30-i
számában jelentettük meg 1/4 újságol-
dalnyi terjedelemben. Ugyanazon a na-
pon a Magyar Nemzetben hasonló ter-
jedelmû cikk jelent meg a kialakult
helyzetrõl. 

„Tisztelt Állampolgár!
Tudja-e Ön, hogy Magyarország te-

rületének ötöd része, 2 millió hektár er-
dészek által  szakszerûen és fenntart-
ható módon mûvelt erdõ, ami évente
több, mint 3 millió tonna légköri szenet
köt meg, ennek megfelelõ mennyiségû
oxigént szabadít fel és mindezen ke-
resztül mérsékli a globális felmelegedés
káros hatásait?

Tudja-e Ön, hogy ezeknek az
erdõknek a közcélú feladataira: az er-
dei iskolák üzemeltetésére, gyermekeink
környezettudatos nevelésére, az erdé-
szeti irodalom és kultúra terjesztésére,
a parkerdõk, erdei utak, pihenõk, tor-
napályák, erdei kisvasutak fenntartá-
sára, vagy az erdõk szeméttõl való meg-
tisztítására, általában az összes közér-

Megállapodás a Minisztériummal
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deket szolgáló magyar erdõ fenntartá-
sára a 2006. évi nemzeti költségvetés
egyetlen fillér támogatást sem ad?!

Tudja-e, hogy amikor az erdészek
fellépnek a hazai erdõk érdekében, ak-
kor valamennyi magyar állampolgár
alapvetõ emberi jogait és biztonságát is
védik?

Kérjük támogassa és fogadja megér-
téssel ez irányú lépéseinket, törekvése-
inket!

Magán Erdõtulajdonosok és 
Gazdálkodók Országos Szövetsége

www.megosz.org
megosz@mail.datanet.hu

Országos Erdészeti Egyesület
oee@mtesz.hu

Fagazdasági Országos 
Szakmai Szövetség

www.fagosz.hu
info@fagosz.hu”

A felhívással és a cikkel egy idõben
és közvetlenül azt követõen igyekez-
tünk minél több interjút, cikket elhe-
lyezni és különbözõ fórumokon ismer-
tetni álláspontunkat. Ennek része volt
az a sajtótájékoztató is, amelyre 2005.
december 2-án került sor. 

„Sajtóközlemény
2005. december 2.
Ha nem változtatják meg a 2006. évi

költségvetést, akkor az ideihez hasonlóan
jövõre sem lesz állami támogatás az erdé-
szeti feladatok ellátására. Az erdészek az
eddig támogatott közcélú feladatokat az
erdõfenntartásra szánt összegekbõl kel-
lett, hogy finanszírozzák, amelynek for-
rása az erdõgazdálkodók adójellegû befi-
zetése. 

Ugyanakkor a 2007-2013-as uniós
költségvetési idõszakra vonatkozóan az
eddigi nemzeti vidékfejlesztési tervek
verziói is csupán az erdõtelepítéseket
említik lehetséges támogatási jogcím-
ként, de egyetlen a meglévõ erdõket
szolgáló támogatási jogcímet sem.

A hazai erdészeti feladatok ellátását
katasztrofális helyzetbe sodorhatja a
2006. évi nemzeti költségvetés,
amennyiben annak ismert számai nem

módosulnak. A jövõ évi büdzsé ugyanis
– hasonlóan az ideihez – egyetlen fillért
sem szán a meglévõ a magyar erdõk
fenntartására. A korábbi években átla-
gosan 1,5 – 1,9 milliárd forintot fordít-
hattak erdészeti közcélokra, ami azon-
ban az idén megszûnt és ha nem mó-
dosul az agrár költségvetés, akkor jövõre
sem számolhatunk ezekkel az összegek-
kel. Felháborító, hogy a 2 millió hektár-
nyi hazai erdõre hektáronként nulla fo-
rint támogatás jut a több, mint 400 mil-
liárdos agrárköltségvetésbõl. Ez a Ma-
gyarország egyötödét borító, az erdé-
szek által szakszerûen és fenntartható
módon mûvelt erdõ évente több, mint 3
millió tonna légköri szenet köt meg és
ennek megfelelõ mennyiségû oxigént
szabadít fel ezen keresztül is mérsékelve
a globális felmelegedés káros hatásait.
Az ezekben az erdõkben megvalósuló, a
magyar társadalom egészét érintõ köz-
célú feladatokat, mint a parkerdõk, er-
dei utak, tornapályák fenntartása, az
erdei kisvasutak üzemeltetése, az erdei
iskolák fenntartása, gyermekeink kör-
nyezettudatos nevelése és általában az
összes közérdeket szolgáló magyar erdõ
fenntartását a költségvetés egyáltalán
nem támogatja.

Tetézi az ágazat gondjait, hogy a
2007-2013 közötti uniós költségvetési
idõszakra vonatkozóan az eddigi nem-
zeti vidékfejlesztési tervek verziói is csu-
pán az erdõtelepítéseket, vagyis az új
erdõk létrehozását említik támogatási
lehetõségként, de a meglévõ erdõkkel
kapcsolatos jogcímeket egyáltalán nem.
Ez annál is inkább különös, mert a
Brüsszel által erre az idõszakra megfo-
galmazott vidékfejlesztési koncepciók
erõteljesen támogatják és a mezõgaz-
dasági célokkal egyenértékû prioritás-
ként kezelik az erdészeti jogcímeket.

Jelenleg is az a helyzet, hogy csak az
új erdõk telepítéséhez kérhetõ dotáció,
ami azt jelenti, hogy a korábban más
mûvelési ágba tartozó – rét, szántó,
gyep stb. – területek erdõsítését támo-
gatják, elsõsorban a mezõgazdasági
túltermelés csökkentése miatt. A föld-
mûvelésügyi tárcának azon igyekezete,
hogy ezeket az uniós társfinanszírozott
erdõtelepítési pénzeket a meglévõ erdõk
nullás költségvetésével összemossa és
így próbáljon meg számszakilag támo-
gatásnövekedést kimutatni a korábbi
évekhez képest – egyszerûen szánal-
mas. Az új erdõk létrehozása nem azo-
nos a régi erdõk felújításával és az
ezekkel kapcsolatos, a társadalom min-
den rétegét érintõ közcélú feladatok el-
látásával. 

Az elmúlt évek során az erdészeti
költségvetés más jogcímeibõl kellett el-
vonni a közcélú feladatokra szükséges
kereteket, összességében mintegy 3,5
milliárd forintot. Ezért ennek pótlásá-
ra, valamint az idén elmaradt és a
jövõre sem tervezett 1,2 milliárd fo-
rint/évvel együtt a jövõ évi büdzsében
mintegy 5,9 milliárd forintos plusz ke-
ret elengedhetetlenül szükséges egy ke-
zelhetetlen helyzet kialakulásának el-
kerülése érdekében. 

Gondot jelent az is, hogy a kormány
által korábban elfogadott és 2006. évre
szintén támogatandónak nyilvánított
Nemzeti Erdõprogramot a tervezett 0,9
milliárd forintos kerettel egyszerûen ki-
hagyták a költségvetésbõl.

Fagazdasági Országos Szakmai 
Szövetség (FAGOSZ)

Magán Erdõtulajdonosok és 
Gazdálkodók Országos Szövetsége 

(MEGOSZ) 
Országos  Erdészeti Egyesület (OEE)” 

A tájékoztatón az Országos Erdészeti
Egyesület részérõl Ormos Balázs
fõtitkár, a MEGOSZ részérõl Dr. Sárvári
János fõtitkár (balról) nyilatkozott a
megjelent sajtóképviselõknek, a
FAGOSZ nem delegált nyilatkozatot
tevõ munkatársat. 

Ezeknek az együttes lépéseknek már
mutatkozott eredménye. Pozitív vissza-
jelzések érkeztek a legkülönfélébb
szervezetektõl és magánszemélyektõl.
Ugyanakkor azt az informális tájékozta-
tást kaptuk, hogy az erdészet más, ha-
sonlóan nehéz helyzetben lévõ ágaza-
tokkal, szakmai tömörülésekkel együtt
majd az FVM tartalék kerete terhére 2006.
áprilisában kap valamilyen kiegészítõ tá-
mogatást. Ennek nagyságrendjére és az
ezzel kapcsolatos garanciákra vonatko-
zóan azonban semmilyen konkrét ígére-
tet, nyilatkozatot nem kaptunk.

A kialakult rendkívül bizonytalan
helyzet határozott lépésekre sarkallta a
MEGOSZ-t, és ennek érdekében meg-
fogalmaztuk a Földmûvelésügyi és Vi-
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dékfejlesztési Minisztérium felé követe-
léseinket, amelyet december 12-én el-
juttattunk a tárca miniszterének és má-
solatban a közigazgatási államtitkárnak.

„Gráf József úrnak
Miniszter
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium
Budapest, Kossuth tér 11. 1055
Tárgy: a MEGOSZ követelései
Melléklet: 1 db.
Budapest, 2005. december 12.

Tisztelt Miniszter Úr!
Hivatkozással az erdészeti demonst-

rációval kapcsolatban írt december 9-i
keltezésû levelemben foglaltakra, mellé-
kelten megküldöm a Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége (MEGOSZ) követeléseit tartalma-
zó listát.  

Amint azt korábban jeleztem, Szö-
vetségünk az érdekérvényesítés minden
fokozatát végigjárta, azonban a
magán-erdõgazdálkodás költségvetési
támogatása ügyében semmilyen érde-
mi intézkedés nem történt. 

Tisztelt Miniszter Úr!
Ön a mai sajtóban (Heves Megyei

Hírlap) azt nyilatkozta, hogy a kifizeté-
sek nem késnek, és kizárt a támogatá-
sok csökkentése is. Ennek mi éppen az
ellenkezõjét tapasztaljuk, ezért –
amennyiben tárgyalásos úton nem
rendezhetõk a követeléseinkben megfo-
galmazott kérdések – országos de-
monstrációkat kezdeményezünk de-
cember 16-ával kezdõdõen.

Tisztelettel:
Luzsi József

elnök

A MEGOSZ követelései
Követeljük:
1. az FVM és a MEGOSZ között 2004.

március 8-án aláírt megállapodás pont-
jainak maradéktalan betartását, 

2. a 2004-ben elvégzett uniós társfi-
nanszírozott erdõtelepítések után járó
kifizetések azonnali teljesítését,

3. a magán-erdõtulajdonosok által
elvégzett erdõfelújítások és nemzeti fi-
nanszírozású erdõtelepítések után járó
támogatások azonnali kifizetését,

4. a 2005. második félévi elmaradt
erdészeti integrátori támogatások
azonnali kifizetését, 

5. a 2007-2013 évi Nemzeti Agrár-vi-
dékfejlesztési Tervben (NAVT) az unió
1698/2005-ös az Európai Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújt-

ható támogatásokról szóló (EMVA) Ta-
nácsi Rendelete alapján, az erdészeti
jogcímek szerepeltetését és ezen jogcímek
2007-tõl kezdõdõen uniós társfinanszí-
rozott mûködtetését annak elkerülése ér-
dekében, hogy az erdészeti jogcímek is-
mét ki ne maradjanak, mint az 2003-
ban az AVOP esetén történt,

6. a 2007-tõl bevezetésre kerülõ uniós
társfinanszírozású erdészeti támogatási
rendszer életbe lépéséig 2006. évben az
erdõgazdálkodás mûködõképességének
biztosítását. A nemzeti támogatási jogcí-
mek megtartását és az ehhez szükséges
források biztosítását, azok határidõre
történõ kifizetését,

7. a nemzeti támogatási rendszer
erõfelújításban és erdõtelepítésben ke-
letkezett kötelezettségeinek maradékta-
lan kifuttatásához biztosítsák a forrá-
sokat,

8. az érvényben lévõ erdõtörvény
2006. december 31-ig történõ módosítá-
sát, mivel  a magánerdõ-gazdálkodás
kibontakozásához, a nem mûködõ
magánerdõk területarányának csökken-
téséhez alapvetõ változásokra, rugalma-
sabb jogi szabályozásra van szükség.

Budapest, 2005. december 12.
Luzsi József

elnök”

Még aznap délután elnökségi ülést
hívtunk össze, ahol megkezdõdtek a
demonstráció elõkészületei. Ezzel pár-
huzamosan felhívást intéztünk a tár-
szervezetekhez és más érdekképvisele-
tekhez céljaink támogatását kérve. 

Másnap délelõtt a MEGOSZ titkársá-
gára beérkezett különbözõ rendõrkapi-
tányságok által kiadott engedélyek
összesítése alapján december 16-ára
(péntekre). 7 megyében, 12 helyszínen
jelentettek be félpályás útlezárást, amely
december 19-23.  között 11 megyében,
17 helyszínre bõvült volna ki. 

December 14-én a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium jelezte
tárgyalási szándékát, és ennek eredmé-
nyeként december 15-én reggel 8 óra-
kor megkezdõdött az egyeztetés. Ezen
az FVM részérõl jelen voltak: Gráf Jó-
zsef miniszter, Benedek Fülöp közigaz-
gatási államtitkár és Folláth Györgyné
helyettes államtitkár. A MEGOSZ-t Luzsi
József elnök, Támba Miklós alelnök és
Sárvári János fõtitkár képviselték.

