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vannak náluk napirenden. A megte-
kintett erdei kötélpályás fakitermelést
vállalkozó üzemeltette. A technológia
alapgépe a ZETOR–7540 típusú trak-
torra szerelt LARIX–550 típusú kötél-
pálya volt, mely hat év alatt 30 ezer m3

faanyagot termelt ki. A kötélpályával
elôközelített faanyagot ZETOR–9641
típusú traktorra szerelt LARIX-COMBi
típusú csörlôvel (amely egyszerû kö-
télpályaként is mûködtethetô) közelí-
tették tovább, idôjárásbiztos út mellé.
A bemutatott technológia – azon túl,
hogy a szabdalt területeken is biztosí-
totta a fakitermelést – kitûnt a talajt,
az aljnövényzetet és a visszamaradó
állományt kímélô hatásában.

A résztvevôk a szakmai programo-
kon túl Brno és Køtiny kulturális neve-
zetességeivel is ismerkedtek.

A rendezvényen az Országos Erdé-
szeti Egyesület Gépesítési Szakosztá-
lyának 28 szakembere vett részt, ne-
vezetesen: Mogyorósi József, Szamosi
Ferenc, Tamás László (Bakonyi Erdé-
szeti és Faipari Rt.), Balogh József (Bi-
oenergia Hungária Kft.), Kiss Béla
(Észak-magyarországi Erdôgazdasági
Rt.), Nagy András, Csontos Péter
(Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt.),
Godek Ferenc (GOD-KER Bt.), Kupás
Deák Zoltán (GYULAJ Rt.), Pósa Jó-
zsef, Tóth Attila (HM VERGA Rt.),
Majtényi László (Kisalföldi Erdôgaz-
daság Rt.), Zsilvölgyi László (Kötélpá-
lyás Kft.), Taba Zsolt (Mezôgazdasági
és Erdészeti Szakképzô Intézet), Sza-
bó József (Nyírerdô Rt.), dr. Horváth
Béla, Czupy Imre, Csalló Rudolf, Ju-
hász Gábor, Major Tamás (Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdészeti-
mûszaki és Környezettechnikai Inté-
zet Géptani Tanszéke), Molnár László
(POPLAR Kft.), Fekecs Lajos (Somogyi
Erdészeti és Faipari Rt.), Markó Gyu-
la, Kóbor István (Szombathelyi Erdé-
szeti Rt.), Remenyik Imre (Tanulmá-
nyi Erdôgazdaság Rt.), dr. Dózsa Gá-
bor (Technotip Bt.), Monstkó Sándor
(Zalai Erdészeti és Faipari Rt.),
Menyhárt Pál. A szakemberek a ta-
nulmányúton szerzett tapasztalatokat
a napi munkájuk, az erdészeti gépbe-
ruházások megvalósításakor, a gép-
üzemeltetések fejlesztésekor tudják
hasznosítani. Köszönet illeti az érin-
tett erdôgazdaságok vezetôit, hogy
hozzájárultak a szakmai tanulmányút
megrendezéséhez, és ezen keresztül
lehetôvé tették mûszaki szakembereik
ismereteinek bôvítését.

Kép és szöveg: Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Jegyzôkönyv
Készült az OEE Erdért Helyi Cso-
port 2001. 09. 18-ai ülésérôl

Dr. Váradi Géza köszöntötte a megjelen-
teket: Nádasi Gyöngyi vezérigazgatót, az
ERDÉRT Rt. vezetô munkatársait,
Möcsényi Miklóst, a FAGOSZ fôtitkárát
és munkatársát, valamint a csoport tagja-
it.

A csoport ülését a meghívóban jel-
zett napirendi pontok szerinti sorrend-
ben tartotta meg.

1. napirend:
Möcsényi Miklós a „Fa-külkereske-

delem 2000. évi alakulása” címmel tar-
tott tájékoztatót. A külkereskedelmi
adatokra épülô és a termékjegyzék sze-
rint sorolt értékelést élénk gondolatcse-
re követte.

2. napirend:
Az elnöki és titkári tisztségek külön-

választását lehetôvé tette a dolgozók
kor- és személyi összetétele. Dr. Váradi
Géza megköszönte azt a segítséget,
amit a vállalat vezetôjétôl kapott a helyi
csoport, és kérte a jelenlévôk javaslatát,
majd név szerinti felvetést tett a résztve-
vôk felé. A résztvevôk Moskovits Pál er-
dômérnököt, az OEE Erdért Csoport tit-
kárává megválasztották egyhangú, nyílt
szavazattal. Moskovits Pál a tisztséget
elfogadta, és ismertette fôbb céljait.

3. napirend:
Az elmaradásban lévô tagdíjak befi-

zetését kérte a csoport elnöke, és a je-
lenlévôknek átadta a befizetési csekket.

4. napirend:
A 2002. évi elôzetes program kialakí-

tását az élénkebb, az eddiginél tartalma-
sabb, a vállalati élettel szorosan össze-
függô célok meghatározása jellemezte.
Nádasi Gyöngyi vezérigazgató szakma-
politikai és vállalati szempontból muta-
tott rá a teendôkre, és állást foglalt a cso-
port érdemi mûködtetése mellett.
Moskovits Pál, Kedves Ferenc, Tóth Ár-
pád az erdészszakma és az ERDÉRT te-
vékenységi kör kapcsolataira mutatott
rá. A fent nevezettek érdemi javaslatot
tettek a csoportülések témáira. Ezek az
alábbiakban foglalhatók össze:

• a magyar erdôk élôfa-készletének
alakulása, és a ténylegesen kitermelt fa-
térfogat;

• a bútoripar-épületasztalosipar
helyzete, fatermék-felhasználásának
szerkezete;

• a faipari szakemberképzés tartalmi
változásai a piacgazdasági körülmé-
nyek között;

• az erdôtelepítés tulajdonosi, szak-

mai-közgazdasági problémái;
• szakmai tapasztalatcserék szerve-

zése;
• az állami erdôgazdasági részvény-

társaságok helyzete, anyagi érdekeltsé-
ge az erdôterv szerinti fakitermelés ki-
használásában.

