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Egyesületünk éves programjának meg-
felelôen került megszervezésre az Álla-
mi Erdôgazdaságok Pártoló Tagi Taná-
csa ülésére. A program két részbôl te-
vôdött össze. Délelôtt a Börzsöny szívé-
ben lévô Tóviki vendégházban tájékoz-
tatókra, hivatalos megbeszélésre került
sor, délután terepen ismerkedhettek a
résztvevôk a helyi erdôgazdaság ered-
ményeivel, gondjaival.

Káldy József elnök köszöntötte a
majdnem teljes létszámban megjelent
vezérigazgatókat és tájékoztatást adott a
legfontosabb egyesületi eseményekrôl.
Elmondta, hogy a Küldöttközgyûlés el-
fogadta az Egyesület elmúlt évi tevé-
kenységérôl készült közhasznúsági be-
számolót és jóváhagyta a 2001. évi ter-
vet. Ismertette az idei egyesületi kitünte-
tettek névsorát, és örömmel jegyezte
meg, hogy a több fordulón keresztül tár-
gyalt és jóváhagyott új kitüntetési sza-
bályzat jól vizsgázott. Szólt az idei terv-
ben szereplô fontosabb rendezvénye-
inkrôl és feladatokról. Végül minden je-
lenlévônek átnyújtott a közelmúltban a
Dunaker Kft. által támogatott és Egyesü-
letünk sorozattervében megjelent „Gyö-
kerek és lombok” c. könyvbôl egy-egy
tiszteletpéldányt. Ormos Balázs fôtitkár
ismertette a lengyelországi tanulmányút
programját. A vezetôk elfogadták, hogy
az erdészeti szakemberek részére az
Egyesület egy erdélyi és egy horvátor-
szági szakmai programot hirdessen meg
ez évben. Kiss László, a helyi erdôgazda-
ság vezetôje és munkatársai adtak szó-
beli tájékoztatást az Ipoly Erdô Rt. gaz-
dálkodásáról. Példaértékû a NYME Er-

dôfeltárási Tanszékével készített terület-
fejlesztési koncepció, mely a Digiterra
cég által fejlesztett térinformatikai prog-
rammal vált szemléletessé. Rendezvé-
nyünkön megjelent Éder Tamás és Gé-
mesi József, az ÁPV Rt. Agrárgazdasági
Vagyonkezelési Igazgatóság ügyvezetô
igazgatója és helyettese. Tájékoztatójuk-
ban elhangzott, hogy sok megalapozat-
lan és téves információ kering a szak-
mán belül és kívül is az állami erdôgaz-
daságok privatizációjával kapcsolatosan.
A tulajdonosi átvilágítások a korábban
elfogadott tervek szerint zajlanak. Az
ÁPV Rt. ez évi átalakítása várhatóan az
erdôgazdasági részvénytársaságok eddi-
gi helyzetéhez képest változást nem je-
lentenek, a részvénytársaságok más álla-
mi szervezeti egységhez nem kerülnek
át. Az erdôgazdaságok felkészültek arra,
hogy az eladásra szánt mezôgazdasági
részvénytársaságoknál lévô állami erdôk
kezelését szükség szerint átvállalják.

Csóka Péter, az ÁESZ fôigazgatója
hozzászólásában felhívta a jelenlévôk
figyelmét az EU joganyagok hazai kiha-
tásaira. Beszámolt a készülô „Zöld
könyvek”-rôl és kiadványaikról.

A terepi program keretében a Bör-
zsönyben középkorú bükkösben tör-
tént dôlési kár felszámolását tekinthet-
ték meg a résztvevôk. Élénk vita alakult
ki az erdôgazdálkodás és természetvé-
delem együttmûködésérôl, illetve
együtt nem mûködésérôl. Talán ezen a
helyen is a múlt évi gödöllôi rendez-
vényre lehet hivatkozni, ahol elhang-
zott, hogy az erdôgazdálkodók, az
ÁESZ igazgatóságai és a nemzeti par-

kok közösen készítsenek terveket a he-
lyi problémák megoldására, melyet a
KöM anyagilag támogat. Egyértelmû
volt a vita során, hogy az erdôgazdasá-
gi vezetôkben megvan a szándék a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás megva-
lósítására, de ehhez költségvetési több-
let anyagi forrásokat kell rendelni. Más-
résztôl a nem tervezhetô, katasztrófa
jellegû erdészeti károkat, hasonlóan az
árvízhez, központi költségvetési forrá-
sokból kellene nagyobb összeggel tá-
mogatni. Ilyen a látott széldöntés, de a
szúkár, a hótörés, az aszálykár, a rovar-
károk stb. A továbbiakban a résztvevôk
betekintést kaptak az erdôgazdaság fel-
tárási, vadgazdálkodási és erdômûvelé-
si tevékenységébe. A program Nagyma-
roson fejezôdött be, ahol a jelenlévôk
megkoszorúzták Kittenberger Kálmán
mellszobrát.

A vezetôkrôl készült csoportkép
könyvtárunkban kerül kifüggesztésre,
hogy az utókor számára bemutassa, kik
voltak Egyesületünk legaktívabb támo-
gatói ezen idôszakban.

Köszönjük házigazdáinknak a baráti
fogadtatást, a hasznos programot.

Kép és szöveg: Ormos Balázs
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