A megbeszélés elsõ részében Luzsi
József röviden tájékoztatta a tárca veze-
tõjét a magyar magánerdõ-gazdálkodás
és általában az erdõgazdálkodás prob-
lémáiról, a kialakult helyzetrõl és felvá-
zolta a megoldás lehetõségeit. Ezt

követõen a felek pontról pontra végig-
vették a MEGOSZ követeléseit és
egyeztették álláspontjukat. A késõbb
megállapodásban lefektetett szövegen
túlmenõen Miniszter úr arról is nyilat-
kozott, hogy a 2006-ra szánt erdészeti
kereteket 1,2 milliárd forinttal megnö-
velik. A mintegy kétórás tárgyalást vé-
gig rendkívül konstruktív szellem, a
problémák közös megoldására való tö-
rekvés és az értelmes kompromisszu-
mok szándéka jellemezte. 

Ezt követõen megfogalmazásra ke-
rült a megállapodás és egy közös közle-
mény szövege. Ennek kimunkálásában
a Minisztérium részérõl Folláth György-
né helyettes államtitkár, Klemencsics
András fõosztályvezetõ és Szepesi And-
rás fõosztályvezetõ-helyettes, valamint
a MEGOSZ delegáció tagjai vettek részt.
Ezután a tárca vezetõje és a MEGOSZ
elnöke aláírták a megállapodást.

„MEGÁLLAPODÁS
A Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-

si Minisztérium részérõl Gráf József mi-
niszter úr, valamint a Magán Erdõtu-
lajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége között Luzsi József elnök úr,
a 2005. december 12-én kelt követelé-
sek teljesítése érdekében a következõk-
ben állapodnak meg:

1.  Az FVM és a MEGOSZ között
2004. március 8-án aláírt megállapo-
dásban foglaltak túlnyomórészt telje-
sültek. A 6. és 7. pontban foglaltak tel-
jesülése esetén a 2004. évi megállapo-
dás realizálódik.

2. A 2004-ben elvégzett uniós társfi-
nanszírozott erdõtelepítések után járó
kifizetések 2005. december 14-én
megkezdõdtek és a kifizetések ez év de-
cember 31-ig realizálódnak.

3. A magánerdõ tulajdonosok által el-
végzett erdõfelújítások és nemzeti finan-
szírozású erdõtelepítések után járó tá-
mogatások 2006. január közepétõl 2006.
március 31-ig kifizetésre kerülnek.

4. Az Állami Erdészeti Szolgálat
Igazgatóságai a 2005. III. negyedévig
esedékes integrátori támogatásokat
2005. december 31-ig, a IV. negyedév-
re esedékes támogatásokat 2006. febru-
ár 15-ig kifizetik. 

5. A Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési
Terv készítése során a minisztérium a
MEGOSZ-szal a FÖVÉT útján egyeztet. 

A minisztérium vállalja, hogy a
2007-2013 évi Nemzeti Agrár-vidékfej-
lesztési Tervben az 1698/2005. számú
EMVA rendelet erdészeti intézkedéseit
kivétel nélkül szerepelteti, és ehhez az
ágazat súlyának, jelentõségének
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megfelelõen, a lehetõségek figyelembe-
vételével a forrást biztosítja. 

6.  A minisztérium vállalja, hogy
2006 évben az erdészeti feladatok tá-
mogatási jogcímeit továbbra is fenn-
tartja és a támogatási forrásokat
lehetõség szerint biztosítja. A rendelke-
zésre álló forrásokból a magánerdõ
gazdálkodók elsõbbséget élveznek. 

7. A minisztérium a nemzeti erdésze-
ti támogatások kifuttatásához szükséges
forrásokat folyamatosan biztosítja.  

8. Az erdõkrõl és az erdõk védelmérõl
szóló 1996. évi LIV. törvény módosítása
folyamatban van, ennek egyik kiemelt
célja a magánerdõ gazdálkodás mûkö-
dési feltételeinek javítása. A törvénymó-
dosítás elõkészítése során a MEGOSZ vé-
leményét a minisztérium figyelembe ve-
szi. A minisztérium vállalja, hogy a
magánerdõ gazdálkodást hátrányosan
érintõ jogszabályok módosítását kezde-
ményezi.

9. A felek megállapodtak, hogy negyed-
évenként vezetõi egyeztetést tartanak.

Tekintettel a megállapodásra, a
MEGOSZ vállalja hogy a 2006. decem-
ber 16-tól kezdõdõ, tervezett demonst-
rációk nem kerülnek megtartásra.

Budapest, 2005. december 15.
Luzsi József

MEGOSZ elnök 
Gráf József
miniszter”

„Közlemény
A Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-

si Minisztérium részérõl Gráf József mi-
niszter úr, valamint a Magánerdõtula-
jdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége (MEGOSZ) részérõl Luzsi Jó-
zsef elnök úr tárgyalást folytatott a
magánerdõ gazdálkodás további mû-
ködésével és fejlesztésével kapcsolatban
és egyezségre jutott a vitatott kérdések-
ben.

Errõl a felek Megállapodást írtak alá.
Tekintettel a Megállapodásban fog-

laltakra a MEGOSZ által 2005. decem-
ber 16-tól meghirdetett demonstrációk
nem kerülnek megtartásra.

Budapest, 2005. december 15.
Luzsi József

elnök
Gráf József
miniszter”

Az aláírás után a megállapodás szö-
vege azonnal felkerült az FVM honlap-
jára és a MEGOSZ intézkedett, hogy a
demonstrációs helyszínek felelõsei az
illetékes rendõrkapitányságoknál hala-

déktalanul bejelentsék az útlezárások
elmaradását. 

Eddig a történet. Az eddigi visszajel-
zések alapján úgy tûnik jó és az egész
ágazat érdekeit is szolgáló kompro-
misszumos megoldást sikerült elér-
nünk. Most már a Minisztériumon a sor,
hogy ígéreteit maradéktalanul betartsa
és rajtunk is, hogy ezt következetesen
számon kérjük a negyedévenkénti
egyeztetések alkalmával. 

Végezetül ezúton szeretnénk a
MEGOSZ elnöksége nevében megkö-
szönni valamennyi erdészeti integrá-
tornak, magán-erdõtulajdonosnak,
valamint a társszervezeteknek, külö-
nösen az Országos Erdészeti Egyesü-
letnek a tõlük kapott segítséget és tá-
mogatást.

Dr. Sárvári János
fõtitkár

Fotó: Pápai G.

Az Országos Erdészeti Egyesület Baranya Megyei Helyi Csoportja
és a Mecseki Erdészeti Zrt.

az Egyesület hagyományait a helyi hagyományokkal ötvözve
2006. március 4-én, szombaton,19 órai kezdettel

Pécsett a Palatinus Szálloda Bartók termében

ORSZÁGOS ERDÉSZBÁLT
rendez, melyre minden kedves kollégát és családtagjait barátsággal várunk.

PROGRAM: 
19 óra Köszöntõ, a bál megnyitása
19 óra 15 perc Nyitótánc
20 órától Vacsora
21 óra Nagy Bandó András humorista
23 óra 30 perc Tombola

Zene: SUGÁR BAND

Információk:

A rendezvény helyszíne: 
Palatínus Szálló, Pécs, Király utca 5.

Belépõ ára: 4200 Ft/fõ.
A belépõ megvásárolható elõvételben a Mecseki Erdészeti Zrt. központjában
Bodnárné Palka Rékánál (72/508-240; 30/6630933), vagy elõzetes jelentkezést
követõen a helyszínen. A belépõ tartalmazza a svédasztalos vacsora költségét
és a közös költségeket. Italt egyénileg lehet rendelni saját költségre.

Tombola: jegyeket a helyszínen lehet vásárolni. Tombola felajánlásokat kér-
jük 2005. február 20-ig jelezni az alább megadott elérhetõségeken.

Távolabbról érkezõ kollégáknak szállásfoglalással kapcsolatban tudunk
segíteni. Igényeket kérjük az alábbi elérhetõségen jelezni!

A bálra jelentkezni és asztalt foglalni faxon vagy e-mailen lehet 
2006. február 13-ig.
Fax: 06-72-508-201

e-mail: reka.palka@mefa.hu.
Kérjük jelezni a létszámot és az asztaltársaság megnevezését.

Barátsággal várunk Benneteket!

Káldy József Szõnyi János
Mecseki Erdészeti Zrt. OEE Baranya Megyei HCS

vezérigazgató elnök
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EGYESÜLETI TAGDÍJAK ÉS 
AZ ERDÉSZETI LAPOK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK

2006. ÉVI BEFIZETÉSE

Egyesületünk mûködésének feltétele a tagdíjak és az Erdészeti Lapok költségtérítésének
idõben való befizetése. A 2005. évi módosítás eredményes volt és ezért Egyesületünk elmúlt
évi pénzügyi gazdálkodása – az Ellenõrzõ Bizottság szerint is – kiegyensúlyozott és biztosan
teljesíthetõ volt. Köszönet illeti a tagságot. A Közgyûlés 2006. évre nem terjesztett elõ
módosítást, így a 2005. évi tagdíjak és Erdészeti Lapok költségtérítése van érvényben 2006.
évben is.

A 2006. évi tagdíj és Erdészeti Lapok költségtérítésének befizetése esedékessé vált. A
januári lapszámba helyeztük el a csekket, melyen a befizetés teljesíthetõ. A pénzügyi nyil-
vántartás segítése érdekében a csekkre kérjük feltüntetni a részletezést, a tagdíj és az
Erdészeti Lapok költségtérítése összegének külön feltüntetésével, befizetõ személyenként.
Ha valaki nagyobb összegû tagdíjat akar befizetni erre is lehetõséget ad a szabályzat, de
kérjük feltüntetni az összeget. Ha valaki a 2005. évi tagdíját most, utólag rója le, azt is kérjük
feltüntetni. A csoportos befizetésekre is érvényes a megosztás, tehát a tagdíj és az Erdészeti
Lapok költségtérítése külön-külön is és összesen is kerüljön feltüntetésre.

A számítógépes nyilvántartást naprakészen mûködteti a titkárság, bárkinek azonnal, tele-
fonon keresztül is ad információt a befizetések állásáról.

Ismételten hangsúlyozom, hogy az Erdészeti Lapok költségtérítése mellett az egyesületi
tagdíjat is be kell fizetni. Ez úton is felhívom a figyelmet arra, hogy csak a befizetett lap-
szám kerül kinyomtatásra, ezért a pótlás csak igen körülményesen oldható meg. Ter-
mészetesen célunk, hogy a tagságunk ne csökkenjen és az Erdészeti Lapok példányszáma
növekedjen.
Kérem a helyi csoport titkárokat, hogy segítsék a tagság informálását, fõleg a lapot
nem járató tagokat értesítsék a tagdíj befizetésrõl.

Érvényben lévõ egyesületi tagdíjak és Erdészeti Lapok költségtérítésének díjai:

Köszönöm az együttmûködést.
Ormos Balázs fõtitkár 

Éves minimális díjak: Tagdíj Erdészeti Lapok Tagdíj és
költségtérítése Erdészeti Lapok 

költségtérítése

Egyéni tag: nyugdíjas, tanuló, GYED: 600,-Ft 3.600,- Ft 4.200,- Ft

Egyéni tag: aktív dolgozó: 1.800,-Ft 3.600,- Ft 5.400,- Ft

Befizetési határidõk:
egy részletben: február 15.;
két részletben: február 15 és június 15.

Pártoló jogi tag
külön szerzõdés szerint

Erdészeti Lapok piaci ára 6.000,- Ft + ÁFA



26 Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám (2006. január)

2005. december 31-én megszûnik a
KöNKomP. Az oktatási és a környezet-
védelmi minisztérumok által létreho-
zott, majd késõbb a suliNova Kht-ba be-
tagozott irodánkat az Oktatási Miniszté-
rium pénzhiányra hivatkozva számolja
fel. Másik fenntartónk, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium, ahogy
az elmúlt két évben sem, a jövõben sem
biztosít mûködési forrást.

Az irodát 1999-ben, egy, a környeze-
ti neveléssel kapcsolatos állami szerep-
vállalásról szóló együttmûködési meg-
állapodással alapította a két minisztéri-
um. E megállapodást 2002-ben megújí-
tották, s 2008-ig volna érvényben. Ak-
kor még annyira komolyan gondolták,
hogy 2003-ban egy másik miniszteri
aláírásokkal jegyzett együttmûködési
megállapodás is létrejött, immár négy
minisztérium között, vállalva az Erdei
Iskola Program 2008-ig szóló, minimum
évente hatszáz millió forint értékû tá-
mogatását. 

Az írásba foglalt ígéretek dacára, a mi-
niszteri kötelezettségvállalással ellentét-
ben, 2006-tól az Erdei Iskola Program
sorsa is rendkívül bizonytalanná vált.