A helyi csoport titkára a tagok továb-
bi javaslatait várja, és a konkrét progra-
mot a mindenkori anyagi helyzettel
összehangolja.

5. napirend:
A csoport elnöke ismertette a taglét-

szám elmúlt évekbeli alakulását és az
OEE elnökségének a tagdíjfizetéssel
kapcsolatos elvárásait. A jelenlévôk kö-
zül néhányan jelezték az O.E.E.-be való
belépésüket. A belépéssel kapcsolatos
konkrét teendôket a helyi csoport titká-
ra fogja össze.

A csoport elnöke megköszönte a
megújulásért tett erôfeszítéseket, javas-
latokat, Moskovits Pálnak a tisztség fe-
lelôsségteljes vállalását.

Dr. Váradi Géza
OEE Erdért Helyi Csoport elnöke

* * *
Május 23-án az OEE Erdészeti Vízgaz-
dálkodási Szakosztálya a Magyar Hid-
rológiai Társaság és a Magyar Agrártu-
dományi Egyesület társszakosztályaival
közös rendezésû konferenciát tartott
„Az erdôgazdálkodás és a vízgazdálko-
dás kapcsolatáról”.

Mindhárom szakosztály a vízgazdál-
kodással foglalkozik, de más-más vo-
natkozásban. Az általuk is képviselt
szakmai ágazatok az adott térségekben
egymás mellett, vagy éppen egymást át-
fedô módon folytatják tevékenységüket.
Ez önmagában is elég ok a rendszeres
eszmecserére. Ugyanakkor ma már egy-
re nyilvánvalóbb, hogy a vízviszonyok
alakulása és a vízgazdálkodás stratégiai
kérdésnek tekinthetô, s nemcsak e ren-
dezvényen képviselt ágazatok vonatko-
zásában, hanem a társadalmi-gazdasági
élet még számos területét érintôen is. A
vízviszonyok és az azzal való gazdálko-
dás jelentôsen befolyásolja életkörülmé-
nyeinket és lehetôségeinket. Ezért fog-
lalkozni kell vele, beszélni, vitázni kell
róla, együtt kell gondolkodni. E tanács-
kozásnak is ez volt a fô célja.

A konferencián nyolc elôadás hang-
zott el:

Barátossy Gábor (FVM) Magyaror-
szág hosszú távú erdôtelepítési lehetô-
ségeirôl és az utóbbi években megfo-
galmazódott erdôsítési javaslatokról tar-
tott elôadást.

Dr. Nováky Béla (SZIE) dr. Szesztay
Károllyal (OVH) közösen írt elôadásá-
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ban az éghajlat változatosságának és
esetlegesen tendenciózus változásainak
a vízviszonyokra és a vízgazdálkodásra
gyakorolt hatását elemezte.

Dr. Gôbölös Antal (ÁESZ) a „vízhiá-
nyos” erdôgazdálkodás kérdéseivel
foglalkozott a Duna-Tisza közi homok-
hát erdôi kapcsán, a tájtörténeti vonat-
kozásokról is szólva.

Dr. Gácsi Zsolt (KEFAG Rt.) a Kecs-
kemét térségében, immár több éve foly-
tatott, az erdôállományok vízforgalmá-
nak vizsgálatával foglalkozó kutatásai-
nak eredményeit mutatta be.

Dr. Bidló András dr. Kovács Gábor-
ral (NYME) közös elôadásában látvá-
nyos, számítógépes prezentációval kí-
sérve, az alföldi termôhelyek vízháztar-
tási sajátosságait és azok erdészeti kate-
gorizálását ismertette.

Major Pál (VITUKI Rt.) a Duna-Tisza
közén a korábbi évtizedekben folyt ku-
tatási munka eredményei alapján vizs-
gálta a síkvidéki erdôk és a talajvíz kö-
zötti kapcsolatot.

Dr. Konecsny Károly (FETIVIZIG) a
hegy- és dombvidéki erdôk lefolyásra
gyakorolt hatásáról beszélt a Felsô-Ti-
sza vízgyûjtôje példáján.

Dr. Orlóci István (VITUKI Rt.) „A Vá-
sárhelyi terv továbbfejlesztése” címû ta-
nulmány egyes megállapításainak be-
mutatásával az Alföld árvízi és árvízvé-
delmi kérdéseirôl értekezett, az erdôk
szerepére is kitérve.

A konferencia címe és az elôadások
által kifejezett, meglehetôsen kiterjedt
témakört sokféle módon lehet és kell is
tárgyalni. Lehet egy-egy részterületet
elemezve vitaülésszerûen, lehet átte-
kintô jellegû elôadóülés formájában.
Rendezvényünk ez utóbbi módot kö-
vette, de volt lehetôség az ott megfogal-
mazódott gondolatok kifejtésére is.

