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Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2000.
november 9-én az EGERERDÔ Erdésze-
ti Rt. területén tartott ülést, melynek ta-
nácskozási része a mátrafüredi Vadas
Jenô Erdészeti Szakközépiskolában
folyt.

Az ülés résztvevôit köszöntötte Jung
László, az rt. vezérigazgatója, aki ezt kö-
vetôen tájékoztatást adott a részvénytár-
saságról, hangsúlyozva a természetközeli
erdôgazdálkodás és az azt megvalósítani
tudó technika fontosságát.

Ezt követôen Wágner Tibor fômér-
nök tájékoztatott a kötélpályás közelí-
tésrôl. Ismertette a kötélpályás közelítés
múltját és jelenét, annak alkalmazását
az EGERERDÔ Rt. területén. Magyaror-
szágon napjainkig kb. 40 kötélpályát
mûködtettek, ennek kb. a felét az
EGERERDÔ területén. Jelenleg szerte
az országban 10 pálya mûködik, abból
5 az EGERERDÔ Rt. területén. Közülük
egyet maga az erdôgazdaság, a további
négyet pedig vállalkozók üzemeltetik.
Szólt továbbá a kötélpályák alkalmazási
feltételeirôl, elônyeirôl, hátrányairól.

A szakosztályüléshez kapcsolódó te-
repi bemutatón a résztvevôk két mûkö-
dô kötélpályát tekintettek meg, neveze-
tesen:

– a Mátrafüredi Erdészet területén a
cseh LARIX–550 típusút (1. fénykép),

– a Felsôtárkányi Erdészet területén
pedig a magyar gyártmányú (Zsilvölgyi-
féle) EHK–300/10 (TIMBI) típusút (2.
fénykép).

A két pálya fô paraméterei a követ-
kezôk:

LARIX–550 kötélpálya:
– gyártó: Mendel Mezôgazdasági és

Erdészeti Egyetem Tanulmányi Erdô-
gazdaság Kutatóintézete (Csehország)

– tulajdonos és üzemeltetô:
EGERERDÔ Rt. Mátrafüredi Erdészete

– hatótávolság: 550 m
– teherbírás: 2 t
– tartókötél mérete: Ø16 mm
– vonókötél mérete: Ø11,2 mm
– segédkötél mérete: Ø5 mm
– árbócmagasság: 6,4 m
– meghajtás: traktorról (Zetor–10540),

hárompont felfüggesztéssel
– erôátvitel: mechanikus
EHK–300/10 (TIMBI) erdészeti

hidraulikus kötélpálya:
– gyártó: Zsilvölgyi László (Eger)
– tulajdonos és üzemeltetô:

Polgár Zoltán vállalkozó (Felsôtárkányi
Erdészet)

– hatótávolság: 300 mm
– teherbírás: 1 t
– tartókötél mérete és típusa: Ø16 mm,

zártpászmás, Seale, acélbetétes
– vonókötél mérete és típusa: Ø10 mm,

zártpászmás, Seale, acélbetétes
– szerelôkötél mérete: Ø5,5 mm
– árbócmagasság: 7 m
– kocsi tömege: 200 kg
– meghajtás: traktorról

– teljesítményigény: min. 40 kW
– erôátvitel: hidraulikus; Danfoss és

Hydromatic egységek, valamint Danuvia
útváltók

– vezérlés: kézi és elektromos.
Az ülés résztvevôi megállapították,

hogy a kötélpályás közelítés a mere-
dek, szabdalt területeken, továbbá a kí-
méletes közelítés végett magasabb költ-

Szakosztályi hírek
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ségvonzata ellenére szükséges és alkal-
mazandó.

A kötélpályákon kívül a résztvevôk
még megszemlélhettek két hidrauli-
kus daruval szerelt terepjáró teher-
gépkocsit, nevezetesen egy
URAZ–4320-ast, melyet KCR–5010 tí-
pusú hidraulikus daruval (3. kép) és
egy honvédségi készletbôl kivont
összkerékhajtású (6x6) RÁBA-t, me-
lyet LOGLIFT–815-ös típusú hidrauli-
kus daruval szereltek (4. kép). Az
összeépítéseket és a tehergépkocsik
erdészeti felépítményének gyártását
az EGERERDÔ Rt. Mûszaki Üzeme
(Eger-Felsôtárkány) végezte.