Mindez nem csupán a korábban el-

hangzottaknak mond ellent, de a világ
meghatározó törekvéseinek is, talán
szimbolikusan éppen abban az évben,
amikor az ENSZ meghirdette Nevelés a
Fenntartható Fejlõdésért Évtized prog-
ramját. E programban az ENSZ felhívja
a világ országait és kormányait, hogy
fejlesszék és támogassák mindazon ok-
tatási kezdeményezéseket, melyek
bolygónk természeti, gazdasági és tár-
sadalmi egyensúlyát biztosító tudás ter-
jesztését célozzák.

Értetlenül állunk a döntés elõtt. Mi-
közben nemzetközi színtéren, vagy
éppen az Európai Unióban – melynek
2004 májusa óta hazánk is tagja – a
fenntartható fejlõdés, a környezetvé-
delem, és hozzájuk kapcsolódó szem-
léletformálási tevékenységek egyre na-
gyobb hangsúlyt kapnak, Magyaror-
szágon pont ennek ellenkezõje tapasz-
talható. A mintaértékû tárcaközi össze-
fogással elindított Erdei Iskola Prog-
ram anyagi lehetõségei 2005-re vissza-
estek a 2001-es szintre; az elindított fej-
lesztésekre nincs pénz, a program to-
vábbi sorsáról semmit nem tudni. A
környezetvédelmi tárca prioritásai kö-
zött az elmúlt években folyamatosan

csökkent a környezetvédelmi oktatás-
nevelés jelentõsége s ezzel együtt fi-
nanszírozása. A látszat fenntartását cél-
zó kommunikáción túl más tárcák sem
támogatják anyagilag ezeket a tevé-
kenységeket. Számos, a fenntartható-
ság, és a környezetvédelem ügyét fel-
vállaló, annak értékeit terjesztõ civil és
állami szervezet küzd folyamatos
pénzhiánnyal, még projektszintû fi-
nanszírozást is csak nehezen találva,
mintha e témák és elvek a mai világ-
ban nem lennének fontosak.

Kovács Enikõ, Kovács Etelka,
Marosváry Péter, Takács Eszter

Környezeti Nevelési és 
Kommunikációs Programiroda

* * *
Ui: Sajnos, ez a levelezõlista is megszû-

nik hamarosan. Mindenkit, aki ennek a
listánal tagja, feliratunk az Ökoiskola Há-
lózat Hírlevelére (www.okoiskola.hu),
amelybõl rendszeresen lehet környezeti
neveléssel kapcsolatos hírekrõl, pályáza-
tokról és eseményekrõl értesülni. Kérjük,
jelentkezzen, aki nem szeretné, hogy az
itteni e-mail címére az Ökoiskola Hírleve-
lét kapja. Irodánk elérhetõségei decem-
ber 16-ig élnek.

Bezárják a Környezeti Nevelési és
Kommunikációs Programirodát

Környezeti nevelés az erdõben.
Akkreditált továbbképzés

Az Öko-Fórum Alapítvány és az Országos Erdészeti Egyesület 2001. év óta sikeresen tartja  és 2006. évben ismét indítja
a 60 órás, akkreditált továbbképzését pedagógusok (óvónõk, tanítók, tanárok), erdészek, szabadidõ szervezõk részére.
A továbbképzés célja:
Az erdei programok vezetõinek, erdészeknek, pedagógusoknak, szabadidõ szervezõknek és ifjúsági vezetõknek olyan
szakmai és módszertani ismeretekhez - speciális erdõpedagógia, módszertangyakorlat - juttatása, amelyek birtoká-
ban képesek lesznek:
– erdei programok szervezésére és vezetésére.
– a vonatkozó nevelési-oktatási dokumentumokban az erdõ sokoldalú szerepének tudatosítására.
– tudatosítani az erdõ jelentõségét, sokrétû funkcióját tanítványaikban.
– az erdõ szeretetére, védelmére nevelni.
A továbbképzés idõpontja:
2006. április 6-9. (csütörtök 16.00 – vasárnap 10.00)
2006. szeptember 28-október 1. (csütörtök 16.00 – vasárnap 10.00)
Helyszín: Sopron 
A továbbképzés részvételi díja 68 000 Ft. A részvételi díj magában foglalja a teljes ellátás költségét (szállás, étkezés)
és az oktatási segédanyagokat, könyveket.

A továbbképzésre folyamatosan, legkésõbb 2006. február 15-ig lehet jelentkezni az Öko-Fórum Alapítványnál.
Cím: 1438 Budapest, Pf. 507.

További felvilágosítás kapható ugyanott, tel: 343-4800/154.
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Cserép János elnök köszöntötte a meg-
jelent vendégeket és küldötteket.

A napirend szerint együttmûködési
megállapodás aláírására került volna
sor az OEE, a Gazdasági és Közlekedé-
si Minisztérium, Sopron Megyei Jogú
Város, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem és a MEGOSZ között, a megújuló
energia fejlesztése és hasznosítása té-
makörében. Az aláírók betegsége és
más irányú hivatalos elfoglaltsága miatt
az aláírás elmaradt. Az aláírók képvise-
letében jelen lévõk szólaltak fel és mél-
tatták a kezdeményezést és az együtt-
mûködés jelentõségét. Dr. Szerdahelyi
Péter fõosztályvezetõ-helyettes (GKM),
Kalmár István alpolgármester (SMJV),
Horváth Béla, Marosvölgyi Béla pro-
fesszorok (NYME), Mihályfalvy István
alelnök (MEGOSZ) szóltak a Küldött-
közgyûléshez. Kalmár István alpolgár-
mester a jelenlévõket meghívta Sopron-
ba, hogy az aláírást ott tegyék meg, a
jövõ év elején.

A jelenléti ív szerint a küldöttek 27
fõvel jelentek meg, a Küldöttközgyûlés
határozatképtelen volt 10.30 órakor,
ezért az elnök 11.00-ra ismét összehívta
a közgyûlést, az eredeti napirendi pon-
tokkal. Cserép János elnök javaslatot
tett a napirendre, melyet a Küldöttköz-
gyûlés elfogadott. A Küldöttközgyûlés
megszavazta jegyzõkönyvvezetõnek
Ormos Balázst, hitelesítõknek Sere Fe-
rencet és Tihanyi Gyulát. 

Cserép János elnök ezek után a Kül-
döttközgyûlést megnyitotta.

Elsõ napirendi pontként az Országos
Választási Bizottság megválasztására
került sor. Cserép János elnök elõter-
jesztette az elnökség határozati javasla-
tát, mely szerint a hét régióra való átté-
rés a bonyolult és szabályzatok hosszan
tartó átdolgozását is érintõ ügyintézési
folyamat következtében, 2006. év végé-
re valósuljon meg. 

6/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a hét régióra való áttérésrõl szó-
ló 4/2005 (ápr.7.) határozatának
végrehajtását 2006. december 31-re
módosítja. (Jelen van 27 fõ küldött;
egyhangú igen szavazat.)

Cserép János elnök elõterjesztette az
elnökség javaslatát az Országos Válasz-
tási Bizottság elnökére, Halász Gábor
tagtársunk személyére.

7/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2006. évi egyesületi tisztújítás
Országos Választási Bizottsága elnö-
kének, egyszerû szótöbbséggel, Ha-
lász Gábor tagtársat választotta meg.
(Jelen van 27 fõ küldött; egyhangú
igen szavazat.)

A következõkben a régióképviselõk
terjesztették elõ a régiók javaslatait az Or-
szágos Választási Bizottság tagjaira, a kül-
döttközgyûlés személyenként szavazott.

8/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2006. évi egyesületi tisztújítás
Országos Választási Bizottsága tagjá-
nak, egyszerû szótöbbséggel, dr. Péti

Miklós tagtársat megválasztotta. (Je-
len van 27 fõ küldött; egyhangú igen
szavazat.)

9/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2006. évi egyesületi tisztújítás
Országos Választási Bizottsága tagjá-
nak, egyszerû szótöbbséggel, Rip-
szám István tagtársat megválasztot-
ta. (Jelen van 27 fõ küldött; egyhan-
gú igen szavazat.)

10/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2006. évi egyesületi tisztújítás
Országos Választási Bizottsága tag-
jának, egyszerû szótöbbséggel,
Fritsch Ottó tagtársat megválasztot-
ta.  (Jelen van 27 fõ küldött; egy-
hangú igen szavazat.)

11/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2006. évi egyesületi tisztújítás
Országos Választási Bizottsága tag-
jának, egyszerû szótöbbséggel, Va-
das Ferenc tagtársat megválasztot-
ta.  (Jelen van 27 fõ küldött; egy-
hangú igen szavazat.)

12/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2006. évi egyesületi tisztújítás
Országos Választási Bizottsága tag-
jának, egyszerû szótöbbséggel, Sere
Ferenc tagtársat megválasztotta.
(Jelen van 27 fõ küldött; egyhangú
igen szavazat.)

13/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2006. évi egyesületi tisztújítás
Országos Választási Bizottsága tag-
jának, egyszerû szótöbbséggel,
Papp Gyula tagtársat megválasztot-
ta.  (Jelen van 27 fõ küldött; egy-
hangú igen szavazat.)

Halász Gábor az OVB elnöke a bi-

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

JEGYZÕKÖNYV
az OEE 2005. december 9-én, 10.30 órától tartott évzáró

Küldöttközgyûlésérõl
Budapest, az Egyesület volt Székháza (Alkotmány u. 6.)

ERDÉSZTEREM
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zottság nevében megköszönte a bizal-
mat, kérte az együttmûködést.

Cserép János elnök bejelentette,
hogy nem indul a 2006. évi tisztújításon,
az elnöki posztért. Javaslatot tett a 2006.
évi tisztújító küldöttközgyûlés idõpon-
tjára, mely 2006. május 26. (péntek). Ja-
vasolta, az elnökség álláspontját, mely
szerint a tisztújítás ne a Vándorgyûlésen
történjen, hanem az azt megelõzõ tiszt-
újító Küldöttközgyûlésen. 

14/2005. (dec. 9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés egyet ért azzal, hogy a tisztújítás
ne a Vándorgyûlésen, hanem az azt
megelõzõ tisztújító Küldöttközgyû-
lésen történjen. (Jelen van 27 fõ
küldött; egyhangú igen szavazat.)

A következõ napirendben Oroszi
Sándor tagtársunk emlékezett meg
Wagner Károly születésének 175. év-
fordulójáról.

Dr. Sárvári János, 2006. évtõl Egyesüle-
tünk Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tára vezetõje, emlékezett meg a Küldött-
közgyûlés elõtt, Riedl Gyuláról, könyvtá-
runk néhai vezetõjérõl. A Küldöttközgyû-
lés néma fõhajtással emlékezett köztiszte-
letben állt tagjára. Bejelentette, hogy Riedl
Gyula emlékszoba készül a könyvtárban.

Ormos Balázs fõtitkár beszámolt a
Küldöttközgyûlésnek a Székház birtok-
ba kerülésének állásáról. Az együttmû-
ködés töretlen a minisztériummal. A
tervek szerint 2006. év elején berende-
zésre kerül az ERDÉSZTEREM és

együttmûködési magállapodásban rög-
zítjük a két fél elvárásait.

Ripszám István a Pécsi Helyi Csoport
titkára meghívta az Egyesület tagságát,
a Pécsen, 2006. március 4-én ren-
dezendõ Országos Erdészbálra.

Cserép János megköszönte a küldött-
közgyûlés egész évi munkáját, sikere-
ket kívánva a következõ évre és bezár-
ta a küldöttközgyûlést. 

Kmf.
Ormos Balázs 

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János 
az ülés elnöke.

Sere Ferenc, Tihanyi Gyula
hitelesítõk

Fotó: Pápai G.