A vízügyes, meteorológus és erdész
elôadók és hozzászólók jelentôsen bô-
vítették ismereteinket és számos olyan
összefüggésre mutattak rá, amelyek to-
vábbgondolása hozzájárulhat a külön-
bözô szakmai ágazatok jobb együttmû-
ködéséhez, egymás lehetôségeinek, fel-
adatainak és törekvéseinek megismeré-
séhez és megértéséhez.

* * *
2002. május 25-én az Ártéri Erdôbir-

tokossági Társulat által került megren-
dezésre a Magán Erdôgazdálkodók Re-
gionális Találkozója Kôteleken, 298 fô
résztvevôvel.

Megnyitót mondott Luzsi József, az
ÁEBT elnöke.

Szakmai elôadást tartott:
Bartha Pál, a FVM fôtanácsosa

Magánerdô-gazdálkodással kapcso-
latban országos helyzetértékelést tar-
tott.

Dobrosi Dénes, a Kiskunsági NP Er-
dészeti szakfelügyelôje

Erdôgazdálkodás tájvédelmi körzet-
ben.

Varga László, a KÖTIVIZIG vezér-
igazgató-helyettese

Hullámtéri erdôgazdálkodás árvízvé-
delmi szempontok figyelembevételé-
vel.

A találkozón 10 szakkiállító vett
részt, akik fejlett technikai eszközökkel,
gépekkel, munkagépekkel ismertették
meg a jelenlevôket.

Terepi bemutató 20 km-es bejárás
során a Tisza árterületén 3 helyszínen
volt megtekinthetô.

1. helyszín: Tág hálózatú (4x4) mély-
fúrásos I–214 nyár egyéves erdôtelepí-
tés (16,1 ha) megtekintése, gépi és kézi
ápolási munkák bemutatása a területen.
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2. helyszín: Tiszasüly 31 A erdôrész-
letben NFGY megtekintése, hosszúfás
közelítés és vágásszéli felkészítéses
technológia szemléltetése, szállítási te-
vékenység bemutatása önrakodós Rába
tgk.-val.
„V” fa magas nyesés 19 éves óriás

nyarasban.
3. helyszín: Tiszasüly 31 E erdôrész-

letben tôszámapasztás (sematikus fele-
zô tisztítás) elvégzésének szakszerû be-
mutatása egy 12,5 ha-os PANY fafajú 6
éves erdôtelepítésben (átlag átmérô 13
cm, átlagmagasság 11 m).

Befejezett nyesés bemutatása kézi
nyesôfûrészekkel és pneumatikus met-
szôollóval.

A regionális találkozóra meghívást
kaptak a szakhatóságok, az erdész
szakemberek, az erdôgazdálkodással
kapcsolatban levô vállalkozók, erdô-
mûvelôk, fakitermelôk, szállítmányo-
zók, valamint az elsôdleges faipar kép-
viselôi is.

A regionális találkozóra vendégek és
üzletfelek értekeztek határainkon túlról
is Ausztriából, Németországból és
Olaszországból.

A szakmai elôadások, bemutatók
megtekintése és ebéd után az érdekel-
tek kötetlen szakmai beszélgetés során
értékelték a látottakat és hallottakat.

Várhatóan az erdészek természetvé-
dôk és vízügyi szakemberek álláspontjai
közelíteni fognak egymáshoz a jövôben.

Kép és szöveg: Luzsi József
elnök

* * *
Az OEE Szeniorok Tanácsának tagjai
2002. április 9-én az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet Mátra-nyirjesi kísérleti bá-
zisterületén szakmai tanulmányúton
vettek részt. A tanulmányút házigazdája
dr. Führer Ernô fôigazgató, szervezôje
Berényi Gyula fôea. voltak. A terepi be-

mutatón a résztvevôk igen tanulságos
tájékoztatást kaptak a fôigazgatótól az
erdészeti kutatás helyzetérôl, dr. Újvári
Ferenctôl, illetve Újváriné dr. Jármay
Éva ny. tudományos osztályvezetôtôl a
mintegy 35 éve folyó lucfenyô szárma-
zási kísérletrôl, nemzetközi összeha-
sonlítási tapasztalatairól, dr. Sitkey Judit
tudományos munkatárstól az ökológiai
bázisterület széles, „belsô” folyamatait
detektáló mérések hasznosítható ele-
meirôl, dr. Csóka György tudományos
fômunkatárstól a mintaterületen ilyen
hosszú ciklusú erdôvédelmi megfigye-
lések összefüggéseirôl. A gyertyános-
tölgyes és a bükk övezet határzónájá-
ban kialakított 20 parcellás kísérleti te-
rületen, 14 ország, 96 régiójából 1100
származási változatot különféle elren-
dezésben ültettek úgy, hogy az egyes
faegyedek fejlôdési, társulási viszonyait
folyamatosan regisztrálják és adatait a
nemzetközi vonatkozásban is egységes
szemléletben értékelik.

Feltehetô a kérdés, mi az, amit figye-
lemre méltónak ítéltek a tapasztalatok-
ban gazdag, ill. nagy gyakorlatú szakem-

berek és amely rögzítésre is érdemesült?
– Dr. Szász Tibor tiszteletbeli elnök a

Szeniorok nevében ez alkalomból meg-
köszönte volt munkatársainak, fôigazga-
tó úrnak a tapasztalt együttmûködés ki-
teljesedésében eddig nyújtott segítségü-
ket. Örömmel hallgatta a kutatás anyagi
feltételeinek bôvülésérôl szóló tájékoz-
tatót, tapasztalhatta a kutatási eredmé-
nyeket, amelyhez erôt, jó közérzetet kí-
vánt. Bejelentette továbbá, hogy a köz-
életi vonatkozásban is nyugdíjba vonul
és megköszönte a tagság és a segítôk ki-
egyensúlyozott együttmûködését.