A szakosztályülésen részt vett Káldy
József, az OEE elnöke is, aki köszöntöt-
te a szakosztály tagjait és tájékoztatást
adott az OEE aktuális eseményeirôl.

Az egyebek között megvitatta a szak-
osztály a 2001. évre tervezett programját.

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti az EGERERDÔ Rt.-t
– több, mint 50-en vettek részt (köztük
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Karának 9 fôs hallgatói cso-
portja is, akik ebben a félévben a Kötél-
pályák, kötéldaruk címû szakirányú
tantárgyat hallgatják).

Dr. Horváth Béla
szakosztály-elnök

* * *

Az OEE Táj- és Környezetfejlesz-
tési Szakosztálya a Magyarországi
Zöld Kereszt Egyesülettel közös rende-
zésben 2000. november 14-én tartotta
ülését. A bevezetô elôadást Gyulai
Iván, a Miskolci Ökológiai Intézet igaz-
gatója „A mai fejlôdés kritikus pontjai” –
erdészeti szempontból is – címmel tar-
totta, amelynek kapcsán aktív véle-
ménycsere bontakozott ki. Ezt követô-
en szervezeti kérdések és a jövô évi
programok megvitatására került sor.

A szakmailag és látszólag távol esô té-
ma igen érdekfeszítô volt. A széles vetü-
letén túl szakágunk számára is nagyon
idôszerûnek bizonyult. Az elôadó a
fenntartható fejlôdés esélyeit latolgatva
számos ellentmondásra utalt, és úgy vé-
li, hogy ettôl távol áll a világ. Annak el-
éréséhez több alapelvnek kellene meg-
felelni, amelyek érvényesüléséhez a fel-
tételek erôsen megkérdôjelezhetôk.

A tartamosság elvéhez kellôen is-
merjük-e az erôforrások fenntartható
használatát?

Az ökológiai rendszerek eltartóké-
pességének kapacitásvizsgálatát elvé-
geztük-e?

Az erôforrásokhoz való igazságos
hozzáférés feltételei biztosítottak-e?

Gondolkodásunk változott-e az ed-
digi analitikusból a holisztikus irányá-
ba?

Mai felkészültségünknél szinte vala-
mennyi elvi kérdés megválaszolhatat-
lan, és ezek a korszak kihívásai! Vagyis
mennyi a rendelkezésre álló környezeti
erôforrástér? Ezekkel szemben a fejlett-
ség ma általánosan használt mutatói a
GDP (hazai bruttó termék) és a GNP
(hazai nettó termék és szolgáltatások
összességét jelentô) gazdaságfejlettségi
mutatók. Elmozdulást jelent a fejlettsé-
get szélesebb körben értelmezô ISEW
(Index of Sustainable Economic
Welfare), Fenntartható Gazdasági Jólé-
ti Index, amely már távlatosabb. Ezek-
bôl jelzésértékû következtetésekre hív-
ta fel a figyelmet, mivel az utóbbi muta-
tó arányosan reflektál a környezet álla-
potára, értékrendjére is. Ezen belül az
erdô mint energiaforrás holisztikus
szemléletben és a természeti rendsze-
rek hatásmechanizmusában jelentôs
szerepet tölt be.