Az Erdõfeltárási Szakosztály a Nyírerdõ
Rt. Baktalórántházi és Fehérgyarmati Er-
dészetének területén tartotta ülését. Az
ülés vezetõ témája az erdészeti logisztikai
problémák, valamint a természetvédelem
és erdõfeltárás kapcsolatának bemutatása
és megvitatása volt. Az Ófehértói Logiszti-
kai Központot Bíró Imre erdészeti igazga-
tó mutatta be. A logisztikai központban a
homoki területekrõl beérkezõ akácfa-
anyag tárolása, osztályozása és elsõdleges
feldolgozása történik. Célja a logisztikai
alapelveknek megfelelõ vevõkiszolgálás
megteremtése. Ennek egyik feltétele a fo-
lyamatosan biztosított alapanyag-ellátás,
ami a homokos terület feltáróhálózatán
nem okoz jelentõs problémát. Az
elsõdleges fafeldolgozás a hozzáadott ér-
téket növeli. Ebben messzemenõen tá-
maszkodnak a vevõk igényeinek kielégí-
tésére. Az igények felderítése mellett nagy
súlyt helyeznek arra, hogy a saját ötleteik-
kel felkeltsék a piac érdeklõdését az akác-
faanyagból készített eszközök, tárgyak
használata iránt. A példamutató rendezett-
ségû logisztikai központ és az ott folyó

munka nagyban hozzájárulhat az akácfa-
anyagból készült termékek elterjesztésé-
hez és népszerûsítéséhez. A Fehérgyar-
mati Erdészetet és annak szállítási-
logisztikai problémáit Szalacsi Árpád er-
dészeti igazgató és Tóth János igazgatóhe-
lyettes ismertette a Lónyi erdõtömbben. A
korábban megismert homoki területtel el-
lentétben a beregi területen a kötött talaj
az uralkodó. A magas talajvíz, a gyakori
belvíz és a viszonylag sok csapadék járha-
tatlanná teszi a földutakat. A kitermelt fa-
anyagot ezért csak erre alkalmas idõben
lehet a területrõl kiszállítani. A szakosztály
javaslata szerint megoldást jelentene, ha
egy burkolt fõ feltáróútra kiszállítóutak
csatlakoznának. A földutak kialakításakor
nagy gondot kell fordítani a felület víztele-
nítésére. Ezért a keresztdõlést 5-6% között
kell kialakítani, a felszínt pedig folyamato-
san keréknyom-mentesen kell tartani. A
földútfenntartás vezérgépe a vontatott
földgyalu lehet, amellyel a földmû felsõ
rétegét kedvezõ víztartalmú idõpontban
ki lehet egyenlíteni. A karbantartás befe-
jezõ lépése a tömörítés, amelynek elmara-

dása az eredeti állapotnál rosszabb állapo-
tot idézhet elõ. A jelentõsen elnedvesedett
felsõ talajréteget 2-3% õrölt égetett mész-
por bekeverésével lehet javítani. A lónyai
Vadászházban megtartott szakosztályülé-
sen megvitatták a 39/2005. (IV. 27.) FVM
rendelet, amely a mezõ- és erdõgazdál-
kodási, valamint az élelmiszer-ipari tevé-
kenységhez kapcsolódó szakértõi mûkö-
dés engedélyeztetésével kapcsolatos eljá-
rásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendele-
tet módosítja. Ez a rendelet az erdõfeltárás
és erdészeti útépítés szakértõi, valamint az
erdõfeltárás, erdészeti utak tervezése
szakterületek tervezõi jogosultságát a Ma-
gyar Mérnöki Kamara (MMK) hatásköré-
be utalja. Az itt kiemelteken kívül még
számos, az erdõgazdálkodást érintõ rész-
szakterület szakértõi és tervezõi jogosult-
ságát helyezi a MMK jogosítási hatásköré-
be, megszüntetve ezzel a kettõs jogosítási
rendszert. A második napon lovasfogaton
a Vámosatya-Bockereki erdészkerület
erdõjárása közben az erdõfeltárás és ter-
mészetvédelem kapcsolatát vitatták meg a
résztvevõk. Nagy Zoltán kerületvezetõ er-
dész ismertette az erdõgazdálkodás-
erdõfeltárás és a természetvédelem kap-
csolatát. Megállapították, hogy a termé-

Szakosztályi hírek
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szetvédelemmel foglalkozók az erdõfel-
tárással szemben különféle igényeket tá-
masztanak, ezért az ország egyes területe-
in is más-más igényekkel lépnek fel az er-
dészeti utak létesítésével kapcsolatban
(pl.: nyiladékon legyen az út vagy a nyila-
dék merev vonalvezetését az út tervezése-
kor fel kell oldani). Ezeket az igényeket
mind az erdõgazdálkodók, mind az erdé-
szeti útépítõk megkísérlik kielégíteni, de a
nem egységes követelményrendszer azt
nehézzé teszi. A szakosztály lerótta kegye-
letét a Bockereki erdészkerületben nyug-
vó erdészek sírjánál. Itt emlékeztek meg
Zsilvölgyi László erdõmérnökrõl is, aki az
erdészeti mûszaki fejlesztések egyik
kiemelkedõ képviselõje volt. A szakmai
szempontból értékes szakosztályülést a
kulturális programok színesítették. A
máriapócsi Kegytemplomban és a
vámosacsai Árpád-kori templomban tett
látogatás változatossá tette a szakosztály-
ülést. A szakosztályülést 24 fõ részvételé-
vel tartottuk meg.

Dr. Kosztka Miklós
* * *

Az OEE Erdõmûvelési Szakosztálya és
Természetvédelmi Szakosztálya 2005.
szeptember 28-án közös tanulmányúton
vett részt az Ipolyerdõ Rt. Királyréti Erdé-
szete területén és rendezésében. A tanul-
mányút témája az erdõ válasza volt a ter-
mészetes és mesterséges bolygatásokra.
Az ebbõl levonható következtetések se-
gíthetik a természetközeli erdõgazdál-
kodás általánosabbá válását, ezáltal az er-
dei ökoszisztémák stabilitását és az ilyen
módszerrel történõ erdõgazdálkodás gaz-
dasági céljainak érvényesülését is.

Házigazdáinktól megtudtuk, hogy a
Börzsöny erdõállományait az elmúlt év-
tizedben katasztrófa-sorozat sújtotta.
1996 januárjában jégtörés volt, ugyan-
ezen év nyarán a felázott talajon szél-
döntés következett be, 2001-ben ismét
jégtörés csonkolta a fákat és az állomá-
nyokat. Azt is elmondták, hogy nem
elõször fordult elõ ekkora kár, már a XX.
század elsõ harmadában is volt rá példa. 

A károsodott erdõrészletek regenerá-
ciójának megtekintése mellett tanulmá-
nyoztuk a természetközeli megoldások
alkalmazhatóságát a közjóléti erdõgaz-
dálkodásban és a véderdõ gazdálkodás-
ban is. Standovár Tibor, az ELTE docen-
se az általa vezetett NAT-MAN projektet
mutatta be, mely a mesterséges lékek vi-
szonyait vizsgálja bükkösökben.

A házigazdák (Ruff János erdészeti
igazgató és Barton Zsolt erdõmûvelési mû-
szaki vezetõ) a károsodott erdõtömb
jövõjének tervezése során a fiatalosokban
a ma megszokottnál kevesebb erdõ-

nevelési beavatkozásról gondolkodnak. A
törzskiválasztó gyérítési kortól az állomá-
nyokban minõségi csoportos gyérítéseket
végeznek majd, melynek eredményeként
változatos fafaj-, korosztály-megoszlás és
stabil faállomány-szerkezet kialakulása
várható. Magtermõ korra jó minõségû állo-
mányt remélnek, melyben a foltdinamika
szerinti fatermeléssel elérhetõ lesz a szála-
ló erdõszerkezet. A károsodott területeken
ígéretes és fajgazdag sûrûség állapotú fel-
újulást tapasztaltunk. Ez az erdõgazdálko-
dók és az erdészeti hatóság természetes fo-
lyamatokba vetett hitét, erdõismeretét és
bátorságát igazolta vissza és dicséri.

Minden gyakorlatban tevékenykedõ
kollégát a lékek mérete és száma érde-
kel. Házigazdáink tapasztalata egybe-
esik a másutt hallottakkal:

• kis lékméret kis – erdõfejlõdési
ciklus – klimax fafajok újulnak  

• nagy lékméret – nagy erdõfejlõdési
ciklus – elegy, kísérõ és pionír fafajok
újulnak  

Természetesen szerepe lehet még a
lékek tájolásának, alakjának, de ezt min-
denkinek magának érdemes kipróbálnia.

Utolsó megállóhelyünkön, ahol a
módszer üzemi szintû kipróbálásáról ej-
tettünk szót, számításokat hallottunk a
szálalásra szánt erdõtömb növedék és
tervezett kitermelési adatairól, az átalakí-
tás hosszáról (70 év), a visszatérés gya-
koriságáról (5 év). Élénk vita bontako-
zott ki, hogy a lékekbõl történõ fakiter-
melés mellett a közbülsõ fákból is kell-e
válogatni? Abban maradtunk, hogy ha a
szálaló szerkezetet tûzzük ki célul, akkor
ez lehetséges, sõt szükséges, fõleg az át-
alakítás elején.

Köszönjük házigazdáink szíves ven-
déglátását és az úttörõ törekvések be-
mutatásban végzett fáradhatatlan mun-
káját.

Bús Mária, 
dr. Markovics Tibor
* * *

A sárospataki helyi csoport hosszú távú
programjának megfelelõen 2005. július
15-én, harmadik alkalommal és ismét a
Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság
háromhutai területein értékeltük a
Zempléni-hegység lucfenyveseinek
szerkezet-átalakítási munkáit.

A 2002. évi elsõ rendezvényen a
11-20 éves, helyenként szúkárosított
lucosok erdõnevelési feladatait vizsgál-
tuk Háromhután. A látottakat és hallot-
takat dr. Király Pál: Tölgy kontra bükk
kontra fenyõ a Zemplénben? c. cikké-
ben, az Erdészeti és Faipari Híradóban
ismertette.

A második, 2003. õszi összejövete-

len, Telkibányán azokat a borindzási
lucosokat jártuk be, ahol az 1920-as
évek végének kíméletlen véghasznála-
tai miatt létrejött, 70 %-ban gyertyán és
nyír fafajú rontott erdõket az 1960-as
évek elején elegyetlen lucosokká alakí-
tottuk át. Az elmúlt évek károsításai kö-
vetkeztében leromlott szerkezetû, 40-
45 éves állományokban azt vizsgáltuk,
hogy fenntarthatók-e ezek a lucosok
olyan korig, hogy az árbevétel fedezze
a fahasználat költségeit.

Az idei, harmadik rendezvényen,
Háromhután elemeztük, hogy az elmúlt
100 évben elõdeink is szerkezet-átalakí-
tást végeztek, amikor elõbb az értékete-
lennek tartott bükkösöket, majd a ron-
tott erdõket lucosokká alakították át és
most a mi feladatunk, hogy visszaállít-
suk az õshonoshoz hasonló fafajú állo-
mányszerkezetet.

A háromhutai lucosok történetével
kapcsolatban áttekintettük, hogy báró
Waldbott Frigyes az 1908-ban kelt és
1925-ig érvényes szerzõdéssel fake-
rekedõknek adta el a községhatár „faki-
használási jogát”, majd 1916-ban 718
ezer koronáért gróf Károlyi László vette
meg a 4244 holdas erdõbirtokot. Más és
más volt az élõ és a kitermelt fa és az
erdõtalaj birtokosa. A Károlyi-uradalom
nem szólhatott bele a termelésbe, a
Kronberger-cég pedig figyelmen kívül
hagyta az erdõhivatal 1918-1920 közöt-
ti elõírásait és Zemplén vármegye Köz-
igazgatási Bizottságának 1921. évi hatá-
rozatát. Súlyosbította a helyzetet, hogy
a birtokot késve csatolták a radványi
hitbizományhoz, így csak 1926-ban
kezdhették el a felújítási munkákat.

1926-ban 4 vagon makkot ültettek el
600 holdon, de az 1927. tavaszi erõs
fagy „a tölgyújulat nagy részét tönkre-
tette”, írták az üzemtervben. Makkter-
més nem volt, így 1930-ig 280 holdon
végeztek erdõfelújítást lucfenyõvel. Az
üzemterv évi 106 hold erdõsítést és pót-
lást írt elõ 70%-ban lucfenyõvel, de a vi-
lággazdasági válság és a második világ-
háború miatt erre nem került sor.

A felsorolt külsõ tényezõk eleve
meghatározták az erdõfelújítási felada-
tokat és lehetõségeket, benne a fafaj-
megválasztást is.

A terepi bejáráson elõször a 2002-
ben is bemutatott vadaskerti jegenye-
fenyves természetes felújítását tekintet-
tük meg. A fejlõdést bizonyítja, hogy
2006-ban egy fahossz szélességben
végvágást terveznek. Az eredmény
100%, a fafajok: jegyenyefenyõ 80%,
bükk 10%, zöld duglasz és kocsányta-
lan tölgy 5-5%.



30 Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám (2006. január)

Az 500-600 m tengerszínt feletti ma-
gasságban, bükkös klímában fekvõ
négy lucos erdõrészletet a károsítás fi-
gyelembe vételével megosztották, de
néhány egészséges fenyõt és a lombos
fákat visszahagyták. Bükkel erdõsítet-
tek,  vörösfenyõvel pótoltak, a bükk, a
luc, duglasz, juhar természetesen is
újult, aminek eredményeként ma 70 %
bükk, 15 % luc és/vagy duglasz, 5-10 %
vörösfenyõ és/vagy hegyi juhar a szép
fejlõdésû fiatalos elegyaránya.

Ez vagy hasonló eljárás lehet a szer-
kezet-átalakítás jövõbeni módszere a
Zempléni-hegységben.

Járási Lõrinc
* * *

A Megújuló Energia Szakosztály kétna-
pos ülést tartott október 18-19-én a Mát-
rában.

Az elsõ nap Mátrafüreden Pallagi
László vezérigazgató az Egererdõ Rt.
nevében mint vendéglátó köszöntötte a
megjelent mintegy 50 fõ meghívottat.
Vitaindító elõadást tartott Jung László
vezérigazgató-helyettes, dr. Marosvöl-
gyi Béla tanszékvezetõ és Ormos Ba-
lázs OEE fõtitkár. A megújuló energia

témakörében indított „kerekasztal”
megbeszélésen aktuális és szakmapoli-
tikai kiegészítéseket tettek a felkért
hozzászólók, így Bohoczky Ferenc,
GKM, Sódor Márton, KvVM, Mõcsényi
Miklós, FAGOSZ, Vécsi György, Bio-
massza Erõmûvek Egyesülése. A jelen-
lévõk, akik a szakma igen széles
körébõl képviseltették magukat, reagál-
tak a téma fontosságára és javaslatokat
tettek, valamint sok kérdést, amire
idõszûke és más szintekre tartozó hiá-
nyosságok miatt nem kaptak mindenre
kielégítõ választ.

