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Millenniumi bál
Az Országos Erdészeti Egyesület prog-
ramjában meghirdette a társszervezetek-
kel való együttmûködést, a baráti szel-
lem ápolását, a millennium megünnep-
lését, a természetvédelemben és a vad-
gazdálkodás területén dolgozó kollé-
gákkal jobb viszony kialakítását. Az el-
múlt évben a Vadászati Millenniumi Bi-
zottság kezdeményezését elfogadva a
Madarak és Fák Napja alkalmából az or-
szág hat helyén történtek közös meg-
emlékezések, emléktáblák avatásával
egybekötve. A kezdeti sikereken felbuz-
dulva közös elhatározás született, hogy
a korábbi években csak vadászbálként
meghirdetett, Gellért Szállóban rende-
zett bálhoz csatlakozzanak az erdészek
és a természetvédôk is. A gondolatot tett
követte, és hamarosan az illetékes veze-
tôk egyetértésével megkezdôdhetett a
közös bál szervezése. Az erdészek haj-
danán a Gellért Szálló termeiben ren-
dezték éves báljukat, itt volt az alkalom
a régi hagyomány újraélesztésének. A
bál alkalmával mód nyílhat kötetlen kö-
rülmények között a különbözô szakte-
rületeket képviselô kollégák barátságos
viszonyok közötti eszmecseréjére. Re-
méljük, a szórakozás mellett ezen a té-
ren is sikerült jó hangulatot teremteni.

A bálra érkezôket a szervezôk fogad-
ták, a hölgyeket rózsaszállal. A Gellért
Szálló reprezentatív fürdô folyosóján és
a Duna teremben kerültek az asztalok
megterítésre. Az Egyesület kis küldött-
sége a Duna teremben kapott helyet,
ahol a bál alkalmából vadászati témájú
festmények kerültek kiállításra. A va-
csora az alkalomhoz illô vadétel-külön-
legességek voltak, például mézes gön-
gyölt vadhús. A bort a támogatók bizto-
sították. Az ízletes vacsora elôtt azért a
bál megnyitására is sor került. Cintula
mondta az összekötô szövegeket, a tôle
megszokott humorral. A bált a
vadászkürtösök zeneszámai vezették
be, majd dr. Skultéty Sándor, a KÖM ál-
lamtitkára köszöntötte a résztvevôket
és nyitotta meg a bált. Egyesületünk
képviseletében dr. Viharos Zsolt alel-
nök köszöntötte a megjelenteket. A tán-
cosok bemutatója után a bálozók vehet-
ték birtokba a táncteret. A talpalávalót a
Bergendy szalonzenekar szolgáltatta a
tôle megszokott profi módon. A bál
hangulatát a zenekar három bájos éne-
kesnôjének produkciója nagymérték-
ben emelte. Nem csak a különbözô
hangszínük és a rendkívül nehéz dalok
elôadása volt figyelemreméltó, hanem
az önfeledt elôadásmód is. Állandóan

mosolygós arcuk, könnyed táncuk
megkapó volt. Nemcsak szórakoztat-
tak, hanem a táncolókkal együtt részt-
vevôi voltak a bálnak. Természetes,
hogy folyamatosan tele volt a tánctér, ki
táncolt, ki hallgatta a zenét, ki nézte is a
zenekar produkcióját, mely koncertnek
sem volt utolsó.

Az erdészeket népes tábor képviselte,
az erdészeti részvénytársaságok képvi-
seletében, de megjelent az ÁPV Rt. és a
Kincstár erdészeti vezetôje is. A termé-
szetvédelem területén dolgozó kollégáik
is a bálozók között voltak, legtöbben a
vadászok vettek részt a rendezvényen,
fôleg ha a másik két területrôl is oda szá-
mítjuk a fegyverforgatókat.

A tánc szünetében kerültek kisorso-
lásra a felajánlott tombolatárgyak, me-
lyek vadászati eszközök, mûvészeti tár-
gyak és vadászati szolgáltatásokból te-
vôdtek össze.

Bízunk benne, hogy a kezdeménye-
zés további felkarolásra talál, talán na-
gyobb erdész részvétellel, támogatás-
sal. Nem vitatható, hogy ilyen jellegû
bálokra is szükség van, de a tagság na-
gyobb részvételét megengedô helyi er-
dôgazdasági és a visegrádi egyesületi
bál megrendezésére továbbra is igény
van.