Az elôadás további gondolatai a kö-
vetkezôkben összegezhetôk:

• Az elôadó szerint az elterjedt
GDP, de a GNP is rendkívül tökéletlen
fejlettségi mutató, mert pl. egy ország
produktumába olyan teljesítményeket
is beszámolnak, amelyek nem növelik
a gazdaságot. Egyrészt, mert a termé-
szeti katasztrófák elhárítási vagy kór-
házi beszállítás költségeiként növelik a
gazdaság teljesítményét. Másrészt pl.
miközben a levegô-, vízszennyezéssel
stb. egyre több természeti erôforrást
pusztítunk – fogyasztva a jóléti ala-
punkat –, a tisztítási költségek beszá-
mítódásával növeljük a fejlettséget mu-
tató GNP-t. Ha belegondolunk, nyil-
vánvaló az ellentmondás, amit a politi-
kusok nem vesznek tudomásul. Az or-
szág állampolgárai pedig elhiszik,
hogy növekvô gazdaságban élnek, mi-
közben nô az erózió, pusztul a termé-
szet és károsodik az ózonburok stb. Ez
a hanyatlás a GNP-vel mérhetetlen. Vi-
szont vannak már, akik a valóságos
folyamatok bizonyítására igyekeznek
másféle mutatókat is megalkotni. Nyu-
gaton egyre több „úttörô mûhely” kezd
a közgazdasági, de a szakmai – fôleg
környezetügyi – kérdésekben elôre te-
kinteni és a tudományos életbe be-
épülni.

• Hasonló kezdeményezés ered-
ményének tekinthetô a fentebb jelzett
ISEW index, mint olyan átfogó élet-
színvonal-mutató, amelynek értéke

az átlagos fogyasztáson, elosztási
egyenlôtlenségeken, a természeti kör-
nyezetben okozott károk költségein
alapul. Természetesen a különbözô
mutatók más-más fejlettségi, jóléti
szintet mutatnak, amelyek segítenek
az országok ökológiai helyzete és
gazdasági viszonyának reálisabb
megítélésében, adott esetben a helyes
diagnózis kialakításában. Pl. az Egye-
sült Államokban, amíg a GNP szerint
nô a gazdaság, addig az ISEW szerint
jelentôsen csökken a jólét, a társadal-
mi prosperitás.

• Egy másik alternatív mutató az
„Ökológiai láblenyomatunk”. Ennek
koncepcióját M. Wackernagel és W. E.
Rees 1991-ben tette közzé. Szerintük
minden egyes ember, csoport elfoglal
bizonyos teret a föld felszínébôl azál-
tal, hogy megtermeljük életünk kielé-
gítéséhez szükséges javainkat, ill. ott
„feldolgoztatjuk” a természettel azokat
a hulladékokat, amelyeket „kibocsá-
tunk”. Számításaik azt mutatják, hogy
egy város lakossága nemcsak akkora
teret foglal el, ahol az életük „zajlik”,
hanem annál jóval nagyobbat. Azt a te-
ret, ahonnan erôforrásai származnak,
s azt is, amely ahhoz szükséges, hogy
hulladékait eliminálja stb. Nyilván
mind az egyes embernek, település-
nek, mind nemzetnek együtt is megha-
tározható a „láblenyomata”, amely a
különbözô erôforrásokhoz köthetô te-
rületekbôl tevôdik össze. Vagyis az a
terület/tér, amelyet „felhasználunk” te-
lepülésként – házak, utak, infrastruk-
túra – vagy amely ahhoz szükséges,
hogy ellássuk magunkat élelmiszerrel,
fával stb. Tehát a „láblenyomat”, mint
indikátor megmutatja, mekkora tényle-
ges teret használunk fel életünkhöz.
Így „megbecsülhetô”, kiszámítható a
rendelkezésünkre álló tér, a föld tény-
leges eltartóképessége. Az is nyilván-
való, hogy a mai gazdaságot a világ
erôforrásaiból merítették. A számítá-
sok kimutatták, az elmúlt évszázad fo-
lyamán hogyan nôtt a fejlett országok
„ökológiai láblenyomata”, terhelése, s
ahogy nôtt, úgy csökkent a hasznosít-
ható, produktív földfelszín. A szerzôk
a terresztris – késôbb a tengeri – öko-
szisztémák figyelembevételével is ki-
számították az ökológiailag produktív
földterületek és az ökológiai láblenyo-
mat különbségeit, amelyek alapján
meghatározták az ökológiai deficiteket.
A bizonytalanságok ellenére megdöb-
bentôek és figyelmeztetôek a számok,
amelyekbôl következzen néhány mu-
tató:
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A számok azt mutatják, hogy a föld
minden emberére számított eltarthatósá-
gi feltételt már 1997-ben 0,7 ha-ral meg-
haladtuk. Érzékeltetik továbbá azt, hogy
az erôforrások fenntarthatóságának van-
nak kritikus pontjai. Nehéz feladat a szo-
ciális jobblét elérése anélkül, hogy az
ökológiai eltartóképességet csökkente-