Az ülés a Parádfürdõi Erdészet Ru-
dolf-tanyai vendégházában folytatódott,
ahol Tóth László erdészetvezetõ, mint
igen figyelmes házigazda ismertetõt tar-
tott az erdészet tevékenységérõl. A késõ
éjszakába nyúló beszélgetés nem volt
mentes az éles vitáktól.

Másnap Jung László szakosztály el-
nök értékelésre felkérte a tagokat és
egyben a hallottak alapján fõ irányvo-
nalak kijelölésére, melyek négy pontba
tömöríthetõk:

– az ágazat tevékenységének kom-
munikálása az energiaszektorban betöl-

tött szerepérõl, mely meghatározó
nagyságrendekkel hozzájárult hazánk,
energiapolitikai EU-s vállalásainak telje-
sítéséhez;

– az ágazat ezen tevékenységének
érdekében többletforrások bevonását
kell elérni, erõs lobbitevékenységgel;

– a fabázisú ültetvénygazdálkodás,
mint a vidékfejlesztés és a megújuló
energiatermelés jövõbeni egyik alterna-
tívája, az ágazat egyik alappillérévé
kell, hogy váljon;

– a decentralizált energiatermelés ki-
alakulásának integrációs szerepvállalá-
sa, ágazati léptékben.

Személyi kérdésekben is döntés szü-
letett, miszerint tagi javaslatra a jelen-
lévõk Molnár László tagtársat alelnök-
nek választotta.

Egyértelmûen leszögezte a tagság,
hogy az ügy ágazatpolitikai súlyára va-
ló tekintettel a lehetõ legszélesebbre
kell tárni a szakosztály kapuit a belépni
szándékozók elõtt, illetve sokaknak
felkérést kell adni.

Jung László
elnök

Tanaszi György
(1930–2005)

A Budapesti Erdõfelügyelõség nyugalmazott
igazgatóját közvetlen munkatársa Marschall
Tamás búcsúztatta a Budakeszi temetõben,
május 20-án. Búcsúzott az erdészkollégák és a
középiskolai osztálytársak nevében a fõnöktõl,
az embertõl. Marschall Tamás személyes ta-
pasztalata, a helyzetek megélése szülte gondo-
latainál nehéz lenne jobban vázolni Tanaszi
György aranydiplomás erdõmérnök szakmai
pályaívének jellemzõit, amelyek a következõk; 

„Búcsúzni kell, mert bekövetkezett az, amit
a költõ szavaival lehet csak kifejezni:

„Az élet rongyait levetkezem
és a halál ingébe öltözöm…
Naptól elbúcsúzom, mély ködökbe veszek
és az elmúltakhoz hasonlatos leszek.”
Az õsöktõl kapott útravalót, a szívósságot, a

kitartást, az emberi tartást, megõrizve, jól kama-
toztatva végezte dolgát egész életében. Általá-
nos és középiskoláit Berettyóújfaluban végezte,
majd Sopronban felvételizett az erdõmérnöki
Fõiskolára, ahol 1953-ban végzett.

Szakmai pályafutását Dél-Somogyban, a ju-
goszláv határszélen kezdte, friss házasként, tá-
vol a szülõföldtõl, majd a Magasbakonyi
Erdõgazdaságnál, ill. mint a gyakorlatban be-
vált fiatal szakember munkáját Budapesten az
Országos Erdészeti Fõigazgatóságon folytatta.
1967 végén megbízták az újonnan alakult Bu-
dapesti Erdõrendezõség vezetésével, az intéz-
mény kialakításával. Ennek és jogutódja, az
Erdõfelügyelõség vezetését végezte nyugdíjba
meneteléig; 23 éven át.

Nem felejtette el honnan jött. Szakmai mun-
kálkodásában mindig a tõ melletti erdész volt.
Az erdõgazdálkodásra vonatkozó paragrafuso-

kat a végrehajthatóság szellemében alkalmazta.
Igaz, a mércét legtöbbször, sokaknak nem tet-
szõ szintre emelte; sokat követelt, elsõsorban
magától. Azonban mint vezetõ a munkafeltéte-
lek biztosítását tekintette fõ tevékenységének.
Az egyenes beszéd híve volt, amit munkatársai
nagyon értékeltek, felettesei kevésbé. 

Exponált helyen dolgozott. Elvei voltak, ami-
ért többször támadták, de munkájába és az általa
vezetett intézmény eredményes tevékenységébe
belekötni nem tudtak. Ez neki elég is volt, fõleg
akkor, ha Õ a munkatársai elismerésében a ma-
ximumot tudta biztosítani. Az 1990. évben a ma-
ga bölcsességével vette tudomásul, hogy a hiva-
tali magatartáson túl semmiféle elismerés nélkül
nyugdíjazták, amit azóta sem pótoltak.. A nyug-
díjra készült és örömmel hasznosította idejét és
erejét a szeretett nagymarosi kertjében, amelyet
utolsó idejéig gondozott.

Kedves Gyurka bátyám!; Az alföldi akáco-
sok illata, a somogyi tölgyesek, bakonyi bük-
kösök susogása kísérjen utadon.   Nyugodj bé-
kében!”

Marschall Tamás

Vén Zoltán
1956-2005

1956-ban született Kece-
len. Az általános iskola el-
végzése után felvételt
nyer a szegedi Kiss Fe-
renc Erdészeti Szakkö-
zépiskolába, ahol 1974-
ben érettségizik, majd el-
végzi a Kertészeti Egye-

tem Kecskeméti Fõiskolai Karát, és mint ker-
tész üzemmérnök 1977-ben diplomázik. 

1977-tõl a keceli Szõlõfürt Szakszövetkezet-

nél áll munkába, ahol a kertészeti fõágazat ag-
ronómusa lesz, de ellátja a szövetkezet 650 ha
erdejének erdészeti szakmai irányítását is.
1981-tõl a kertészeti fõágazat területvezetõje,
1977-tõl fõkertész, közben a tõzegbánya és a
faipari üzem vezetését is ellátja.

A rendszerváltást követõen a kárpótlási és
részarány-területek kiadása során óriási feladat
hárul rá. Irányítja a bizottságokban az ültetvények
és az erdõk kiadását, majd a most már magántu-
lajdonba került erdõk szakmai irányítását is min-
taszerûen ellátja. Elvégzi az ültetvények rekonst-
rukcióját, készíti az új telepítések pályázatait.

A szakmai munka mellet nagyon sok társa-
dalmi feladatot is vállalt. Kecel város
képviselõtestületének tagja, a Kulturális Bizott-
ság tanácsnoka, 1998-tól a Felügyelõ Bizottság
elnöke. Munkáját több kitüntetéssel és elisme-
réssel jutalmazták, a MÉM Erdészeti és Faipari
Hivatalának vezetõje 1989-ben „Eredményes
fásítási munkáért” kitüntetésben részesítette.
Kecel város fejlesztése érdekében végzett mun-
káját is több kitüntetéssel ismerték el.

Rövidre szabott élete alatt nagyon sok ma-
radandót alkotott, melyek évtizedekig láthatók
lesznek, hiszen több ezer hektár erdõ, szõlõ és
gyümölcsös telepítése, tervezése, szervezése és
kivitelezése fûzõdik nevéhez. Életeleme volt
a minden emberen való önzetlen segítés.

Vén Zoli barátunk értelmetlen balesetbõl
adódó halála hatalmas veszteség családjának,
Kecel városnak, az erdész- és kertésztársada-
lomnak.

2005. december 1-én helyezték örök nyuga-
lomra a keceli temetõben, ahol ezrek vettek
végsõ búcsút tõle és kísérték utolsó útjára.

Isten Veled Zoli, nyugodj békében!
Volt erdõfelügyelõd:

Jaksa Ferenc  
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A vadászati és erdészeti szakmában köz-
ismert gr. Károlyi Lajos tevékenysége. Az
elsõ világháború után birtokai idegen or-
szágba, Csehszlovákiába, azon belül
Szlovákiába kerültek. A családjának ál-
landó lakhelye Stomfa (ma Stupava)
volt, itt élt 1945-ig. Felesége gr. Széche-
nyi Hanna, aki a híres vadász és utazó
gr. Széchenyi Bélának a leánya, valamint
gr. Széchenyi István unokája.

Széchenyi Hanna Zala megyében
Bak környékén 2355 kh. erdõt örökölt
õseitõl, az erdõbirtok irányítására azon-
ban nem volt mindig megfelelõ felsõ-
fokú szakember.

Férjének Stomfán 15 800 kh. erdeje
volt, s az ebben való gazdálkodás irá-
nyítására erdõhivatal mûködött. A bir-
tokon képzett, közép- és felsõfokú vég-
zettségû erdészeti személyzet dolgo-
zott, akik szakmailag segíteni tudták a
zalai erdõbirtok vezetését. Különösen a
hatóságok és hivatalokkal való kapcso-
lattartásban játszottak döntõ szerepet.

A Somfai Erdõhivatal két nyelven
folytatta a levelezését, erre példa az
alábbi levél.

A levél fejléce szlovák nyelvû – nyil-
ván a helyi hatóságok utasítására –
melyben az uradalom neve szerepel.

LESNY ÚRAD
LUDEVITA KÁROLYIHO

STUPAVA
SLOVENSKO

A levél magyar nyelven íródott, ma-
gyarországi hivatal részére. Érdekes,
hogy a végén a pecsét is magyar.

KÁROLYI  LAJOS
stomfai uradalmának

erdõhivatala

A levelezésekbõl az tûnik ki, hogy
a Stomfai Erdõhivatal végezte a baki
erdõbirtok felsõfokú szakmai vezeté-
sét.

Külföldrõl irányítottak egy magyar
erdõbirtokot, igaz mindkét oldalon ma-
gyarok álltak.

Szakács László

Szlovák – magyar nyelvû 
erdészeti hivatal

A Wesselényi Közalapítvány pályázatot
írt ki iskolák számára, mellyel sportese-
mények megrendezését kívánta támo-
gatni. Az ásotthalmi Bedõ Albert Kö-
zépiskola, Erdészeti Szakiskola és Kol-
légium az erdészképzést folytató isko-
lák számára szeretett volna sporttalál-
kozót szervezni. Az ötletet az adta,
hogy ehhez hasonló rendezvénynek –
mondhatjuk nyugodtan – komoly ha-
gyománya van, hiszen idén 6. éve kerül
sor az erdésziskolák pedagógusainak
sporttalálkozójára. Büszkén mondhat-
juk, hogy ez a rendezvény Ásotthalom-
ról indult útjára, és félévente más-más
erdésziskola a rendezvény házigazdája.
Ennek a sikerébõl kiindulva gondol-
tunk arra, hogy ugyanilyen sporttalál-
kozót szervezhetnénk a diákok számá-
ra is. A pályázat pozitív elbírálása után
erre 2005. október 14-15-én került sor,
Bedõ Kupa néven. A rendezvényre

meghívást kapott a szegedi Kiss Ferenc
Erdészeti Szakközépiskola, a szõcsény-
pusztai Széchenyi Zsigmond Szakkö-
zépiskola és Szakiskola és az iskolánk-
kal közel egy idõben, 1885-ben alapí-
tott temesvári Erdészeti Középiskola
/Groupe Scolaire Forestier, Timisoara/.

Három sportág szerepelt a verseny-
kiírásban: kispályás labdarúgás, lövé-
szet és fekvenyomás. A pénteki ebéd és
megnyitó után labdarúgásban kör-
mérkõzésekre került sor, ezzel párhu-
zamosan zajlott a fekvenyomás is.  Az
esti program a diákok számára filmvetí-
tés, a pedagógusok részére borkóstoló-
val egybekötött baráti beszélgetés volt,
melyre Tóth István ásotthalmi borász
pincéjében került sor. 

A szombati nap a lövészet sportág
egyéni és csapatversenyével kezdõdött,
majd a labdarugás helyosztó mérkõzé-
seit játszották le. Az izgalmas, fordula-

tos mérkõzések során a következõ sor-
rend alakult ki:

1. Erdészeti Középiskola, Temesvár
2. Széchenyi Zsigmond Középiskola

és Szakiskola, Szõcsénypuszta
3. Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti

Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
4. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép-

iskola, Szeged
A szombati ebédet, eredményhirde-

tést követõen minden csapat elégedet-
ten indult haza. Mi pedig reméljük,
hogy ezzel a rendezvénnyel is egy
újabb, népszerû és hagyományt
teremtõ sporttalálkozó indult útjára.

Kocsis Attila
Fotó: Zsírosné Kiss Erzsébet

Sporttalálkozó Ásotthalmon

Hirdessen az

Erdészeti Lapokban!
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Winkler András: 
Hármashangzat 

Sopron, Hillebrand Nyomda 2005. 