Ormos Balázs
*

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2001.
február 15-én megtartotta évnyitó szak-
osztályülését. Az ülésen résztvevôk el-
fogadták a 2001. évi munkatervet, ja-
vaslatot tettek az egyesületi kitünteté-
sekre, valamint támogatásukról biztosí-
tották azt a kezdeményezést, amely
Modrovich Ferenc professzor szobrá-
nak felállítását tervezi az Alma Mater
botanikus kertjében.

A szakosztályülés további részében
megvitatták az erdészeti utak létesítésé-
nek eljárását. Dr. Kosztka Miklós elôadá-
sában elemezte az engedélyezés és ter-
vezés folyamatának összefüggéseit. Rá-
mutatott arra, hogy a hatósági egyezteté-
seknek, a hatósági eljárásoknak megfe-
lelôen a tervezés folyamatát különbözô
tervfázisokra kellene bontani (tanul-
mánytervi, engedélyezési tervi, építési
tervi fázisok), amelyek mindegyikéhez
különbözô tervtartalmat kellene megha-
tározni, ami egyben alapvetôen meg-
szabja a tervezési szerzôdések tartalmát,
valamint a tervezôi díjakat. Dr. Pájer Jó-
zsef egyetemi docens, a Környezettudo-
mányi Intézet Környezet- és Természet-
védelmi Tanszékének vezetôje adott ki-
egészítést a környezeti hatásvizsgálat tar-
talmi és eljárási szabályairól. A szakosz-

tályülésen az elôadásokban elhangzot-
tak alapján elemezték a 31/2000. (VI 26.)
FVM rendelet 9. számú, „Az erdészeti
magánút tervezésének, valamint az er-
dészeti hatósági engedélykiadásának
feltételei” címû mellékletét.

A szakosztály örömmel vette tudo-
másul, hogy a 9. melléklet 9. pontja ha-
tározottan állást foglal az Erdészeti Utak
Tervezési Irányelveinek használata és a
tervezôi jogosultság kérdése mellett,
mert mindkettô az erdômérnöki hiva-
tás, az erdômérnöki diploma védelmét
jelenti, egyben védelmet nyújt egy
olyan tevékenységnek, amelyet szak-
szerûen csak erdômérnök vagy az erdô-
gazdálkodás gyakorlatát mélyen megis-
merô szakember tud végezni.

Dr. Kosztka Miklós

Magánerdô-gaz-
da tanfolyam
Második alkalommal került sor Magán-
erdô-gazda tanfolyam szervezésére Vas
megyében, azonban a tavalyelôtti tan-
folyam sikerén felbuzdulva a tanfolyam
átlépve a megyehatárt, Gyôr-Moson-
Sopron és Zala megyét, vagyis az FVM
nyugat-dunántúli régióját érintette.

Konkrétan Vas megyében öt város:
Szombathely, Szentgotthárd, Sárvár,
Vasvár, Körmend, valamint Sopron és
Zalaegerszeg adott otthont a tanfolyam-
nak.

Az 1998. évi tapasztalatokat felhasz-
nálva a tanfolyamot november vége és
december közepe között tartottuk pén-
tek délután, illetve szombat-vasárnap
délelôtt.

Az elôadások az alábbi témákat érin-
tették:

Erdôtörvény, Erdôgazdálkodók beje-
lentkezése, Erdôgazdálkodás támogatá-
si rendszere, Körzeti erdôtervezés,
üzemterv, Éves erdôgazdálkodási terv,
elszámolás, ellenôrzés, Termôhely, ál-
lományalkotó fafajok, Erdôgazdálko-
dás-erdômûvelés, Erdôgazdálkodás-fa-
használat.

A fenti hét témakör elôadásai két na-
pon át öt-öt órában kerültek „terítékre”,
azonban az elôadások megkezdése
elôtt egy nyolcadik témakört is megem-
lítettünk – mint bizonyára Önök is kita-
lálták – e „téma” az Országos Erdészeti
Egyesület volt.