– Örvendetes, hogy a közelmúlt kör-
nyezetügyi kérdései között az erdô sze-
repe felértékelôdött. Ezzel összefüggés-
ben az ERTI a Széchenyi Terv nyújtotta
pályázati lehetôségekkel élve eddigi
stagnáló anyagi feltételeit megtöbbszö-
rözheti, hasznosabb és érdemi kutatási
témák beindításával jelentôs mértékben
bôvítheti tevékenységét.

– A származási kísérletek elhívatott
végzése, „precízen” regisztrált adatai-
nak kezelése, olyan nem várt következ-
tetések levonására nyújtanak alapot,
amelyek egyrészt a luc fafajon belüli
ökotípusok fejlôdési, alkalmazkodóké-
pességi jellemzôi értékelhetôk, más-
részt a fajon belül indikátor szerepet is
érzékeltetnek a termôhely és klíma te-
kintetében. Kár, hogy bizonyos idô-
szakban az erdészeti kutatás életben
maradásért „küzdve”, ilyen kísérletek
beindítására más termôhelyeken és fa-
fajokra (hazai vonatkozásban) nem tu-
dott feltételeket biztosítani.

– Az itt ismertetett eddigi eredmé-
nyek hitelessége, a látottak és a kinyi-
latkoztatott kollektív gyakorlati tapasz-
talatok abban összegezhetôk, hogy ha-
sonló kísérletekkel ajánlatos az új fafaj-
megválasztási „politikát” megalapozni,
kialakítani. A legmegfelelôbb tájegységi
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ökotípus fafajok nevelésének szervezé-
se mellett átgondoltabbá kell tenni az
ôshonosnak tekintett fajok alkalmazá-
sát, elkerülendô „erôltetését”. U.i. nem
biztos, hogy természetszerûtlen a mo-
zaikszerûen és kiegészítô arányban al-
kalmazott más, produktívabb ökotí-
pusú fafajok elegyítése. Elfogadható
megfigyelés az is, hogy a rövidebb
„életciklusú” fenyô után egészségesebb
és jobb, lombos faállomány telepíthetô,
nevelhetô. A kísérleti tapasztalatok
szükségszerûségét igazolja többek kö-
zött Montaigne természetfilozófus is,
akinek „A Tapasztalásról” írt mûvébôl
„kiemelt” gondolat ma is idôszerû: „Ha
a legegyszerûbben hagyatkozunk a
Természetre, akkor hagyatkozunk rá a
legbölcsebben.” Következésképpen
jobban fel kell figyelni azokra a jelzé-
sekre, amelyek gyakorisága a klímavál-
tozást – esetleges szárazulást, felmele-
gedést stb. – jeleznek, vagyis ilyen
„meghatározottságban” az ôshonosság
is viszonylagossá válhat.

– Az ökológiai bázisterületen végzett
szervesanyag-képzés folyamatos nyo-
mon követése fakerület-méréssel,
amely módon érzékelhetô a víz- és a
hôháztartás napszakos és évszakos élet-
folyamat-befolyásoló szerepe. A csapa-
dék intercepciós (vízvisszatartó képes-
ség), bioprodukciós stb. mérések szin-
tén olyan összefüggésekre mutatnak,
amelyek a jövôben meghatározóak lesz-
nek az erdô társadalmi, környezetvédel-
mi szerepének át- és újraértékeléséhez.
Az erdôvédelmi megfigyelések, méré-
sek a szükségszerû holisztikus szemlélet
és gondolkodás alapértékeit képezik.
Összefoglalva a mintaterület olyan eta-
lonnak tekinthetô, amely helyszín elô-
segítheti a különbözô nézetû szakembe-
rek és természetvédôk gondolkodásá-
nak „közös nevezôre” rendezését, „ter-
mészetszerû” fejlôdését.

A hasznos tapasztalatok cseréjének
kellemes folytatásához járult a Rudolf
tanya környezete. A szellemiség ottho-
nosságát szolgálta a tanya belsô tere és
az ott felszolgált „háztáji” étel. A gondo-
latok érleléséhez kialakult barátságos
légkörben Jakabffy Ernô mondott kö-
szöntet a kapott élményért. Mint svéd-
országi gyakorlatú kolléga, elsô alka-
lommal tapasztalhatta e közösség külsô
kapcsolataiban kialakult kollegialitást.
A bemutatott eredményeket nagyra ér-
tékelve gratulált a fôigazgató úrnak és
munkatársainak. Zágoni István javasla-
tot terjesztett elô, hogy az ilyen alkal-
mainkon tûzzünk napirendre egy-egy
kolléga életútjából olyan esemény-

vagy élménybeszámolót, amelyek ta-
nulságosak vagy az utókorra is hagya-
tékolhatók. Ez alkalomból Lessényi Bé-
la pályája kezdetének néhány igen ér-
dekes mozzanatát idézte meg.