Winkler András újabb verseskötete a
tõle megszokott, egy-két versszakra
bontott, rövid versek és szellemes
szójátékok sorozata. Ha költõi anyagát
valamiképp csoportosítani kívánnánk,
a címbõl kell kiindulnunk. A „hár-
mashangzat” hangulatában, jellegében
három különbözõ részre tagolódik.

Az elsõ gondolatkör a test és lélek
kapcsolatát boncolja. Kicsit szomorkás
kedvvel írott versek ezek. Az idõskort
elért férfiember számot vet elmúlt
évtizedeivel, és ebbõl von le az emberi
életre vonatkozó borús hangulatú megál-
lapításokat. A betegszoba sugallta
magány keríti hatalmába, az édesanya
utáni vágyakozás buggyan ki belõle. A
beteg, magát elesettnek érzõ ember ter-
mészetes vágyakozása ez, egy szilárd
pont, egy biztos támasz után. Még a félre-
sikerült vég vízióját is megjeleníti.
Hegedûjét szólaltató apja képe sejlik fel
szemei elõtt, és borús hangulatát még
fokozza a szívgyógyász orvos-barát várat-
lan elmúlása. De megjelenik a remény is,
amikor a végsõ elszámoláskor majd arra
hivatkozhat, hogy „Csak a test vétkezett,
Tiszta maradt a lélek” („Remény”).

A borongós hangulatból van gyó-
gyulás, kivezetõ út. Ezért humorral
vigasztalja magát, és szellemes, mulat-
ságos sorokat vet papírra, hogy
feledtesse sokféle búját-baját. Íme
néhány ezek közül:

Pénzügyminiszter Korlátnok.

Mit kaptál húsvétra? Letojást.
Üdvözlet:
Üdvözlöm Galván Úr! Látom, elemé-

ben van.
Székfoglaló:
Ha elkéri / ülve székel,
Ha elkésik / jajveszékel.
És egy német nyelvû idézet:
Unfreundlicher Gruss Auf Zweider-

sehen!
Néha az akasztófahumor is feltûnik,

ilyen:
Péter barátom
„Öt napig kómázott a halállal.”
És másutt a bátor vegyésznek van

polimersze, a tömeggyártás pedig mi is
lehetne más egy fa-tudósnak, mint
„Százszorszék”.

Szomorú hegedû
Édesapám szomorú
hegedûn játszott,
amíg muzsikált
a lelke kilátszott.

A rövidke szójátékok után egy
összegzés:

Kényelem
Csiga voltam
lassan éltem,
mit akartam
el nem értem
átadtam a
munkát másnak
lassan mászó
kiscsigáknak.

Vadásztörténet:
Szürkehályog mûtétjére a pénzt

a hajtók adták össze.

Részmunkaidõs énektanár
Félnótás.

Kor
Öreg volt.
Néha kiesett
szájából a szó.

Kritika
A kutya
a könyvemet
kérte.
Lázasan
széttépte.
A szemébõl
láttam,
megérte.

A versek sorából nem maradhat el a
soproni polgár érzésvilága sem. Ezt
példázzák a „Soproni felhõ” és az
„Ébredés” c. versek. A kötet záró motívu-
ma  a harmadik hangzat – a végsõ távo-
zásra készülõdõ férfi érzésvilága. Jól
érzékelteti ezt a „Jóbarátok” c. vers. Lelki-
állapotát jelzi a visszaemlékezések soro-
zata. A kedves kutya is belefér ebbe a
vonulatba, még inkább a hajdani tor-
natanárok és egyetemi oktatók. Záró-
akkordnak az idõsebbek által ismert „Náci
Bácsi”-ról (Kiss Ignác matematikaprofesz-
szor) készített sorait idézem.

Az egyetemre érve egész csapat
kísérte; úgy mondta: a hallgatók vigyáz-
tak beteg szívére. Mikor közrefogtok
fiúk, nem félek a haláltól  szól Náci
Bácsi üzenete.

Náci Bácsi helyén itt Winkler
András szólal meg. Szívbõl kívánjuk,
erre a szerepcserére sokáig ne legyen
szükség!

A kötetet a soproni Hillebrand nyom-
da készítette, a versekhez kötõdõ
mûvészi színvonalú illusztrációk Mészá-
ros György munkái, a kötet szerkesztését
költõnk fia, Winkler Dániel végezte.

Ismertette: dr. Szodfridt István

Újévi vígságok

ENSZ felmérés

Múlt hónapban világméretû felmérést indított az  ENSZ. A felmérésben egy
kérdés szerepelt:
„Kérem, mondja meg õszinte véleményét arra nézve, hogyan lehetne megoldani
az élelmiszerhiányt a világ többi részén?”
A felmérés nagy kudarccal végzõdött:
– Afrikában nem tudták, mit jelent az „élelmiszer”.
– Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az „õszintén”.
– Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent a „hiány”.
– Kínában nem tudták, mit jelent a „vélemény”.
– Közel-Keleten nem tudták, mit jelent a „megoldás”.
– Dél-Amerikában nem tudták mit jelent a „kérem”.
– Az USA-ban pedig nem tudták, mit jelent a „világ többi része”.

Globális felmelegedés



Az erdõ csodálatos ékessége a finom
szépségû pókháló. Csodálatos titkát ma
sem ismerjük. Szépsége, valóságban –
akár mesében, költészetben, filmen, fo-
tón, a mikroszkóp csiszolt lencséi alatt
egyaránt lenyûgözõ.

Csak egy pillanat és az Erdészeti La-
pok 2005. évi novemberi borítója máris
elbûvöl ezzel a természeti csodával, kü-
lönleges szövésû pókháló-fotójával. En-
nek a vékonyka ezüstfonalnak sugaras,
íves, körkörös kapcsolt pontjai a szép-
ség és mûvészet világához tartozik,
megfejthetetlen.

A selyemlepkék titkát pedig
elõdeink már felfedték, a selyemfonalat
felgombolyították, több szálat egymás-
hoz fogva még alakították is a szálvas-
tagságot az értékes selyemszövés, a tex-
tilipar érdekében.

A pókfajták hálókötése különbözõ.
Hogyan is szõ ez a hosszúlábú „bogár-
ka”? Munkásságát, életét, mozgását kell

megfigyelni, gondolták a természettu-
dósok. A mikroszkóp többszörös na-
gyítója alapján kitûnt, hogy ez a fonál
nem is egy szálból áll, hanem száz és
száz még vékonyabb szálból csavaro-
dik össze. A pók testén apró nyílások
vannak, amelyekbõl folyik a sajátos
nedv, és amely a levegõvel érintkezve
azonnal fonállá alakul. Miközben a
pók hátsó lábain levõ „horgocskákkal”
a sok apró fonalkát mozgás hatására
egyesíti, finom fonallá alakítva. A fo-
nalkészítés az egyik titok, a másik titok
a hálókészítés. Minden pókcsalád más-
más hálót köt – Le Bon francia kémikus
megfigyelési eredménye hatására azt a
pókfajtát választotta, amelynek fonalát
sikerült felgombolyítania. A gombolyí-
tott fonalból pedig harisnyát, kesztyût
köttetett a legjobbkezû harisnyakötõ
asz-szonnyal (úgy majd 200 éve, ami-
kor még az asszonyok tudtak kötni!).
Tehát a kötött anyag finom és tartós

volt. A pókfajta tenyésztése azonban
nem járt sikerrel, nem ismétlõdött meg
a selyemhernyó elmélet, az ipar érde-
kében történõ tenyésztés. A bûvölõ
pókháló csipkéje, lebegése, centrum-
pontja, sugara, hajnali harmatcseppjei-
vel a szövés szimbóluma – a mûvészet
világát, a matematika-geometria világát
ékesíti, fejtörést okozva a kémia kutatá-
si területének.

Így vagy úgy, kellõ alázattal és
csodálattal szemléljük a természet eme
alkotását, melyet pókhálónak nevezünk.
S hogy mi mindenre használták régen az
emberek, megtudhatjuk – ha máshonnan
nem – az Egri csillagokból. Gárdonyi, aki
kevésbé köztudottan megszállott ter-
mészetfigyelõ volt, a regényben szereplõ
Bakocsai katona sebesülését is pókháló-
val „gyógyíttatta”.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

fotók a szerzõ gyûjteményébõl

A múlt szálaival az idô rokkáján a
jövô szövete születik

(görög filozófusok mondása)

Paolo Veronese „Particolare dell’Industria’ – VeneziaErdészeti Lapok 2005. nov. borító fotója



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám (2006. január) I

Andrásevits Zoltán–Schiberna Endre:
A magánerdõ-telepítés lehetõségei a dunántúli 
agrárvállalkozásokban........................................................119
Andrési Pál: 120 éves az egykori 
Temesvár-Vadászerdei Erdõõri Szakiskola........................329
Andrési Pál: Látogatás erdélyi erdészeti iskolákban ..........75
Apatóczky István: A Bakony lábánál ..................................28
Apatóczky István: Búcsú Riedl Gyulától............................254
Apatóczky István: Tanulmányút Ausztriában ......................55
Asztalos István: Paradigmaváltás vagy tulajdonosváltás?....32

Bakó Csaba: Cseh–magyar erdészeti 
gépforgalmazási együttmûködés (Bakó Cs.) ......................20
Bartha Pál: Javaslatok a magánerdõ-
gazdálkodás fejlesztésére ..................................................110
Bölöni János–Bartha Dénes–Standovár Tibor–Ódor
Péter–Kenderes Kata–Aszalós Réka–Bodonczi
László–Szmorad Ferenc–Tímár Gábor: A magyarországi
erdõk természetességének vizsgálata I. ............................152
Bölöni János–Bartha Dénes–Standovár Tibor–Ódor
Péter–Kenderes Kata–Aszalós Réka–Bodonczi
László–Szmorad Ferenc–Tímár Gábor: A magyarországi
erdõk természetességének vizsgálata II.............................198
Bús Mária: Hogyan újítja a természet a tölgyeseket?........334
Bús Mária: Szakosztályülsé a Bakonyban ........................107

Csóka György: Szontagh Pál 80 éves ................................341
Csóka György–Hirka Anikó–Koltay András–
Szabóky Csaba: A gyapjaslepke (Lymantria Dispar L.) 
életmódja és kártétele ..........................................................16
Csóka György–Hirka Anikó–Koltay András–Szabóky Csaba:
A gyapjaslepke (Lymantria Dispar L.) 
életmódja és kártétele, 2. rész..............................................42
Csuka Imre: Eljutnak-e hozzánk a faóriások üzenetei? ....166
Csuka Imre: József Attila aktualitása..................................246

Detrich Miklós: A klímaváltozásról ....................................241
Detrich Miklós: Jövõd az oktatás ....................................3/B3
Detrich Miklós: Minõsített erdei iskolák ............................108
Detrich Miklós: Somogyi õsz..............................................368
Domokos Gergely: Újabb környezetkímélõ gyomirtási
lehetõségek akáccsemeték nevelésében ............................13
Dr. Bán István: Az erdei vadkár és a gímszarvas 
Magyarországon..................................................................325
Dr. Bán István: Intõ jelek ....................................................48
Dr. Bán István: Intõ jelek II.................................................89
Dr. Baráth László: Apai és nagyapai emlékek között ......316
Dr. Bartha Dénes: A Magas-Tátra erdeinek 1915. évi
szélkatasztrófája....................................................................60
Dr. Bartha Dénes: A közönséges boróka (Juniperus 
communis L.) ........................................................................73
Dr. Bidló András–Dr. Heil Botond–Dr. Kovács Gábor:
A közönséges boróka termõhelyigénye ............................208
Dr. Czerny Károly: Csordás László – az „erdõmester”........12
Dr. Csiák Gyula: Bársony István író életrajza ..................215
Dr. Csóka György: „Zeusz trónja” és „Bolygónk tüdeje” ....68
Dr. Erdõs László–dr. Horváth Béla: A világ erdészeti gép-
kínálata................................................................................232
Dr. Frank Norbert: A közönséges boróka (Juniperus 
communis L.) erdõmûvelési tulajdonságai ........................299
Dr. Gólya János: XXVI. Fakitermelõ Világbajnokság..........24
Dr. Gyõrffy Sándor: Erdõk suttognak bennünk… ................47
Dr. Horváth Béla: A Gépesítési Szakosztály a STIHL-nél ..19