Tanfolyamunk nem titkolt célja volt
– természetesen a szakmai ismeret-
anyag átadása mellett –, hogy patinás
egyesületünket megismertessük az er-
dôtulajdonosokkal, és lehetôség szerint
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erôsítsük egyesületünket a teljes erdô-
terület közel felét kitevô magánerdôk
tulajdonosaival.

A tanfolyamon résztvevôk tananyag
gyanánt kaptak egy-egy „Útmutató a ma-
gánerdô-gazdálkodók részére – Az erdô-
gazdálkodás jogszabályi háttere” (össze-
állította: Illés Péter) címû egyesületi kiad-
ványt, valamint egy erdôgazdálkodási is-
mereteket tartalmazó sillabuszt (szer-
kesztette: Bejczy Péter–Illés Péter) és egy
aktuális, érvényben lévô erdôgazdálko-
dási formanyomtatvány-gyûjteményt.

A tanfolyam teljes költségét az FVM
Agrár Marketing Centrum Kht. Nyugat-
dunántúli Regionális Irodája finanszí-
rozta, beleértve a jogszabályi útmutató
és a sillabusz nyomdai költségeit is.

Az anyagi támogatást a Szombathelyi
Csoport pályázata alapján nyertük el.
Ezen támogatás természetesen az elô-
adói díjakat és az egyéb dologi kiadá-
sok költségeit is tartalmazta.

A tanfolyamon közel 600 résztvevôt
regisztráltunk, és a sikert a magas lét-
számon kívül abban is mérhettük, hogy
a résztvevôk közel 10%-a rendelt az
„Erdôgazdák új könyvé”-bôl, mely tényt
igazán örvendetes „pozitív visszajelzés-
ként” értékeltünk, mint elôadók!

A Mezôgazda Kiadó 20% enged-
ményt adott a tanfolyamunk keretén
belül rendelt könyvekre.

Külön köszönetet szeretnénk mon-
dani az FVM Agrár Marketing Centrum
Nyugat-dunántúli Regionális Irodájának
és vezetôjének, Keszei Andreának,
hogy támogatásukkal lehetôvé tették a
tanfolyam megtartását.

Természetesen nem feledkezhetünk
meg szakmánk szervezeti „alapkövei-
rôl”, az Erdészeti Részvénytársaságok
és az Állami Erdészeti Szolgálatok segít-
ségérôl sem!

Végezetül meg szeretném köszönni
minden résztvevô kollégánk segítségét,
néhány nevet a teljesség igénye nélkül
kiemelve: Roth Matthaea, Illés Péter,
Bejczy Péter és Vissi Géza fô szervezôk-
nek, valamint Balogh Csaba és Marth
József kollégának, köszönet az „együtt
töltött hétvégekért”.

Végezetül – teljesen aktuálpolitika-
mentesen – „csak a csattanó kedvéért”
külön büszkék lehetünk arra, hogy az
FVM költségvetési kerete abszolút poli-
tikamentesen egy igazán jó és hasznos
ügyet is szolgálhatott, nevezetesen ha-
zai erdôgazdálkodásunk nyugat-du-
nántúli magánerdô-gazdálkodásának
fejlôdését.

Bejczy Péter
Szombathelyi Csoport titkár

Szakmai nap
A Gyôr-Moson-Sopron megyei Magán-
erdô Gazdálkodási és Környezetvédô
Helyi Csoport magánerdô-gazdálkodási
nyílt szakmai napot tartott.

Elôadások-témák:
A Gyôr-Moson-Sopron megyei ma-

gánerdô-gazdálkodás állami támogatá-
sa 2000-ben; kilátások és lehetôségek
2001-ben és 2002-ben. (Bonczó Kál-
mán igazgatóhelyettes, Állami Erdésze-
ti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága)

Fafajmegválasztási irányelvek a Gy-
M-S megyei magánerdô-gazdálkodók
erdôsítéseiben (erdôfelújításaiban, er-
dôtelepítéseiben). (Szkalák Gyula igaz-
gató, ÁESZ Szombathelyi Igazgatósága)

Kérdések és válaszok az elôadások-
ban elhangzottak kapcsán.