Végül dr. S. Nagy László új elnöki
tisztében a háziaknak megköszönte a
vendéglátást, a szervezôknek, elôadók-
nak a tartalmas és tanulságos tájékozta-
tókat. Fôigazgató úrnak szívélyes és el-
kötelezett szakmai áttekintését, további
együttmûködésre alkalmas lehetôségek
ajánlatait. Hangsúlyozta továbbá, hogy
a Szeniorok közösségi, közéleti tevé-
kenysége szellemiségének alakításá-
ban, szervezésében szándékai szerint
szolgálni kíván. Az elôdje által bevált
hasznos dolgokat folytatva szeretne
példaértéket felmutatni, a kapcsolato-
kat a gyakorlat, a természetvédelem és
az ifjúság (egyetem) irányába tovább-
“fejleszteni”, amihez természetesen a
tagság tapasztalatára, bölcsességére és
támogatására számít.

Kép és szöveg: Dr. S. Nagy László
Szenior T. elnök

* * *
„Aki elfelejti a múltat, arra ítéltetik,

hogy megismételje.” (egy ógörög bölcs)
Az OEE Táj- és Környezetfejlesztési

Szakosztálya 2002. február 27-én az
MTESz székházban tartotta ez évi elsô
ülését. A napirendjében „Az erdô jelen-
tôsége a táji termelési struktúrákban, ag-
ráros szemmel” címen, dr. Nagy Bálint
egyetemi tanár (Szent István Egyetem,
Gödöllô) tartott elôadást. Az elôadó el-
gondolkodtató összefüggésekre irányí-
totta a figyelmet az átalakuló agrárstruk-
túra és a vidéki népesség hazai életlehe-
tôségei viszonyrendszerében. Rámuta-
tott arra, hogy az esélyegyenlôtlenség és
az eszközintenzív „modernizálás” kö-
vetkezményei igen sok ma még nehe-
zen megválaszolható kérdést idéznek
elô, amelyekbôl a következô kiragadott
összefüggés elgondolkodtató.

Az agrárgazdaság „iparosítása” –
amely elsôsorban a versenyképességé-
nek megôrzését szolgálta – nagy forrás-
átcsoportosítással járt. Az ágazat azon-
ban ennek jelentôs részét ki is fizette,
mivel az állóeszköz beruházás költsége-
it hosszabb idôn át elvonták. Az alacso-
nyabb aranykoronájú területek gazdái
zömének eladósodása ennek lett a kö-
vetkezménye. A hasonló eszközintenzi-
tású iparszerû termelés preferálása a mai
helyzetben azt jelenti, hogy a versenyké-
pesség megôrzése újabb és újabb „holt-
munka-eszközt” igényel. Az eszközök,
anyagok zömét viszont már a „nyugati-
ak” hozzák be, a helyben megtermelhe-

tô termékekkel. Következményeként a
helyi árutermelés „visszaszorul”, és a vi-
dék közösségei munkanélkülivé válnak,
elszegényednek. Így a tájegység erôfor-
rásának értéke „kiáramlik”.

Felmerül tehát jogosan a kérdés, hogy
szabad-e az eszközintenzív termelési
(holtmunka igényes) formát „erôltetni”?
A nehezen megtartható versenyképesség
érdekében, támogatása címén a reform
és a modernizálás költségeit továbbra is
az agráriumra terhelni célszerû-e akkor,
amikor ily módon minden támogatás Ft
egységének 80%-a visszakerül a multik-
hoz! A holtmunka, eszközintenzív gazda-
ságcsökkenô hozadékával az EU-ban el-
lehetetlenülünk, mert mire az EU-ba ke-
rülünk, az eszköztámogatás feltételeivel
csak az „erôsek” számolhatnak. Mi pedig
ezen a téren még versenyképtelenek le-
szünk. Minthogy nekünk mások az
„erôsségeink”, ahhoz kell más utat keres-
nünk. Az EU preferálási lehetôségei is
más irányúak, amelyek idôbeni felisme-
rése jelölheti ki a tájhasznosítás szá-
munkra kedvezôbb formáit.

Ilyen szempontból szükségszerû az
átállás az eszközintenzív termelésbôl az
eszközhatékony, a fenntarthatóság kri-
tériumait jobban kielégítô multifunkcio-
nális ökogazdálkodásra, a vidéki
eltartóképesség növelésére. A vidéknek
deklarált – elmaradott –, jellegében a
120 fô/km2 lakósûrûség alatti térségek
(falvak, városok) felzárkóztatása, ki-
egyenlítettebb fejlesztése. Ezen belül
súlypontáthelyezés az intenzív techno-
lógiájú (élelmiszer) termelésrôl a tájhû
növénykultúrák extenzív alkalmazásá-
ra, amely jobban szolgálja a fenntartha-
tó fejlôdést az erdészeti lehetôségekkel,
az egyenlôtlenségek csökkentését és az
életképesebb szociális szerkezet kiala-
kulását. Ehhez a természeti, gazdasági
adottságok hasznosítását, összehangolt
fejlesztését kell hatékonyabbá formálni.
Tehát a vidékfejlesztés új céljai érdeké-
ben vissza a valódi, tájegységi struktú-
rákhoz, termelési formákhoz, a táji sajá-
tosságokat kifejezô termékekhez. A mi-
nél természetesebb minôség elôállításá-
hoz úgy, hogy a vidéki terület
eltartóképessége ne csökkenjen, vagy
növelhetô legyen. Az elôrejelzések sze-
rint az EU támogatási lehetôségei ilyen
tekintetben nagyságrendileg bôvülnek.