nénk? Ezért is fontos a tájegységi erôfor-
rások kíméletes használata vagy a helyi
tôke kiáramlásának korlátozása, belsô
körfolyamatok elôsegítése, figyelemmel
több szerves fejlôdést korlátozó jelen-
ségre stb. (A „kihelyezett tôke” kizsák-
mányolja a helyi erôforrásokat.) A ter-
mészeti környezetet érintô minden be-

avatkozás tehát gondosabb költségha-
szon elemzést igényel, az erdônél is,
mint egyik igen felértékelôdô, megújuló
természeti erôforrásnál. Ezekhez alapve-
tô az eddig beidegzôdött gondolkodás-
mód irányváltoztatása.

A véleménycserébe bekapcsolódtak:
dr. Mészáros M., dr. Sípos Á., Jancsó G.,
Kis F., dr. Zádor M., Köveskuti Gy., Pap
E., dr. Tarján L.-né, dr. S. Nagy L.

Az elôadást követôen javaslatok
hangzottak el a 2001. évi munkaprog-
ramra, folytatva a hasonló jellegû témák
megvitatását. A Szakosztály keressen le-
hetôséget tapasztalatcsere jelleggel ki-
helyezett ülések szervezésére. A vidék-
fejlesztés új kihívás, amelyben ajánlatos
a közremûködés formáit kialakítani.

Dr. S. Nagy. L.
szakosztály-elnök

Az 1997. évi népességi viszonyok alapján

Ökológiai Ökológiai Ökológiai 
kapacitás lábnyom deficit
(ha/fô) (ha/fô) (ha/fô)

Világ népességére vetítve 2,1 2,8 –0,7
Hollandia népességére vetítve 1,7 5,3 –3,6
India népességére vetítve 0,5 0,8 –0,3
Japán népességére vetítve 0,9 4,3 –3,4
Magyarország népességére vetítve 2,1 3,1 –1,0
Németország népességére vetítve 1,9 5,3 –3,4
Egyesült Államok népességére vetítve 6,7 10,3 –3,6

Véssey Tibor
aranyokleveles erdômérnök

(1917–2000)

Családja, barátai, munkatársai és ismerôsei
2000. december 4-én vettek végsô búcsút
Véssey Tibor barátunktól a
Magdolnavárosi plébániatemplomban,
meghitt, bensôséges gyászmise keretében.
Hosszú, tevékeny, szép életpálya ért ezzel
véget.

Az elmúlt XX. század elsô felében jól is-
mert, nagy Véssey-család tagjaként 1917.
június 10-én Tatabányán született. Közép-
iskoláit a gyôri bencés gimnáziumban
kezdte és a pesti Madách Gimnáziumban
fejezte be. 1936-ban iratkozott be Sopron-
ban a Mûegyetem Bánya-, Kohó- és Erdô-
mérnöki Karára, és ott szerzett 1941 októ-
berében erdômérnöki oklevelet.

Szakmai életpályájának elsô, az akkori
történelmi idôkre jellemzô, meglehetôsen
hányatott szakasza Kárpátalján kezdôdött.
1941 novemberében a Bustyaházai Erdô-

igazgatósághoz kapott kinevezést. A hiva-
talos esküt ott tette le, és annak állomá-
nyában volt egészen a háború végéig, de
hivatali kinevezésével egy idôben behív-
ták katonának. Tényleges katonai szolgá-
latát 1941 októberétôl 1942. szeptember 1-
jéig a komáromi tábori tüzérezrednél töl-
tötte. Onnan – a geodéziai képzettséggel
rendelkezô mérnökök részére kiírt pályá-
zat elnyerésével – a Honvéd Térképészeti
Intézethez került, és katonai szolgálatként
– sok más erdômérnökkel együtt – a bécsi
döntésekkel 1938 és 1940 között vissza-
csatolt kárpátaljai és erdélyi területek ha-
tárkijelölésének háromszögelési munkái-
ban vett részt.