Megyei Agrárkamaránk fejlesztési
tervei a 3. évezred küszöbén. (Modok
Jenô, a Gyôr-Moson-Sopron megyei Ag-
rárkamara titkára)

Megyénk vadgazdálkodása; a ma-
gánerdô-gazdálkodás kapcsolata a vad-
gazdálkodással, vadászattal; az erdei
vadkárigények rendezési lehetôségei és
módjai. (Kérdésekkel és válaszokkal)
(Pintér Csaba, az FVM Gy-M-S megyei
Földmûvelésügyi Hivatala Vadászati és
Halászati Felügyelôségének vezetôje)

Az Országos Erdészeti Egyesület
2001. évi munkaterve, kiemelten: a ma-
gánerdô-gazdálkodással kapcsolatos
programok. (Dr. Péti Miklós, az OEE
magánerdô-gazdálkodási alelnöke)

Rövid beszámoló Helyi Csoportunk
2000. évi tevékenységérôl és 2001. évi
munkatervérôl

A magánerdô-gazdálkodással kap-
csolatos adózási tájékoztató és adóta-
nácsadás

Felkért közremûködôk:
Szabó Lajos, az APEH Gy-M-S me-

gyei Igazgatóságának fômunkatársa,
a MEGOSZ adószakértôje,

Kozma Béláné gyakorló erdôgazda,
közgazdász, HCS-tagunk

Felkért hozzászóló: Dr. Péti Miklós, az
OEE magánerdô-gazdálkodási alelnöke

Bolla Sándor Helyi Csoport titkár ki-
váló munkát végzett. A közel száz meg-
jelent érezhette, hogy az OEE törôdik a
magánerdô-tulajdonosokkal.

*
Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosz-
tály március 1-i ülésén a hidrológiai vi-
szonyok erdészeti értékelési rendszeré-
vel és kategorizálásával, ennek elvi
megfontolásaival és gyakorlati tapaszta-
lataival foglalkozott. A témakör jellege
miatt a rendezvényre az Állami Erdé-
szeti Szolgálat munkatársai is meghívást
kaptak, elôadóként és résztvevôként
egyaránt.

A vízviszonyok – más termôhelyi
összetevôkkel együtt, de önmagukban is
– meghatározzák az erdô létének lehetô-
ségét és létezésének minôségét. Hazánk
változatos természeti, s benne vízháztartá-
si adottságait tükrözô erdei ezt különösen
jól illusztrálják. Az erdôvel foglalkozó, azt
tervezô, mûvelô, használó erdésznek fi-
gyelembe kell vennie a hidrológiai viszo-
nyokat, amelyhez a rendszerezés és a ka-
tegorizálás nyújt segítséget. A mindennapi
alkalmazás során egyrészt kérdések me-
rülhetnek fel, másrészt olyan szakmai ta-
pasztalatokra lehet szert tenni, amelyeket
idônként talán érdemes megvitatni vagy
egyszerûen másokkal is megosztani.

A szakosztályülés elsô részében a
NYME Erdômérnöki Kar Termôhelyis-
merettani Tanszékének munkatársai a
hidrológiai viszonyok figyelembevéte-
lének és kategorizálásának lehetôségei-
rôl tartottak ismertetést. A hazánkban
alkalmazott rendszert dr. Bidló András
mutatta be, a németországi értékelési
módszerekrôl dr. Heil Bálint, a románi-
ai sajátosságokról pedig dr. Kovács Gá-
bor tartott elôadást.

Ezt követôen a vízviszonyokat tekint-

Szabó Lajos Bolla Sándor Péti Miklós
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ve meglehetôsen eltérô termôhelyi sajá-
tosságú térségek tapasztalatairól hallhat-
tunk, amelyek értelemszerûen a téma-
kör más és más vonatkozásait érintették.
Bognár Gábor, az ÁESZ Kecskeméti
Igazgatóságának munkatársa a Duna-Ti-
sza közi homoktalajok, Havas Tibor
(ÁESZ Zalaegerszegi Igazgatóság) a kö-
tött talajú és lényegesen csapadékosabb
zalai termôhelyek, Kovács József (ÁESZ
Pécsi Igazgatóság) pedig a Duna hullám-
téri és mentett oldali ártéri területeinek
jellemzôivel foglalkozott. A különféle
termôhelyeken a hidrológiai viszonyok-
ban a vízkörzési rendszer más-más ele-
me, illetve tényezôje játszik meghatáro-
zó szerepet, mint a csapadékviszonyok,
a talajvízszintek alakulása, a talaj vízve-
zetô és víztartó képessége vagy éppen
az elöntések gyakorisága és tartóssága.