Egyre világosabb, hogy az ipari terme-
lési rendszerek eszközhatékonyságát a ki-
számíthatatlan versenyfeltételek között
egyre nehezebb biztosítani, mert csökke-
nôben van az ehhez szükséges tôke. A
természetes anyaghiányos ipari jellegû
élelmiszerek minôsége romlik, mert a
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mûtrágyázás, egyéb vegyszerezés hatásá-
ra erôsen csökkennek a termelvényekben
az „életanyag” tartalmú elemek arányai –
az átmeneti fémek, mint az élet enzim
rendszerének alapjai – és az egyensúly la-
bilissá válik. A táplálékadalék ipar „kom-
penzáló” anyagaival „szinte lehetetlen” a
természetes viszonyú/minôségû állapotot
biztosítani. Bizonyos minôségekre (for-
ma, szín, nagyság stb.) ugyan van elôírás,
de sajnos nincs elôírás a beltartalmi igény-
re, amely megteremti a kiszolgáltatottság
alapját. A vázolt következmények is arra
utalnak, hogy vissza a valódi természetes
beltartalmi minôséghez; erdei termékek,
gyógynövény, som, régi íz és gyümölcsök
stb. A táj- és vidékfejlesztés jó és hasznos
irányainak kitûzése, megtervezése erdé-
szeti szempontból is „modellváltást” kí-
ván. Az erdô multifunkcionális lehetôsé-
gei tágulnak a kézmûipar alapanyaga és
több más vonatkozás irányába.

Elôzôek ugyan együtt járnak a fajtapo-
litika felülvizsgálatával, de hatással van a
vidéki eltartóképesség növelésére. Kö-
vetkezésképpen a támogatás is az új dol-
gok irányába csoportosítandó, nevezete-
sen a természetszerû kultúrtáj, a turiz-
mus, kézmûipar, régi termék fejlesztésre
és az ehhez illeszthetô speciális, saját le-
látóipar kiépítésére. A kultúrtáj új szere-
pe tájegységi (kistérségi) terveket és kul-
túrembert igényel, amihez meg kell talál-
ni a vidékoktatás társult formáit. A cél a
tájegység önellátása, adottságai, termé-
szeti értékei tájhû hasznosításával. Ez ki-
fejezné az önellátó régió gondolatát, fi-
gyelemmel arra, hogy a hasznok megha-
tározott része visszamaradjon a térség fej-
lesztésére. Ilyen úton hozzájárulna a
„belsô” népesség foglalkoztatásához, el-
tartásához, ellenkezô esetben egyre na-
gyobb tömeg válik „hontalanná”.

A természetvédelmet pedig olyan el-
lenôrzô eszmerendszerré kell átstrukturál-
ni, amely a tájegység minôségi elôírásai-
nak, ill. a megújuló természeti erôforrá-
sokkal való tartamos gazdálkodás érdeke-
inek érvényesítésén munkálkodna. Az
elôadás több további kritikus kérdésre irá-
nyította még a figyelmet és vázolt megol-
dási változatot, amelyek kapcsán kialakult
véleménycsere igen hasznosnak bizo-
nyult. Ebbe bekapcsolódtak dr. Király P.,
dr. Kapusi I., dr. Bartucz F., dr. Sípos Á.

Az ülés következô napirendjében az
elnök tájékoztatást adott az esedékes vá-
lasztásokról. Majd a létszámra való tekin-
tettel dr. Tarján Lászlóné felhatalmazást
kapott a választás elôkészítésére és az új
vezetôségválasztó ülés levezetésére.

Dr. S. Nagy László
szakosztályelnök

* * *
Akácállományok nevelése a Nyírség-

ben címmel tartott közös terepi szakmai
napot május 13-án a Hajdú-Bihar, vala-
mint az Sz-Sz-B megyei Helyi Csoport. A
90 fô részvételével megtartott rendez-
vény házigazdája a Nyírerdô Rt.
Baktalórántházi Erdészete volt. A ren-
dezvényt megtisztelték jelenlétükkel a
térség magánerdô-gazdálkodói, az
ERTI, az ÁESZ, valamint a Nyírerdô Rt.
szakemberei.

Kovács Gábor, a Nyírerdô Rt. vezér-
igazgatója megnyitójában hangsúlyozta
az akác térségünkben betöltött jelentôs
szerepét, akácgazdálkodásunk jövôbeni
lehetôségeit. Majd rövid bepillantást
nyerhettünk a Baktalórántházi Erdészet-
nél alkalmazott akáctermesztési techno-
lógiába és az ERTI által már több éve el-
kezdett, az akác termesztésével foglal-
kozó kutatási eredményekbe. Bíró Imre,
a Baktalórántházi Erdészet igazgatója az
akác jelenlegi piaci lehetôségeirôl, eset-
leges jövôbeni növekvô keresletérôl be-
szélt. A terepi bejárás alkalmával meg-
gyôzôdhettünk a bevezetôben ismerte-
tett eljárások gyakorlati megvalósításá-
val. Láthattuk a gondosan ápolt sarjállo-
mányokat és a mesterséges akácosok
ültetvényszerû kezelését is. A többszöri
megállás módot adott arra, hogy a jelen-
lévôk méltassák az elvégzett nevelôvá-
gások helyességét, feltárják esetleges hi-
báit. Terepi utunk végén az erdészet
egyik legszebb, védettség alatt álló ho-
moki gyertyános tölgyesét tekintettük
meg. A látvány mindenkit lenyûgözött.
Valamennyi jelenlévô egyetértett abban,
hogy csak az intenzíven kezelt akácül-
tetvények hozama tudja biztosítani a vé-
dett erdôk fenntartásának és kezelésé-
nek többletköltségét.