Dr. Illyés Benjamin: A zirci apátság csörötneki erdõgond-
noksága erdõgazdálkodása 1921–1941 között ..................194
Dr. Király Pál: Zempléni tanulmányút..............................377
Dr. Kollwentz Ödön: Az akác honfoglalása a Nyírségben..14
Dr. Kollwentz Ödön: Az erdõgazdálkodást érintõ 
döntések a török hódoltságtól a mai napig ......................294
Dr. Kollwentz Ödön: Nagy István: Nyugati fogságban ....277
Dr. Koltay András–Hegedûs Péter: Erdõ vagy 
vaddisznóskert? ....................................................................25
Dr. Kosztka Miklós: Az Erdõfeltárási Szakosztályt… ............38
Dr. Lengyel Attila: Az Európai Erdõtulajdonosok 
Szövetségének budapesti Közgyûlésérõl ..............................6
Dr. Madas László–dr. Koloszár József–Csépányi Péter: 
A vágásos erdõbõl a szálalóerdõbe ..................................265
Dr. Mátrabérci Sándor: Biomassza-hasznosítás? ..............361
Dr. Molnár Sándor: A közönséges boróka fájának 
tulajdonságai és ipari felhasználása ..................................328
Dr. Rédei Károly: A gyökérsarjról történõ akác-felújítási 
mód megválasztásának fatermési kritériumai....................324
Dr. Rónai Ferenc: 120 éves a soproni erdész iskola ........348
Dr. S. Nagy László: A szeniorok Mátrafüreden ..................39
Dr. S. Nagy László: Tájékoztató a Szeniorok Tanácsa
ülésérõl................................................................................373
Dr. Sárvári János: A Gazdademonstráció erdészeti
vonatkozásai ......................................................................129
Dr. Sárvári János: Az erdészeti kutatásról… és ami 
mögötte van........................................................................221
Dr. Sárvári János: Integrátori értekezlet ............................97
Dr. Sonnevend Imre: Esterházy Emlékfa ..........................367
Dr. Szabó Ilona: A közönséges boróka kórokozói ..........126
Dr. Szikra Dezsõ: 15 éve újra együtt! ................................330
Dr. Szikra Dezsõ: Emléktábla a kanadaiaktól ..................369
Dr. Szikra Dezsõ: Kanadai soproniakról ..........................230
Dr. Szodfridt István: Trópusi erdõk természetes 
felújításáról..........................................................................160
Dr. Tímár Gábor–Balogh Lajos–Dr. Kovács Gábor–
Dr. Madas Katalin: Megújult „Az egyes termõhelytípus-vál-
tozatokon alkalmazható célállományok” címû táblázat......87
Dr. Tóth Béla: A nemes nyárak jövedelmezõ termesztésének
elengedhetetlen feltétele a szakszerû gyérítés ..................164
Dr. Vahid Yousefi–dr. Vahidné Kóbori Judit: Nemzeti
erdõprogram és az EU-csatlakozás ....................................354
Dudás Béla: Kommunikáció a társadalommal ..................131

Fodor Imre: Méregzöldek és az erdõ ..................................67
Führer Ernõ: „…úgy viselkedik, mint egy kövület,…” ........221

Gálhidy László–Mihók Barbara–Hagyó Andrea–Kelemen
Kristóf–Ruff János–Standovár Tibor: Felújulás egy 
bükkállomány mesterséges lékjeiben – a lékméret 
hatása az újulat változásaira ..............................................358
Garamszegi István: Dolgozzunk közösen a 
paradigmaváltáson ..............................................................85
Garamszegi István: Kárpátaljai barangolás ......................282
Gergely Ferenc: Kincskeresés mûholdas támogatással, 
avagy Magyar Geocaching ................................................239
Góber Zoltán: A ZALAERDÕ Rt. kezelésében lévõ területeken
2004-ben végbement erdõpusztulás értékelése ......................156

Horváth Sándor: Erdõgazdálkodók különadója: 
az erdõfenntartási járulék ..................................................162
Horváth Zoltán: A dabasi nyárfák kivágása: 
„itt a piros, hol a piros”, játék a közvagyonnal ..................30

AZ ERDÉSZETI LAPOK 2005. ÉVI TARTALMA



II Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám (2006. január)

Hubai Gruber Miklós: Mi lesz veled, erdei kisvasút? ........274

Id. Csizmadia Sándor: Erdészet a hegyek alján ..............132
Id. Csizmadia Sándor: Hintón járó szerelem! ..................298
Illés Gábor: Faállományok fatermõ képességének becslése
részletes termõhelyi adatokból többváltozós statisztikai
módszerekkel és értékelése GIS eszközökkel ..................223
Ivelics Ramon–Takács Viktor: Erdõsávok hiánya – ener-
getikai faültetvények mint erdõsávok................................290

Járási Lõrinc: „Csanyiki csemete”......................................338
Járási Lõrinc: A kamarától a házilagos erdõgazdálkodásig....342
Járási Lõrinc: Diósgyõr a királyok-királynék „mulatóhelye”....27
Járási Lõrinc: Diósgyõr elsõ vágástervei ..........................130
Járási Lõrinc: Diósgyõri erdõk a XVIII–XIX. században ....46
Járási Lõrinc: Faszén vagy kõszén ....................................211
Járási Lõrinc: Mária Terézia: „…vasgyár létesítessék” ..........96
Járási Lõrinc: Miskolczi Királyi Erdõfelügyelet ................370
Járási Lõrinc: Prefectus – Fiscalis – Waldmeister..............167
Járási Lõrinc: Sza-sza-szakestélyt tartottunk ....................338
Járási Lõrinc: Üzemtervek – Kamarai utasítások II...........311
Járási Lõrinc: Üzemtervek és kamarai utasítások I. ..........272

Kenderes Kata–Bölöni János–Bartha Dénes–Standovár
Tibor–Ódor Péter–Aszalós Réka–Bodonczi László–
Szmorad Ferenc–Tímár Gábor: A magyarországi erdõk 
természetességének vizsgálata IV. ....................................258
Keresztes György: Királyréten tartotta konferenciáját a FAO
és a HM Budapesti Erdõgazdaság Rt. ................................332
Klemencsics András: Mit vár a gyakorlat az erdészeti
kutatástól?............................................................................222
Konkolyné dr. Gyuró Éva: A közönséges boróka (Juniperus
communis) kultúrtörténeti, kertészeti és táji vonatkozásai....218
Kovács Dávid: Vendégmunka tanulsággal ........................276
Köveskuti György: A fõvárosi okmánybélyeg....................139
Köveskuti György: Herman Ottóra emlékezünk..................50
Kun Gábor: Az erdészeti kutatásról és oktatásról ............150

Lampert Bálint: Erdõpedagógia program Ravazdon ........155
Leipold Árpád: Emlékezés Mak Domonkosra ..................375

Markóné dr. Monostory Bernadett: Finnországi Erdészeti
Akadémia ............................................................................122
Mátyás Csaba: Dinoszauruszok tanúja: a wollemi fenyõ ....350
Mátyás Csaba: Az IUFRO 22. Világkongresszusa ............322
Mózes Csaba: A magánerdõ-tulajdonosok társadalmának
modernizációja ....................................................................52
Muth Endre: 50 év után ismét Sopronban ........................347

Nagy Dániel–Dr. Lengyel Attila: Természetvédelmi 
kártalanítás az erdõgazdasági tevékenység során ..............63
Nagy László: Uradalmi erdõgazdálkodás Vas 
vármegyében ......................................................................192
Németh I. Gergely: Forrósodó szén-dioxid problémák ....160
Némethné Valkai Mária: A Kaán Károly versenye IV. 
Országos Tábora ..............................................................2/B3

Ódor Péter–Bölöni János–Bartha Dénes–Standovár
Tibor–Kenderes Kata–Aszalós Réka–Bodonczi
László–Szmorad Ferenc–Tímár Gábor: A magyarországi
erdõk természetességének vizsgálata III. ..........................228
Ormos Balázs: A vállalkozói és költségvetési
erdõgazdálkodás ..................................................................81

Ormos Balázs: Az emberkéz alkotta Hollandia ................379
Ott János: Hozzászólás ......................................................149

Pápai Gábor: „Nekem a kérés nagy szégyen” ................5/B3
Pápai Gábor: A NYÍRERDÕ Rt. részvétele a 
közmunkaprogramban ......................................................365
Pápai Gábor: A természet pedagógusa ..............................29
Pápai Gábor: A termõhelyi kutatás aktuális kérdései… ....366
Pápai Gábor: Akit megbûvöltek a rododendronok........6/B2
Pápai Gábor: Bartha Pál példája ......................................331
Pápai Gábor: Beszélgetés Pethõ Józseffel ........................142
Pápai Gábor: FAO támogatás újszerû erdõgazdálkodási
módszerek fejlesztéséhez és kialakításához ......................269
Pápai Gábor: Göcsej kincsei, az erdõ és a fa....................213
Pápai Gábor: Gyõzött a természet ....................................275
Pápai Gábor: Interjú Csóka Györggyel, az ERTI 
Erdõvédelmi Osztályának vezetõjével ..............................100
Pápai Gábor: Ki az a Bedõ Albert? ......................................10
Pápai Gábor: Muzsikált az erdõ ......................................9/B2
Pápai Gábor: Nagy vásár a STIHL-nél ..............................124
Pápai Gábor: Ötven éve Szegeden ..................................280
Pápai Gábor: Széldöntés a nyírségi erdõkben..................336
Pápai Gábor: Széldöntés a Tátrában ..................................56
Pápai Gábor: Tanévnyitó Sopronban................................302
Pápai Gábor: Újságírók Sopronban ................................3/B2
Papp Mónika: A szajkó (Garrulus glandarius L.) 
szerepe az erdõgazdálkodásban ........................................244
Pedroni Emma Anna: A Lágymányos Gellért-téri egyetemi
palota a „Ch” 1904-ben nyitotta meg kapuját......................69
Pedroni Emma Anna: Faszerkezetû emeletes, teraszos
lágymányosi MEC ház a Dunaparton ................................214
Pedroni Emma Anna: Írótollak, töltõtollak a mûgyûjtés
világában ............................................................................319
Petercsák Tivadar: A népi erdõbirtoklás hagyományos for-
mái Magyarországon ..........................................................292
Petz Ádám: 60 éve alkották a 4640/1945. ME. Sz. vadászati
törvényerejû rendeletet ......................................................243
Petz Ádám: 60 éves vadásznaptár 1944–1945.....................72
Petz Ádám: Az elsõ világrekorder szarvasbika 
nyomában II. rész ..............................................................372
Prof. Dr. Horváth Béla: Szoboravatások Sopronban ........320

Reményfy László: Örökzöld téma – az erdei vadkár ........364
Riedl Gyula–dr. Sárvári János: Mirõl írtunk 100 éve, 
50 éve? ................................................................................133
Roland Migende–Szabó Lajos: Jubileumi erdõpedagógiai
szeminárium ......................................................................238
Ruff János–Kenderes Kata: Széldöntések tanulságai – 
Az Ipoly Erdõ Rt. tanulmányútja Szlovákiában ..................94

S. Nagy László: Gémesi József elõadása a szenioroknál ....83
S. Nagy László: Tájékoztató a Szeniorok Tanácsa ülésérõl 70
Sári Zsolt: A Nyírerdõ Rt. és a bioenergia program ..........279
Sárvári János: Erdészeti nagyüzem az Akadémián ............91
Scholtz Péter: Évgyûrõdéseink ..........................................247
Sipos Sándor: Egy nemes nyáras sorsa ..............................378
Solymos Rezsõ: Nemzeti összefogás az erdõkért ................78
Solymos Rezsõ: A Világ és Európa erdei ............................113
Solymos Rezsõ: Magyarország erdei, erdõgazdasága ........145
Standovár Tibor–Aszalós Réka–Bartha Dénes–
Bodonczi László–Blöni János–Kenderes Kata–
Ódor Péter–Szmorad Ferenc–Tímár Gábor: A magyar-
országi erdõk természetességének vizsgálata V. ..............286

AZ ERDÉSZETI LAPOK 2005. ÉVI TARTALMA



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám (2006. január) III

Sylvester Lajos: A Sandi Vilmos erdeje ..............................312

Szabó Gábor: Erdõtelepítések Bács-Kiskun megyében az
1976-tól 2004-ig terjedõ idõszakban ..................................297
Szép Tibor: Szúkárosítás a Szombathelyi Erdészeti Rt.
területén ..............................................................................351

Wágner Tibor: 60 éves az Egri Erdõgazdaság ..................304

Zétényi Zoltán: Nyitni kék ................................................171

Zsirosné Kiss Erzsébet–Pápai Gábor: Erdésznõk 
nyolcadszor ........................................................................384

VÁNDORGYÛLÉS Szombathely ....................................174

MELLÉKLETEK

Könyvistálló 2005 ........................................................február
A molyhos tölgyek 
(Quercus Pubescens AGG.) ..........................július–augusztus
Az ÁPV Rt. portfóliójába tartozó erdõgazdaságok 
mérleg- és eredménykimutatás adatai 2004 ........szeptember
A barkócaberkenye ................................................november