Talán nem vitatható törekvés, hogy
többet tudjunk a termôhelyi és benne a
hidrológiai viszonyokról. A mindenna-
pi gyakorlat igényein túl e törekvés
szükségességét és aktualitását indokol-
ják a természetvédelemmel kapcsolatos
idôrôl idôre fellángoló viták, a tervezett
nagyobb szabású erdôtelepítések és
nem utolsósorban a „Zöld könyvek”
közeljövôre tervezett megújítása is.

Kucsara Mihály

Tájékoztató
Az OEE Táj- és Környezetfejlesztési
Szakosztálya az ezredév elsô szakosz-
tályülését 2001. február 22-én tartotta az
MTESz központi épületében a Magyar-
országi Zöld Kereszt Egyesülettel közös
rendezésben. A Szakosztály elnöke be-
vezetôjében kiemelte, hogy a szakosz-
tály – a táj, mint integráló tényezô jelle-
ge szerint – a szakmaközi kapcsolatépí-
tés és nyitás jegyében a közös érdekû
témák megvitatásával kívánja a szak-
mánk jogos elismertségét, illetve az ér-
demibb együttmûködést szolgálni.

A napirend keretében két téma kap-
csán alakult ki élénk véleménycsere: dr.
Bencze Tibor PM közigazgatási fôtaná-
csos, osztályvezetô a vidékfejlesztés, az
agrárgazdaság és a környezetvédelem
kérdéseirôl tájékoztatott, különös tekin-
tettel a közelgô EU-csatlakozásra. Szedlák
Tamás FVM tanácsos pedig az erdôgaz-
dálkodás, -telepítés és az EU-s csatlakozá-
si folyamat összefüggéseit, ill. a vidékfej-
lesztésben betöltött szerepét taglalta. A
rendezvényt idôszerûségére tekintettel
megtisztelte Holdampf Gyula, az FVM Er-
dészeti Hivatal elnökhelyettese.

Dr. Bencze T. elôadásában vázolta:

Magyarország az EU-csatlakozást illetô-
en a legfelkészültebb országok közé
tartozik. Ennek ellenére igen sok a ten-
nivaló, hogy ne vesztesei, hanem nyer-
tesei lehessünk az elôttünk álló folya-
matnak. Az EU a 2000–2006-os idôszak-
ra kialakított és elfogadott – AGENDA
2000 néven ismertté vált – célkitûzései
között a vidékfejlesztést a mezôgazda-
sági politikája második pilléreként dek-
larálta. Az agrárgazdasággal kapcsola-
tosan áttekintést adott az EU mezôgaz-
dasági politikájának, támogatási rend-
szerének történelmi alakulásáról és ar-
ról, hogy milyen okok, illetve érdekek
vezettek azoknak a szakaszonkénti vál-
toztatásához. Rámutatott azokra az ér-
dekviszonyokra, amelyek a cselekede-
teket befolyásolják, és amelyek számí-
tásba vétele nélkül saját érdekeinket
sem tudjuk érvényesíteni.

Az agrárgazdálkodás, vidékfejlesz-
téssel együtt a környezetvédelem is a tár-
gyalások elôterébe került. Ilyen össze-
függésben fô cél a vidéknek deklarált –
elmaradott – jellegében a 120 fô/km2 la-
kósûrûség alatti térségek (falvak, váro-
sok) felzárkóztatása, kiegyenlítettebb
fejlesztése. Ezen belül súlypontáthelye-
zés az intenzív (technológiájú) élelmi-
szertermelésrôl a tájhû növénykultúrák
extenzív alkalmazására, amely elôsegít-
heti a fenntartható fejlôdést az erdésze-
ti lehetôségekkel és az életképesebb
szociális szerkezet kialakulását, az
egyenlôtlenségek csökkentését. Ehhez
a természeti, gazdasági adottságok
hasznosítását, összehangolt fejlesztését
kell hatékonyabbá formálni.