A szakemberek egyöntetû vélemé-
nye szerint mindenki hasznos tapaszta-
latokkal gazdagodott. Végezetül köszö-
net illeti meg a Nyírerdô Rt.
Baktalórántházi Erdészetét a gondos
szervezésért és a szíves vendéglátásért.

Szalacsi Árpád
titkár, Sz-Sz-B Megyei Helyi Csoport

* * *
Az OEE Gépesítési Szakosztálya

2002. május 16-án a Szombathelyi Erdé-
szeti Rt. Szentgotthárdi Igazgatóságá-
nak területén, a Szombathelyi Erdészeti
Rt. és a Szombathelyi Agroker Kft. köz-
remûködésével tartott ülést.

Az ülésen dr. Horváth Béla szakosz-
tályelnök megnyitója után a Szombat-
helyi Erdészeti Rt.-t és gépesítését Szép
Tibor igazgató, Markó Gyula mûszaki
csoportvezetô és Kutas Lajos igazgató

mutatta be. Ezt tartalmas üzem közbeni
gépbemutató követte, melyen a Szom-
bathelyi Erdészeti Rt. részérôl bemutat-
ták: a VALMET–840.1 típusú kihordót,
az EPSILON E98 típusú hidraulikus da-
ruval szerelt RÁBA FGA 27.235 típusú
erdészeti tehergépkocsit, VALTRA VAL-
MET traktorokat és számos erdômûvelô
gépet (FM–500 típusú vízszintes tenge-
lyû szárzúzó, HIDROT HPK–1000 típu-
sú külpontos vízszintes tengelyû szár-
zúzó, RL–2 csemeteültetô, FRANGITOR
ROTOR talajmaró, ROBIX erdei sorköz-
ápoló kisgép). A Szombathelyi Agroker
Kft. nagy teljesítményû váltvaforgató
ekét és két direktvetô gépet mutatott
be, olyanokat, amelyek a talajfelület el-
munkálással egy menetben képesek a
vetésre. Utóbbiak a mi területünkön a
vadföldmûvelésben kaphatnak szere-
pet. A résztvevôk hasznos információ-
kat szereztek a gépek alkalmazhatósá-
gával, üzemeltetésével kapcsolatosan.

Az ebédet követô értékelés kezdetén
dr. Pethô József vezérigazgató is kö-
szöntötte a jelenlévôket, majd tájékoz-
tatást adott a Szombathelyi Erdészeti Rt.
gazdálkodásáról, az rt. gépesítési hely-
zetérôl és a fejlesztés irányairól. Szólt
Molnár Endre, a Szombathelyi Agroker
Kft. igazgatója is, röviden bemutatva cé-
gét és a kiállított gépeket. A látottakhoz
Fejér Lajos, dr. Horváth Béla, dr.
Mátrabérczi Sándor, Menyhárt Pál,
Remenyik Imre és dr. Tóth József szólt
hozzá, mindannyian nagyra értékelve
azt a munkát, amit a Szombathelyi Er-
dészeti Rt. az erdészeti gépesítésfejlesz-
tés területén végzett és végez.

Az egyebek között dr. Horváth Béla
szakosztályelnök elôterjesztése alapján
a szakosztály felvette tagjai sorába Kon-
koly Jánost (NEFAG Rt.).

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti a Szombathelyi Er-
dészeti Rt.-t – 19 szakosztálytag és 10
vendég vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

* * *
Az Országos Erdészeti Egyesület Gé-

pesítési Szakosztálya 2002. március 21-
én tartott szakosztályülésén az F.
Berger Kft. vendége volt. A rendez-
vényre Tata-Remeteségpusztán került
sor.

Az ülésen dr. Horváth Béla szakosz-
tályelnök megnyitója után az F. Berger
céget, illetve tevékenységét Franz
Kriechbaum, Schmierer Jenô és Horváth
Róbert urak, a Partek Konszernt pedig
Yukka Vanhannen úr mutatta be, a kö-
vetkezôk szerint:
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A Berger cég családi tulajdonban
van. Magyarországi képviselete, az F.
Berger Kft., melynek Gyôrben, Buda-
pesten és Szolnokon van telephelye, to-
vábbá szervizpartnerei mûködnek Bu-
dapesten, Lábodon, Kaposvárott és
Veszprémben.

Az F. Berger Kft. a hidraulikus rako-
dódaruk területén a világ elsô számú
pénzügyi konszernjének, a PARTEK
cégcsoportnak a tulajdonában lévô gé-
pek forgalmazásával foglalkozik. Üzleti
filozófiájuk azonban nem merül ki a
gépértékesítésben, a gépek eladása
után is foglalkoznak a termékeikkel,
azok szervizelésével, illetve alkatrész
utánpótlásával. Számos módon igye-
keznek továbbá segíteni a gépvásárlást
(lízing, kedvezményes hitelek, banki
kapcsolatok kiépítése stb.).