1944 végén orosz fogságba esett. On-
nan – feltehetôen a Bustyaházára történt
kinevezésének és így kárpátaljai illetôsé-
gének köszönhetôen – viszonylag hamar
kiszabadult és 1946 májusában már a
MÁLLERD Budapesti Erdôigazgatóságá-
nak pusztavacsi erdôgondnokságához ka-
pott beosztást. 1946 közepén a volt német
tulajdonú birtokokat – nemzetközi egyez-
mény alapján – szovjet tulajdonba kellett
átadni. Pusztavacs Coburg herceg birtoká-
hoz tartozott, így a tulajdonrendezés kö-
vetkeztében az is a Magyarországi Szovjet
Javakat Kezelô Hivatal fennhatósága alá
került. Az ott dolgozóknak, Véssey Tibor-
nak is, kötelezvényt kellett aláírniuk, hogy
az új szervezetben vállalják a munkát.

Ebben a helyzetben, kétéves pusztavac-
si erdôgondnoki szolgálat után, 1948 végén
az ugyancsak a Szovjet Javakhoz tartozó
cserépfalui erdôgondnoksághoz helyezték
át, szintén erdôgondnoki megbízással. Idô-
közben azonban, 1950 elején a Szovjet Ja-
vak kezelésében lévô birtokokat átadták a
magyar államnak, így a cserépfalui erdô-

gondnokság, egész személyzetével együtt,
az Egri, majd a Miskolci Erdôgazdasági
Nemzeti Vállalat felügyelete alá került. Ti-
bor itt dolgozott 1950 közepéig.

Ezt követôen rövid ideig az Ikervári Er-
dészeti Szakiskolán, majd 3 évig a Fertôvi-
déki Erdôgazdaság szanyi erdôgondnok-
ságán, ezután 6 éven át, egészen 1960 vé-
géig a Bajai, illetve a Dunaártéri Állami Er-
dôgazdaságnál dolgozott, fômérnöki, illet-
ve fahasználati vezetôi munkakörben.

Ez utóbbi már életének megállapodott,
kedves, örömteli idôszaka volt. Az egész,
mintegy 40 ezer hektár kiterjedésû, a faki-
termelés terén legnagyobb erdôgazdaság
fahasználati és fakereskedelmi tevékeny-
ségét irányította eredményesen, nagy
megbecsülés mellett. Az ô kezdeményezé-
sére valósult meg akkor, a faanyagmozga-
tás ésszerûsítése céljából a Pörböly–
Gemenc dunai rakodó közötti erdei vasút
építése is, melynek tervezésében is tevé-
kenyen részt vett.

1960 végén az Országos Erdészeti Fô-
igazgatóság tervfôosztályára kapott meg-
hívást. Azt elfogadta, így 1961–1967-ig az
OEF, majd annak 1967. évi megszûnésétôl
kezdve egészen 1978. március 15-én be-
következett nyugdíjazásáig a MÉM köz-
gazdasági fôosztályába beolvadt erdészeti
részlegekben, 17 éven át ugyanannak a
kis csapatnak szeretett és megbecsült tag-
jaként dolgozott.

Az 1960-as években nagyszerû munkát
végzett, Makkay Zoltánnal és Bárdosy Lász-
lóval együtt, a fakitermelés választék-össze-
tételének és jövedelmezôségének javítása
érdekében az addig ismeretlen új választé-
kok, a bordafa, bányadorong és féldorong
termelésének bevezetése, majd – Krasznai
Jánossal együtt – a papírfatermelés jelentôs