REFERÁTUMOK, RÖVID TUDÓSÍTÁSOK

Ünnepi ülés a Wagner Károly Szakkönyvtárban ............1/B2
A harmadik oldal (Járási L.) ..................................................1
Az erdészeti szektor fejlesztésének feladatai Európában ....2
Újévi jókívánságok (Luzsi J.)..................................................5
Hazánkban ülésezett az EFI 
Igazgatótanácsa (Dr. Somogyi Z.)..........................................9
Több szakmai munkát! (Schandl L.) ....................................11
A magyarországi erdõk természetessége (Pápai G.) ..........15
Erdõvédelmi szakosztály tanulmányútja (Dr. Koltay A.) ....22
Balassi Bálint Emlékfa 
Veszprémben (Markóné dr. Monostory B.) ........................23
Magánerdõ-fórum Bátonyterenyén (Forestpress) ..............28
Jegyzõkönyv az OEE 2004. december 8.án, 
10.30 órától tartott Küldöttközgyûlésérõl (Ormos B.) ........33
Az Erdészeti Lapok mûködési rendje ..................................35
Együttmûködési megállapodást kötött az OEE és a 
Forestpress Erdészeti Sajtó- és Fotóügynökség (Ormos B.)....37
Az Erdészettörténeti Szakosztály… (S.J.) ..............................37
Édes Sándor (1927–2004) (Vadas F.) ..................................37
Bobok László (1921–2003) (Tokodi M.) ..............................38
A parlagi sas az év madara (MME) ..................................2/B2
A harmadik oldal (Ormos B.) ..............................................41
Adalék az alföldi tölgyesek 
visszaszorulásához (Dr. Szodfridt I.) ..................................45
Hiedelemvilág ......................................................................47
Parlagi sas – mûholdas 
nyomkövetõvel (Élet és Tudomány, 2005/2) ......................47
Pénzmosás az illegális fakitermelés! (Horváth Z.) ..............49
Magyar film a párizsi AgriCinema 
fesztiválon (Horváthné Hajdu Á.) ........................................49
Köszöntjük a 80 éveseket (Dr. Szodfridt I.) ........................49
A MEGOSZ 2005. január 14-én 10 órai kezdettel 
megtartott elnökségi ülésérõl készült 
jegyzõkönyv kivonata (Dr. Sárvári J.) ..................................51
Fapellet konjunktúra Rotterdamban (Dr. Erdõs L.) ............54
Egy könyv margójára (Schalkház L.) ..................................66

Visszavonva ..........................................................................66
Helyreigazító ........................................................................66
Kiss Ferenc okl. erdõmérnök (1930–2004) (Béni K.)..........71
FVM–OEE együttmûködési keretmegállapodás ..................71
Fõtitkári megbeszélések ......................................................71
Erdészeti Lapok hirdetési jutalékának, fényképek, 
szerzõi jogdíjak kifizetési rendje (OEE Titkárság) ..............72
Felhívás ................................................................................72
Ács Vendel kopjafája (Pápai G.) ..........................................76
Mezõgazdasági Könyvhónap (Wenszky Á.)....................3/B2
A harmadik oldal (Köveskuti Gy.) ......................................77
A 2005. május 17-i „Erdészeti Fórum” programja................82
Szempontok az akác sarjaztatásában (Nagy A.) ..................84
Néma gyereknek anyja sem látja a fától az erdõt................86
ISO minõségirányítási rendszer került bevezetésre 
az Állami Erdészeti Szolgálatnál (Kovácsevics P.) ..............90
Nem ihatnak a medve bõrére! (Kézel R.) ............................90
Államilag elismert fajta ........................................................92
Személyi változások ............................................................99
Ismét Közmunka Program (www.fmm.gou.hu)..................99
Országos Magánerdõ Fórum (Pápai G.) ..............................98
Rakk Tamás: Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában
(Pápai G.)............................................................................102
Videokazetta Fekete István örökségérõl............................102
Jegyzõkönyv az OEE Elnökségi ülésérõl, 
2005. március 2. (Ormos B.) ..............................................103
Szeniorok Tanácsa (Dr. S. Nagy L.) ..................................106
Ettünk falombot (Pápai G.) ................................................106
Nyertes pályázók (Ormos B.) ............................................107
A harmadik oldal (Pápai G.) ..............................................109
Néhány adat a kiskunsági erdõk 
kezelésérõl (Dr. Szodfridt I.) ..............................................116
FAO konferencia Rómában az erdészet aktuális 
feladatairól (ForestPress)....................................................117
Az állatok elmenekültek (Élet és Tudomány) ..................118
A természetrombolás is okolható (Élet és Tudomány) ....118
Kedves Sárközy Gyurka! (Szil Gy.) ....................................127
Ismét a gyapjaslepke ..........................................................128
Magyar vadászfilmek elismerése........................................128
Könyvismertetés (Sárvári J.) ..............................................129
Államilag elismert fajta ......................................................131
Felhívás ..............................................................................132
Jegyzõkönyv az OEE Elnökségi ülésérõl, 
2005. március 24. (Molnár Gy.)..........................................134
Szakosztályi hírek (Haraszti Gy., Dr. Kosztka M., Iványi M.) 135
Csermely László (1930–2005) (Járási L.) ............................138
Abonyi István (1913–2005) (Pápai G.) ..............................138
Könyvismertetés (Dr. Szodfridt I.) ....................................139
Kiadvány jelent meg „Magyar Erdõk. A magyar
erdõgazdálkodás” címmel (Kovácsevics P.) ....................4/B3
50 év a baranyai erdõkért (Lázár A.) ..............................5/B2
A harmadik oldal (Dr. Sárvári J.)........................................141
Könyvsiker ..........................................................................148
Sajtótájékoztató a FAGOSZ március 17-i közgyûlésérõl ..151
Felhívások (Wisnovszky K.) ..............................................161
A táji jelleg megõrzésérõl (Dr. Szodfridt I.) ......................163
Jegyzõkönyv az OEE Küldöttközgyûlésérõl, 
2005. április 7. ....................................................................168
A Gödöllõi Helyi Csoport… (Ormos B.) ............................169
A Kecskeméti HCS… (Ormos B.) ........................................170
Epilógus (Prof. Dr. Solymos R.) ........................................170
Útban a világhír felé (Pápai G.) ........................................172
A harmadik oldal (Dr. Pethõ J.) ........................................174

AZ ERDÉSZETI LAPOK 2005. ÉVI TARTALMA



IV Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám (2006. január)

Erdész az erdõért, Erdõ az emberért – 60 év az
államerdészet szolgálatában ..............................................174
Erdõk és fák a Kiskunságban (Dr. Szodfridt I.) ................202
Faültetvények a dániai dûnés 
homokokon (Dr. Szodfridt I.) ............................................202
Tájékoztató a MEGOSZ május 23-i elnökségi ülésérõl és
közgyûlésérõl......................................................................203
Nyitni kék (Zétényi Z.) ......................................................206
Ötzi (Kertai E.)....................................................................210
Mátrakeresztesi özönvíz – 
„bûnbak” nélkül (Élet és Tudomány) ................................210
Jogsegélyszolgálat erdõgazdálkodók 
részére (Dr. Derzsenyi T.) ..................................................216
Szakosztályi hírek ..............................................................216
Lakatos Zoltán erdõmérnök (1930–2005) (Detrich M.) ..6/B3
Vágner László (1947–2005) (Kovács Gy.-né) ..................6/B3
Deninger István (1922–2005) (Schalkház L.) ..................6/B3
Bertram Blin levele Madas Andrásnak (Pápai G.) ......7–8/B2
Tóth János tudományos kitüntetése (Barna T.) ..........7–8/B2
A harmadik oldal (Zétényi Z.)............................................217
Erdészeti tárgyú elõadások a Talajtani 
Vándorgyûlésen (Dr. Szodfridt I.)......................................229
Megjelent (Élet és Tudomány) ..........................................230
Pilisi erdészek versenye (Apatóczky I.) ............................231
„A fába vágott fejsze” (Szakács L.) ....................................231
A STIHL IV. Országos Fakiteremlõ Versenye 
a budakeszi Szilfa-tisztáson................................................234
A Roth Kupa 2005. végeredménye ....................................236
Magyarországon az elsõ Zalahaláp ....................................237
MEGOSZ hírek, aktualitások (Dr. Sárvári J.) ....................242
Nyitni kék (Zétényi Z.) ......................................................248
Felhívás ..............................................................................249
Jegyzõkönyv az OEE Elnökségi ülésérõl, 
2005. június 14. ..................................................................250
Óbert Gyula (1929–2005) (Keszthelyi I.) ..........................251
Egyesületi tagdíjak és az Erdészeti Lapok 
költségtérítésének befizetése ............................................252
Szil István okleveles erdõmérnök (Puskás L.) ..................252
Vendel-forrás (Pápai G.) ....................................................253
Faszobrász a Zselicben (Pápai G.) ..............................7–8/B3
A harmadik oldal (Riedl Gy.) ............................................253
Jegyzõkönyv a MEGOSZ 2005. augusztus 5–6-án 
megtartott elnökségi ülésérõl ............................................262
Felelõtlenül kezelt szûrõmezõ (Schalkház L.) ..................263
Korlátozunk és védünk? (MEGOSZ) ..................................264
A rezgõnyár termesztésérõl (Dr. Szodfridt I.)....................267
Csontos István Koronglövõ Emlékverseny (Barna T.) ......270
Tisztelt Szerkesztõség! (Reményfy L.) ................................270
A jogász válaszol (Dr. Derzsenyi T.)..................................271
Dr. Tardy János természetvédelmi munkásságának 
elismeréséül Magyar Örökség Díjat kapott........................273
Kun Gábor levelét megírta (Pápai G.) ..............................273
Tájékoztatás ........................................................................274
Rókabunda (Reményfy L.)..................................................275
Dr. Wass Albert erdõmérnök is volt (Dr. Kollwentz Ö.) ..276
Könyvismertetés (Csóka Gy.) ............................................278
Vendégségben Németországban (Roland M.) ..................281
Buda Ernõ emlékére (Udvardy G.)....................................283
Selmecet idézték a Vackor várban (Pápai G.) ..................284
A IX. Erdõk Hete… (Pápai G.) ........................................10/B2

A harmadik oldal (Pápai G.) ..............................................286
Mit lehet tenni az elsivatagosodás ellen? (Sz. J.) ..............289
Kedves Erdész Kollégák! (Dr. Andor J.) ............................293
Az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács 
taggyûlése (Bíró L.) ............................................................296
Az Élet és Tudományban olvastuk ....................................296
A Guthi Erdészet krónikásai (Dr. Halmágyi J.)..................301
Madas András levele prof. dr. Mészáros Károlyhoz ..........303
Nemzetközi Erdészverseny (Szabó L.) ..............................305
MEGOSZ Nagyrendezvény ................................................306
A MEGOSZ levelezésébõl ..................................................309
Film a gyapjaslepkérõl (Csóka Gy.) ..................................310
Tönköl Péter Zoltán (1972–2005) ......................................314
Csányi Sándor (1923–2005)................................................314
Erdésznõk VIII. országos találkozója (Pápai G.) ..............315
A Werbõczy-forrás avatása (Peták I., Szabó L.) ................316
Minõsítés és tanévnyitó az erdei iskolákban (ForestPress) ....317
Deszpót László (1919–2005) (Kerekes K.) ........................318
Tóth József (1940–2005) (Sipos G.) ..................................318
Emlékek a Duna-Tisza közi erdõgazdálkodásról ..........11/B2
Az erdészeti oktatás  története (Dr. Mészáros K., dr. 
Varga Sz., dr. Péterfalvy J.) ..............................................11/B2
A somogyi erdõkért (Detrich M.) ..................................11/B2
A harmadik oldal (Pápai G.) ..............................................321
Az Amazonas gyorsan lélegzik (Élet és Tudomány) ........323
A biológiai változatosság megõrzése (ForestPress) ..........327
Helyreigazító ......................................................................333
A Guti erdõ (Pápai G.) ......................................................333
Erdõnevelés a trópusi erdõkben (Dr. Szodfridt I.)............339
Még mindig a 2006. évi erdészeti költségvetésrõl ............340
Kaán Károly verseny 13. alkalommal (Pápai G.) ..............343
Könyvismertetés (Dr. Kollwentz Ö.) ................................344
Zelimir Borzan: Imenik drveæa i grmlja (Dr. Bartha D.)......345
Helyi csoport titkári, szakosztályvezetõi értekezlet 
a Pilisben (Ormos B.) ........................................................345
A jogász válaszol (Dr. Derzsenyi T.)..................................346
Gyula bácsi másik arca (Pápai G.) ................................12/B2
Szodfridt István 75 éves..................................................12/B2
A harmadik oldal (Pápai G.) ..............................................349
A Kormány már az állami erdõk privatizációját 
készíti elõ? ..........................................................................353
FAO szakvélemény (ForestPress) ......................................357
A magánerdõ-gazdálkodás uniós lehetõségei ..................362
Ismeretterjesztés a szúkárosításról (Zétényi Z.) ................363
Az erdõk világa (Detrich M.)..............................................364
Nádai Magda új kötete ......................................................365
Forest Trapperek a Bécs–Budapest 
Szupermaratonon (Zétényi Z.) ..........................................367
Adatok hazánk vízgazdálkodásához (Dr. Szodfridt I.)......367
A jogász válaszol (Dr. Derzsenyi T.)..................................371
„Aranydiplomás évfolyamok emlékezõ 
könyvei” (Fuják J.)..............................................................378
OMÉK 2005 (Ormos B.) ....................................................378
Fehér Dániel emlékülés (Dr. Kecskés M.) ........................380
Jegyzõkönyv az OEE Elnökségi ülésérõl, 
2005. november 22. ............................................................381
Kõnig Tibor emlékére (1939–2005) (Zachar M.-né)..........382
WOOD-TECH 2005 (Ormos B.) ........................................383
Erdészek ólomlábakon (Dr. Tóth A.) ................................383

AZ ERDÉSZETI LAPOK 2005. ÉVI TARTALMA