Gépértékesítési profiljukban – mely-
ben Magyarország várható közeli EU-
csatlakozásával párhuzamosan elôtérbe
kerül a környezetvédelem kérdése – a
következô fôbb gépcsoportok találha-
tók meg:

– hidraulikus rakodógépek darabáru
mozgatására svéd forrásból, a HIAB-tól,
90 tm max. terhelhetôséggel;

– erdészeti hidraulikus daruk a
LOGLIFT és JONSERED gyártól, 33 tm
max. kapacitással;

– kommunális gépek, melyek között
a járdaseprôktôl a repülôterek takarítá-
sáig alkalmas seprôgépek, gyep- és
parkápológépek, univerzális kiste-
hergépkocsik találhatók;

– villástargoncák teljes skálája (gáz-,
dízel- és elektromos üzemû gépek),
melyek között a faipari üzemekben al-
kalmas típusok is jelen vannak;

– erdôgazdasági gépek (pl. tandemke-
rekes utánfutó hidraulikus daruval), me-
lyek elsôsorban a magángazdálkodás cél-
jait szolgálhatják; 3,3–4,4 tm kapacitásig;

– nagy teljesítményû mobil aprítógé-
pek (BERGER FOCO–6900), melyek a
faanyag energetikai hasznosításában kí-
nálnak gépesítési lehetôséget;

– MULTILIFT konténercserélô rend-
szerek, amelyek a korszerû anyagmoz-
gatást hivatottak segíteni.

Az F. Berger Kft. által forgalmazott
gépek közül számos kötôdik az erdô-
gazdálkodáshoz, de talán leghangsú-
lyosabban az erdészeti hidraulikus da-
ruk, melyek között:

– a tehergépkocsira szerelhetô da-
ruk;

– az erdészeti gépekre szerelhetô da-
ruk és

– az ipari daruk a jellemzôek.
A tehergépkocsira szerelhetô hidrau-

likus daruk LOGLIFT és JONSERED tí-
pusú nyitott gémes változatúak (S típu-
sok: 59÷324 kNm emelônyomatékkal,
7÷16 m gémkinyúlással) és összecsuk-
ható gémes változatúak (Z típusok:
59÷211 kNm emelônyomatékkal,
7,1÷9,4 m gémkinyúlással) lehetnek. A
nagyobb emelônyomatékú változatok
kettôs hidraulikus körrel, a nagyobb
gémkinyúlásúak kettôs teleszkóppal
szereltek.

Az erdészeti gépekre szerelhetô hid-
raulikus daruk erdészeti traktorokon,
rakoncás pótkocsikon és többcélú er-
dészeti gépeken találhatók. Ezek általá-
ban LOGLIFT típusok, az igények sze-
rinti emelônyomatékkal (39÷–184
kNm) és gémkinyúlással (4÷10 m).

Az ipari hidraulikus daruk, melyeket
fixen telepítenek nagy teherbírásuk
(49÷294 kNm) és gémkinyúlásuk (6÷16
m) révén jól alkalmazhatók a folyama-
tos üzemet igénylô fafeldolgozó telepe-
ken.

A szakosztályüléshez gépbemutató
is kapcsolódott, melynek keretében
Volvo és Mercedes tehergépkocsikra

szerelt LOGLIFT darukat vehettek köze-
lebbrôl szemügyre a jelenlévôk.

A szakosztályülés második részében
sor került a Gépesítési Szakosztály tiszt-
újítására, melynek során a szakosztály
tagjai egyhangúlag újraválasztották a
szakosztály elnökének dr. Horváth Bé-
lát, titkárának pedig Fekecs Lajost. Ja-
vaslatok fogalmazódtak meg továbbá
az OEE országos tisztségviselôinek sze-
mélyére is.

A szakosztály az ülésen felvette tag-
jai sorába dr. Dózsa Gábort (Technotip
Bt.) és Tamás Lászlót (Bakonyerdô Rt.).

A bejelentések között dr. Horváth
Béla szakosztályelnök tájékoztatást
adott:

– a Gépesítési Szakosztály 2002. áp-
rilis 8–11-e közötti csehországi tanul-
mányútjának elôkészületeirôl; valamint

– a dr. Káldy József Erdôgépfejlesztô
Központ jelenlegi helyzetérôl és jövô-
beni tervezett mûködésérôl.

A jól sikerült rendezvényen – melyért
köszönet illeti az F. Berger Kft.-t – 32
szakosztálytag és 10 vendég vett részt.

Kép és szöveg: Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Megjelent a
Tilia X. kötete
A Nyugat-magyarországi Egyetem Nö-
vénytani Tanszékének periodikája, a
Tilia újabb kötete látott napvilágot. A
360 oldalas kiadvány ezúttal két na-
gyobb lélegzetû monográfiát tartalmaz.
Az elsôt Szövényi Péter, Hock Zsófia és
Galambos István állította össze, mely-
ben a Soproni-hegység mohaflóráját
dolgozzák fel igen nagy alapossággal.
Ez a téma szervesen kapcsolódik az Er-
dômérnöki Kar Sopron-projektjéhez,
errôl a területrôl hasonló feldolgozások
a közeljövôben is várhatóak majd. A
másik tanulmány Király Gergely mun-
kája, aki a Fertô-melléki dombsor vege-
tációját elemzi az eddig megszokottól
kissé eltérô módszerekkel és nézôpont-
ból. Munkája mintaként is szolgálhat a
késôbbi vegetáció-feldolgozásokhoz. A
sok szempontú megközelítésbôl kieme-
lendô, hogy a táj- és gazdálkodástörté-
netre nagy hangsúlyt fektet, s a növény-
zet mai képének és állapotának megér-
téséhez ezekre az információkra is je-
lentôsen támaszkodik.

A kötet a Növénytani Tanszéken
(9401 Sopron, Pf.: 132) rendelhetô meg,
ára 800 Ft.

Dr. Bartha Dénes