Foglalkozott az elôadás a hazai és EU
támogatási rendszerrel, azok különbözô
hatásával. Ugyanis, ha pl. a támogatás a
GDP-hez viszonyítva ugyanannyi, mint
az EU tagállamaiban, az nálunk jóval ke-
vesebbet jelent az alacsonyabb GDP kö-
vetkeztében. A különbözôségek oldásá-
ra mégis miért ígérhet elônyöket a csatla-
kozás a magyar agrárgazdálkodás számá-
ra, az attól függ, hogy mennyire leszünk
képesek feltárni azokat az elônyöket, le-
hetôségeket, amelyek a strukturális és
újabb támogatásokban rejlenek. Az elô-
adó kihangsúlyozta azt a magyar tárgya-
lási pozíciót is, amely szerint azonos fel-
tételeket kívánunk elérni a tárgyalások
során mind a kötelezettségek, mind pe-
dig a kedvezményeket tekintve. Ui. csak
a hangsúlyosan azonos versenyfeltételek
kialakítása esetén nôhetnek az esélyeink
az arányos támogatások megszerzésére.

Az eredményességhez tehát az agrár-
termelés fejlesztését, azon belül a minô-
ség, illetve az állat- és növény-egészség-

ügyi helyzet javítását kell úgy megvaló-
sítani, hogy az összhangban legyen az
EU által megkívánt, de a saját érdekünk-
ben is kiemelten fontos környezetvédel-
mi követelmények betartásával. Az er-
dôgazdálkodás tekintetében, amely egy-
részt kiterjedt környezetvédelmi hatású,
másrészt a természetvédelem bizonyos
területein ütközéssel jár, fontos annak
felismerése, hogy a vidékfejlesztés és az
agrárgazdaságot összefogó érdekek kö-
zös nevezôjébe az embert kell állítani
azért is, mert a tájegységi termôhelyek
és a vidékies területek a – nem éppen
bôséges – természeti kincseink jelentôs
hányadát képezik.

Szedlák T. elôadásában az elôzôeket
alátámasztva vetített viszonyszámokkal
illusztrálva elemezte az erdôk, ill. a hoz-
zájuk kapcsolódó iparágak jelentôségét,
kapcsolódásukat a vidékfejlesztéshez.
Felvázolta a támogatások céljait és az el-
érhetôség feltételeit. Ezek közül kiemel-
hetô az erdôk ökológiai stabilitásának
fenntartása és fokozása, szociális értéké-
nek növelése, az erdészeti termékek fel-
dolgozásának fejlesztése. Ezen belül az
erdôtelepítési program hatásaiból meg-
említhetô pl. az erózió elleni védelem, a
megújítható energia-erôforrás szerepe, a
turisztikai háttér-biztosítás, a mézterme-
lés, amelyekkel hozzájárul a vidéki te-
vékenység diverzifikálásához stb. A tá-
mogatások elérhetôsége vonatkozásá-
ban szó volt a LEADER, az INTERREG, a
SAPARD programok feltételrendszeré-
rôl, illetve az Európai Mezôgazdasági
Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)
keretében vázolt pénzügyi lehetôségek-
rôl.

Az elôadások kapcsán számos kér-
dés és vélemény hangzott el. Holdampf
Gy. fontosnak ítélte a sajátos érdekek
szakmai mûhelyekben való megvitatá-
sát, érvényesítési körülményeinek elô-
készítését és az ágazatközi nyitás kö-
zös feltételeinek kimunkálását. Az ága-
zat csak akkor tudja az EU átmeneti, új
támogatási forrásokat „kihasználni”, ha
felkészült, elôre tekint és a partnerekkel
idôben felismeri a közös
agrárkörnyezetvédelmi irányú lehetô-
ségeket. A további véleménycserében
részt vettek: dr. Kapusi I., dr. Király P.,
dr. Csötönyi J., dr. Erdôs L., dr. Sípos Á.,
Forgács L.

Az elôadásokat követôen a szakosz-
tály, ill. egyesület munkaterveinek és
kitüntetésekre javasoltak megbeszélé-
sére került sor, majd az ülést az elnök
berekesztette.

Budapest, 2001. február 26.
Dr. S. Nagy László


